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ФИЛОЛОЭИЙА ЕЛМЛЯРИ 
 

«Кабус» 
вя йа 

атылмышларын романы 
 

Низами Ъяфяров 

АМЕА-нын мцхбир цзвц,  
профессор, миллят вякили 

 

Ачар сюзляри: роман, йазычы, кимсясизляр, ушаглар, мцщакимя, иътимаи яхлагсызлыг, 
ъямиййят, ясярин гящряманы 

Ключевые слова: роман, писатель, сирота, дети, суд, социальное распутство, 

общество, герой произведение 

Кей wордс: новел, wритер, ъщилдрен wитщоут парент, триал, соъиал дисморалитй, соъиетй, 
щеро оф тще wорк 

 

Педагожи елмляр доктору, профессор Аьарящим Рящимову эюркямли бир педагог алим 
кими чохдан танысам да, тящсил гуруъулуьу сащясиндяки хидмятляриня бяляд олсам да, етираф 
едим ки, кифайят гядяр мигйаслы ядяби-бядии йарадыъылыьы барядяки тясяввцрцм эениш  дейилди. 

Йазычынын «Кабус» романыны охумаьа да, ня эизлядим, мцяййян тяряддцдлярля баш-
ладым. Дцшцнцрдцм ки, эюрясян, охуйуб баша чатдырмаьа щювсялям чатаъагмы?.. Сян демя, 
Аьарящим кифайят гядяр уста романчы имиш… 

Роман дцнйа ядябиййатында эениш йайылмыш бир техникада – беш йашында анасы 
тяряфиндян атылмыш, атасы барядя тясяввцрц беля олмайан, кимсясизляр евиндя бюйцйцб 
мцдафиясиз бир шякилдя щяйата «вясигя» алмыш эянъин дилиндян йазылмышдыр. Вя щямин эянъ 
тясирли, емосионал, бир гядяр дя фялсяфи цслубда (щяйат щаггындакы мцщакимяляриля) юзцнцн 
(вя цмумиййятля, атылмышларын) талейиндян бящс едир. 

Йазычы атылмыш инсанын щяйатыны онун юз щиссляринин, дцшцнъяляринин контекстиндя 
веряркян, ялбяття, тамамиля тябии олараг, мцяллиф мцдахилясини эизлятмяйя, гящряманынын 
характери, дцнйаэюрцшц барядя тясяввцрц онун юз тящкийясиля йаратмаьа чалышыр. 

Лакин нязяря алсаг ки, Айаз щяр щансы бир йазычы-мцяллифин йох, мящз Аьарящимин  
гящряманыдыр, онда дцшцнмяк олмаз ки, гящряман (Айаз) сонаъан «сярбяст»дир вя йа 
«тале»йинин мцтляг сащибидир. Одур ки,  мцяллиф мцдахиляляри, ня гядяр эизлядилмяйя чалышылса 
да, Айазын мцщакимяляриндя  вахташыры юзцнц щисс етдирир: 

«…Палаза бцрцн, елля сцрцн», «Елля эялян гада-бала той-байрамды»… Щеч шцбщясиз  
ки, бу дцшцнъя тярзи мцасир инсанын мящвиня апаран йолун башланьыъы ола биляр. Бу,  
чохларынын дуйаммадыьы, йа да дуйуб, анъаг  лагейдъясиня йанындан ютцб кечдикляри «палаза 
бцрцнмя», «елля сцрцнмя»ди. Доьрудур, яхлаг вя мянявиййатын деградасийасы кимсясизляр 
проблемини тарих бойу эцндямя эятириб. Амма етираф еляйяк ки, бу, щеч вахт индики щяддя 
эялиб чатмайыб. Зяннимъя, бяшяриййят щазырда чох ъидди, щялли тяхирясалынмаз «Биз щара 
эедирик?» суалы гаршысындадыр. Игтисади, сийаси, щярби эцъцн артдыьы бир дюврдя йашадыьымыз 
ъямиййятин яхлаги-мяняви гцдрятини инкишаф етдирмяк сащясиндя эюрцлян ишляр эяляъяк 
нясиллярин вар олмасы цчцн башлыъа шяртдир. 

Бу вя буна бянзяр мцщакимяляри, сосиал-мяняви гянаятляри (инсанлыг фялсяфясини!) 
бцтцн «Кабус» бойу сырави бир инсанын (роман гящряманынын) дилиндян чох ешидирик. Анъаг 
инанырыг ки, щяйатын чох кичик йашларындан талейин цмидиня атдыьы, щеч бир эцнащы олмадан 
амансызъасына ъязаландыра-ъязаландыра «формалашдырдыьы» бир эянъ бу ъцр мцщакимяляр 
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йцрцдя, «щяйяъан тябили» чала биляр. 
Щяр кясин юз щяйат фялсяфяси вар. Бу барядя дцшцнся дя, дцшцнмяся дя… Щяр кяс, 

фяал, йа гейри-фяал, йашамаг уьрунда мцбаризя апарыр, лакин щяр кяс «йашамаь»ын мязмун-
мцндяряъясини, ян азындан тящтялшцур олараг бир ъцр баша дцшцр… 

Сон дюврляря гядяр инсанлар (ъямиййят!) бу гядяр цз-цзя эялмир, бу гядяр щяйат 
мцбадилясиня гошулмур вя бу гядяр бир-биринин йахасындан йапышыб «щагг-щесаб» тяляб 
етмирди. Она эюря дя инсанларын талейи бир-бириндян бу гядяр асылы дейилди. 

Йазычы, щяр шейдян яввял, щямин инсан-цнсиййят сыхлыьынын йаратдыьы йени типли иътимаи 
мясулиййят цзяриндя дцшцнмяйи тяляб едир. Чцнки щяр кясин ъямиййят, еляъя дя ъямиййятин 
щяр кяс гаршысындакы бу мясулиййяти арадан галхдыгда, йахуд она лагейд йанашылдыгда, тюря-
нян фаъиялярин буэцнкц мигйасы (вя дящшяти!) инсанлыьы эет-эедя даща чох дцшцндцрмякдядир. 

Атылмыш ушаглар проблеми, онларын тярбийяси, ъямиййятя интеграсийасы, йазычынын фикрин-
ъя, щеч дя тясяввцр едилдийи гядяр садя мясяля олмайыб бир сыра чох мцряккяб «мяъщул-
лар»ын щяллинин (щятта щялледилмязлийинин) дярки иля баьлыдыр. Ясас мясяля ися бурасындадыр ки, 
валидейнляри тяряфиндян бир дяфя атылмыш ушагларын аьрысы бунунла битмир, онлар бцтцн щяйатлары 
бойу юз етнографик, сосиал цнванларыны тапа билмирляр… Вя нясил-няъабяти, заты-кюкц 
билинмяйян инсанын  ъямиййятя интеграсийасы йа чятин олур, йа да щеч мцмкцн олмур: 

«Аьлымыз кясяндян бизя эцн кими айдынды ки, кимсясизляр евиндян чыханда щамымыз 
кцчяляря атылаъаьыг. Намялум шящяр. Фиряван щяйат йашайан адамлар. Эюз йашлары ичиндя 
юмцр сцрян, кимсясизляр евиндян атылан йарыаъ бинявалар. Оьрулар. Дялядузлар. Басгынчылар. 
Кимляр… Кимляр… Йалныз юзлярини эюрянляр, гарынларыны эцдянляр… Аьлаэялмяз, анлашыл-
маз бялалар мянбяйи – кцчя щяйаты»… 

Аиля тярбийяси эюрмяйян инсаны щансы мцщитдя тярбийя едирсянся ет, йахуд щансы 
мцщитдя тярбийя олурса-олсун, ондан ъямиййятин нормал цзвц, тяркиб щиссяси, чятин ки, 
тюрясин. Щятта тюрямяк истяся беля, йазычынын фикринъя, ъямиййят юзцнцн ян азындан надцрцст 
«актив»инин тякиди иля щямин «затыгырыь»ы щяр аддымда изляйяъяк, щиссляриня тохунаъаг, 
гялбини йаралайаъаг, дахилиндяки мяняви «хястялий»и саьалмаьа гоймайаъаг… Щям фярди, 
щям дя иътимаи «йаддаш» имкан вермяйяъяк ки, щямин «хястялик» саьалсын. 

Валидейнляринин зибиллийя (кцчяйя!) атдыьы ушаьы ъямиййят дя тящтялшцурла (вя тякидля!) 
орайа (кцчяйя!) сцрцкляйир: «Мяня еля эялир ки, кцчядя йашамаг да ъямиййятдя юмцр сцр-
мякди. Билмяйянляр билсинляр ки, уьурсуз кцчя щяйаты оьру итляр, аъ пишикляртяк юмрц баша вур-
магды. Сону позьунлугду, тцрмяди, чцрцмякди… Инсан инсана мяшяггятляри рява билирся, 
бяс, онда вящшиляри нийя гынайаг?! Йох, мяня эцлмяйин. Дейясян, будур инсанлыьын бюйцк  
шястля дяйярляндирдийимиз яъаиб вя надцрцст фялсяфяси»… 

Бу ъцр агрессив мцщакимяляри йцрцтмяйя щаггы олан роман гящряманы Айаз о кясдир  
ки, беш йашы оланда анасы ону  Дянизкянары булвара эятириб, она йемяк, су алыб, сонра да 
аьлайа-аьлайа цз-эюзцндян юпцб дейиб ки, «инди эялирям». Вя бир даща щеч вахт эялмяйиб… 
Атылмыш ушаьы полис кимсясизляр евиня апармалы олуб. Орада да анасыны эюзляйиб, эеъяляр 
йухуларында эюрцб… Тядриъян юзцнмяхсус бир мцщитин ювладына чеврилиб, юзцня  ата-ана тапа 
билмяся дя, баъы-гардашлар тапыб… 

Лакин Айазын юзц кими «баъы-гардашлар»ынын мянявиййаты (мянлийи!) да кимсясизляр 
евинин позьун кимсяляринин «нязаряти алты»на верилдийиндян йенийетмялийин илк илляриндян 
юзлярини мцдафия елямяйя мяъбур олурлар. 

Вя иш о йеря чатыр ки, кимсясизляр евинин оьланлары гярарлашыб гызлары зорлайан 
«тярбийячи-мцяллим» Кючярини йатдыьы йердя юлдцрцрляр. Лакин бу дящшятли (вя щаглы!) интигам 
да чыхыш йолу дейил… Вя намусу (рущу!) тапдаланмыш йенийетмя гызын ашаьыдакы сюзляриндя 
бюйцк бир щягигят вардыр: «Айаз, йашамаг ня гядяр чятинмиш? Биз нийя беля олдуг? Бяйям 
биз дя ата-аналылар кими щяйатымызы гуруб йашайа билмяздик?.. Мян горхурам. Бу кимсясизляр 
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евиндян чыхмаг истяйирям. Бурада галыб йашамаг истямирям. Анъаг нейляйим ки, йашады-
ьымыз бу язаблы, дярд-сярли дцнйадан кянарда ня чохду Кючяри кимиляри. Инанмырам ки, бура-
дан чыхан кими о ъцр яълафларын ъянэиня кечмяйяк»… 

Аьарящим атылмышларын-кимсясизлярин фаъиясини щям онларын дахили, сосиал-биоложи чатыш-
мазлыьында, щям дя ъямиййятин юзцнцн йаратдыьы бу чатышмазлыьы, ня гядяр парадоксал олса 
да, мящз юзцнцн (ъямиййятин) гябул етмямясиндя, юз дярдиня юзцнцн чаря гылмамасында, 
«айыбына кор олмамасында» эюрцр. 

Кимсясизляр евини тярк етмяк яряфясиндя олан йенийетмялярин овгатыны мцяллиф бу ъцр 
тягдим едир: «…Там айдын иди ки, бизи гаршыда индикиндян йахшы щеч ня эюзлямир. Евсизлик, 
архасызлыг, тянщалыг, ишсизлик, мязяммят, тящгир, сюйцлмяк, дюйцлмяк, няляр, няляр, щамысы 
щиссляримизи сарсыдаъаг, эен-бол цряк аьрылары веряъякди. 

…Оьланлар юзляриня тохдаглыг вермяйя чалышырдылар. Щансы йолла олур-олсун, долмуш 
цряклярини бошалдаркян, гызлардан эизлядирдиляр. Эюрцнцр, бу да оьланларын кишилик гцрурундан 
иряли эялирди. Гызларса бир гядяр фяргли идиляр. Дейирдиляр, данышырдылар, няляря гатышаъагларыны, 
онлары гамарлайаъаг чятинликлярин аьыр-йцнэцл эютцр-гойларыны, фясадларыны эюз йашларыйла 
йуйурдулар. Ичляриндя сил-сцпцр, йыр-йыьыш еляйирдиляр…». 

Йетимин щиссийаты эцълц олур. Аиля, валидейн гайьысынын формалашдырдыьы яминлик онун 
цчцн йаддыр… Вя щяр шейдян ниэаранлыг, йазычы доьру тягдим едир ки, йетими бцтцн юмрц бо-
йу мцшайият едир, сяксякядя сахлайыр, мяняви-рущи щармонийасызлыг, иммунитетсизлик йарадыр. 

Вя иътимаи яхлагсызлыг сайыла биляр ки, ъямиййят дя буну билиб ондан истифадя едир. 
Полис мцстянтигинин кимсясизляр евини йениъя тярк едиб йатагханаларда мяскунлашан 

эянъляря дедийи ашаьыдакы сюзляр ъямиййятин онлара «инзибати» мцнасибятинин характерини эюс-
тярир: «Сиз дя зиналардансыз? Оьрашлар, сцляня-сцляня галмысыз кцчялярдя. Шящярдя оьурлуг, 
басгынлыг баш алыб эедир. Юз айаьынызла йахшы эялмисиз, бу саат сизи дя атдыраъам ичяри». 

Вя иш о йеря чатыр ки, «кимсясизляр евинин ушаглары»ны тязя костйум алдыгларына эюря 
щябся атырлар ки, пулу щарадан алыбсыныз?.. 

Аьарящим ъямиййятин кимсясизляря гаршы агрессив мцнасибятини онлары атмыш ата-
аналарынын эцнащлары гядяр сярт иттищам етмякдя, дцшцнцрям ки, щаглыдыр. Чцнки ата-аналара 
ня вахтса атылаъаг (йетим!) ушаг дцнйайа эятирмяк (вя ону атмаг!) «ъясарят»ини дя цзвц 
олдуглары иътимаи мцщит, ъямиййят вермишдир. О мцщит (вя ъямиййят) ки, «икицзлцдцр»: щям 
ювлад истяйир, щям дя ювладыны атыр… 

«…Йазыьым эялир кимсясиз гызлара. Вай о эцня ки, цряйи йумшаг, садялювщ олалар. 
Беляляри хошбяхтлик арзусуйла, сяадят цмидийля юзляри-юзлярини атырлар эирдаблара. Алданырлар 
ширин дилляря, йаьлы вядляря, зяняни симайа сащиб олан симасызлара, эядя-эцдяляря. Сонра да 
аталы-атасыз, фярг елямяз, эцнащсыз ушаглар доьуб, атмалы олурлар зибилликляря… Юлцб итмя-
сяляр, ордан эятирирляр кимсясизляр евиня. Ора да долуду Кючярилярля, директор Нязирялярля, 
тяшкилатчы Садигялярля… Атыр юзцнц аьзыны яждаща кими ачан тцрмялярин аьушуна. Тцрмядя-
киляря дя Аллащ инсан версин»… 

Ъямиййят ювлад (вя атылмышлар) мясялясиня мцнасибятдя, эюрцнцр, хейли мцъярряд 
анлайышдыр. Вя дцнйайа эялян вя йа эятирилян кюрпянин бюйцмя, тярбийя олунма, ъямиййятин 
нормал цзвцня чеврилмя мясулиййятини конкрет олараг дашыйа билмяз… Она эюря дя ня гядяр 
намцнасиб олур-олсун, ювлад мцтляг юзцнцн тябии аилясиндя – валидейнляринин вя йа онлардан 
щяр щансы биринин йанында бюйцмялидир. Мясулиййят мящз онларын цзяриня дцшдцкдя, щям 
конкрет, щям дя дярк едилян олур… 

Аьарящимин кимсясизляр евиндя бюйцмцш гящряманларындан бири  кифайят гядяр 
мянтигли бир суал верир: «Валидейнлярин атдыьы ювлады ким гябул едяр ки?» 

Ъямиййят (щцгуг технолоэийалары!) чох щалларда юз конйуктуруну дигтя едир. Гярбин 
дигтя етдийи глобал иътимаи мцнасибят моделляри дя щямин щцгуг технолоэийаларыны она щазыр 
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олмайан бир етнографик мцщитдя йаймаьа чалышыр. Вя  «ачыг ъямиййят»я щазыр олмайан инсан 
дахили (мяняви) мцдафиядян тамамиля мящрум, сыьортасыз бир шякилдя «ачыг ъямиййят»я 
чыхыр… Нятиъя етибариля, «яхлаги инновасийалар»ын гурбанына чеврилир. 

Аьарящим кимсясизляр евиндян бцтцн аьрылары иля бир йердя саь-саламат чыхардыьы 
гящряманларынын ъямиййятдяки талейи цзяриндя хцсусиля дайаныр, онларын щяр биринин башына 
эялян щадисяляри щям айры-айрылыгда, щям дя цмуми шякилдя – кимсясизлярин (йетимлярин!) 
цмуми талейи бахымындан тясвир-тящлил едир. 

Айазын щяйатында мцяййян «йцнэцлляшмя», нормаллашма ямяля эялир: 
«Сон заманлар щям мадди вязиййятим дцзялир, щям дя адамлара йовуша билирдим. 

Эетдикъя сарсынтылы анларым азалыр, гям, гцсся, кядяр щисслярими хош ящвалла – йашам истяйиля, 
севинъ дуйьуларыйла явязляйирдим»… 

Бунунла беля, дахилиндяки, рущундакы «йетимлик» ону щеч заман тярк етмир: «…Инанын 
мяня, мяним сызылтылы, инилтили, зящлятюкян щяйатымы йашамайан щеч бир адам чякдиклярими 
чякя билмяз.  Ичимдя сирли-сещрли, аьла сыьылмасы мцмкцн олмайан юз дцнйам йатыр. Онун 
бцтцн «илишкиляринин», «гайнагларынын», «пцнщан эушяляринин» ихтийары мяндя олдуьу цчцн о 
мцяммаларын бир чохуну да юзцмля гября апараъам». 

Кимсясизляр евинин формалашдырдыьы «натамам», «ичи ъавабсыз суалларла долу» инсан 
ъямиййятя ня гядяр уйьунлашса да, рущян мющкям дейил. Вя еля щямин иллярдя дя билирди 
(она демишдиляр) ки, бцтцн юмрц бойу еля беля олаъаг. Чцнки тярбийячи-мцяллимляри йалныз 
надцрцст адамлардан ибарят дейилди. Вя йетимляря эяляъяк талеляринин неъя олаъаьыны ачыг де-
йянляр дя олмушду: «Рийазиййат мцяллимимиз неъя демишди? Сизин яксяриййятинизин талейи 
тцрмялярдян кечяъяк… Гызларын бир чохлары кимляринся ялляриндя ойунъаьа чевриляъякляр. Ян 
аьыр ъинайятляри сизин цстцнцзя ата билярляр… Сизи ъямиййят чятин гябул еляйяъяк… Ян аьыр 
имтащанларынызы ъямиййятля цз-цзя дайананда вермяли олаъагсыз». 

Романын гящряманы хатырлайыр ки, «о данышанда сяси неъя дя титряйирди. Дцз  эюзля-
римизин ичиня бахыб, даныша-даныша неъя йанырды»… 

Аьарящим йазычы-мцтяфяккир олараг, «хырда» бир усталыг еляйир. Бу сюзц ядябиййат, 
йахуд биолоэийа мцяллими йох, щяр ъцр «емосионаллыгдан узаг олмалы» рийазиййат мцяллими 
дейир. Нийя?.. Она эюря ки, йетимин йетимлийи ня инсанлыг, ня дя тябиятшцнаслыг иши дейил, 
рийазиййат (технолоэийа) ишидир… Вя дящшят дя бурасындадыр!.. 

Айаз тясадцфян анасынын изиня дцшцр. Вя чох кечмир ки, ону тапыр… Оьлуну кюрпя 
икян атан ана (артыг о, танынмыш актрисадыр) иля анадан хябярсиз, кимсясизляр евиндя бюйцмцш 
оьлун сющбят-диалогу романын хейли щиссясини тутур ки, буна да бядии-естетик технолоэийа 
тяляби етибариля тябии  бахмаг олар… Лакин мяня еля эялир ки, бир сыра чох мараглы сящнялярин, 
мягамларын (мясялян, Айазын театр тамашасында актриса анасына эцл вермяси, онун йашадыьы 
щяйятдя кирайянишин галмасы, юзцнц она тядриъян танытмасы вя с.) олмасына бахмайараг, ана-
оьул диалогуна мцяллиф щяддиндян артыг мцдахиля  едир. Вя бу мцдахиля о щяддя чатыр ки,  
бязян щяр ики тяряфдян мцяллифин юзц  данышдыьындан диалог «монолог»а чеврилир. 

…Ондан бир нечя йаш кичик олан доьма баъысы Сямранын талейи анасына говушдугдан 
дярщал сонра Айазын ясас проблеминя чеврилир. Бу шылтаг, яркюйцн (вя кобуд!) гызын щяйат 
фялсяфяси кюрпяликдян щяйатын щяр цзцнц эюрмцш, тяърцбяли (вя щяссас!)  гардашы наращат едир. 
Чцнки Сямра аьылсызлыьындан артыг надцрцст бир эянъин ойунъаьына чеврилмишдир. 

Айаз баъысынын эюзлярини ачмаг, доьру йола гайтармаг истяся дя, «аиля»дяки  «эюй-
дяндцшмя» (вя эеъикмиш!) мювгейи буна имкан вермир. Вя яслиндя, веря билмязди дя… 

Лакин, фикримизъя, йазычынын тягдим етдийи ашаьыдакы «мянзяря» о гядяр дя тябии, 
йахуд ясаслы дейил: «Мян сюзцмц тамамлайар-тамамламаз баъым щюнкцртцйля аьламаьа 
башлады. Аьлайа-аьлайа йахынлашыб мяни гуъаглады, цз-эюзцмдян, бойун-боьазымдан юпмяйя 
башлады. Анам да  бизя гошулду. 
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…Баъымы чох чятинликля киридя билдим. О, анамла юзцнцн икиликдяки сющбятини мяня 
етираф етмяли олду: 

— …Ъинайяткар юз ъязасыны чякмялиди. Сяни атдыьына эюря анама ъяза версяляр, мян  
няинки етираз еляйярям, щятта о ъязайа щагг да газандырарам. Бцтцн бунлара бахмайараг,  
она севинирям ки, анам бизи баъы-гардаш олдуьумуза инандыра билди»… 

 Она эюря тябии, йахуд ясаслы дейил ки, эянъ олса да, юзцнямяхсус характери артыг 
формалашмыш Сямранын (о да «ъямиййятин кимсясизи»дир) беля сцрятля (вя бу ъцр эениш миг-
йаслы) катарсис кечирмяси, садяъя олараг, аьла батмыр. 

Щалбуки анасыны, баъысыны тапандан сонра Айазын дцшцнъялярини мцяллиф, фикримъя, аша-
ьыдакы сятрлярдя щадисялярин эедишиндян иряли эяляряк тамамиля доьру тягдим едир: «…Анамы, 
баъымы тапдыьыма, онларла анлаша билдийимя, щяйатын даьдан да аьыр изтирабларына цряйимин таб 
эятирдийиня эащ севинир, эащ да анамын садялювщлцйцня, дар дцшцнъялилийиня, баъымын яндазя-
сиз чылпаг щиссляриндян доьан щярякятляриня, эяляъяк коркясмяз талейиня, агибятиня мящял 
гоймамасына кядярлянирдим». 

«Кимсясизляр евиндян йатагханайа, орадан да кирайянишин мцщитиня атылмыш» Айазын 
ъямиййятя адаптасийасы барядя романын сонунда никбин нотлара кифайят гядяр чох, ардыъыл 
шякилдя раст эялинир. О,  кимсясизляр еви достларынын, хцсусиля Фяряъин кюмяйиля йахшы иш тапыр, 
кредитля ев алыр, аиля гурмаьа щазырлашыр вя с. 

 Одур ки, гящряманын щяйат фялсяфясини конкрет олараг «кечдийим юмцр йолунда неъя 
саламат галмышам, бура щаралардан неъя эялиб чыхмышам, аьлыма эятиря билмирям. Еля били-
рям, язаблы, изтираблы йолларымын бундан сонракы щиссясини дя зцлмятляр ичярисиндя гят еляйя-
ъям. Бир даща ишыг цзц эюрмяйяъям. Щярдян юз-юзцмя суал верирям: мяня фялакят бяхш 
едян бу дцнйайа бир дя эялярдимми?! Гяти шякилдя дейирям: Йох!!!» сюзляри  «мцяййян ется» 
дя, эюрцнцр, ясярин (вя мцяллифин!) гайяси (фялсяфяси!) бунунла мящдудлашмыр, даща эениш 
мязмун-мцндяряъяйя маликдир. Айазын сюзлярини даща чох атылмышларын (вя атылмышлыьын!) 
аьрыларынын, язабларынын «пцскцрмяси» кими гябул етмяк олар. 

Романын цслуб-интонасийасына ян чох тясир эюстярян тящкийя-нитг щадисяляриндян бири 
(бялкя дя, биринъиси) риторик суалларын боллуьудур. Мясялян: «…Аьзыэюйчякляр башларына эяти-
рилянлярин сябяблярини шейтанла, полисля, кимлярля, кимлярля баьламаьа чалышырлар. Бяс онда Ал-
лащын  онлара мярщямяти, сядагяти щарда галды? Ахы, онлар  ня пис иш тутублар ки, о да онлары 
щагсыз йеря беляъя ъязаландырыр? Юлмяйиблярся, дцнйаларыны дяйишмяйиблярся, бу заваллыларын 
валидейнляри, эюрясян, инди щансы ъинайятляри тюрятмяйя имза атырлар?! Атасы щансы мяшугя-
сийля, анасы щансы ашигийля ещтирасларыны сюндцрцрляр?! Эюрясян, бу мцвяггяти кефлярдян йеня 
гараэцнлц  ушаглар тюрямяйяъякляр ки?! Онлары да бизим кими кимсясизляр евиня атмагла ушаг 
бюйцтмяк, тярбийя елямяк йцкцндян гуртармаьа чалышмайаъаглар ки?! Йени ъанлар тяляб еля-
йян ъинайятляря гаты ъинайяткар кими имзалар атмайаъаглар ки?! Ещ!.. Дцнйа!.. Дцнйа!..»  

Щямин риторик (вя щеч заман ъавабы тапылмайаъаг!) суаллар ясярин (вя мцяллифин!) 
идейасыны, инсана (вя ъямиййятя!) гаршы щаглы иттищамларыны мювзу, сцжет-композисийа, образлар 
гядяр сямяряли якс етдирир.   

Вя дейя билярям ки, Аьарящим атылмышларын романыны щям бир педагог-психолог пешя-
карлыьы, щям бир инсан-вятяндаш мясулиййяти, щям дя бир йазычы щяссаслыьы иля гялямя алмыш-
дыр.   

 

Редаксийайа дахил олуб: 04.06.2015 
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İstənilən əsərin uğuru qarşıya qoyulan problemin aktuallığı və onun sənətkarlıq 

baxımından bədii həlli ilə vəhdətdə götürülməlidir. Milli ədəbiyyatın simasını formalaşdıran 

dramaturgiyanın son dövr mənzərəsində nisbi sakitlik və əlamətdar hadisələrin azlığı, yaxın 

keçmişimızın yaratdığı problemlər və onların bədii inikası olan əsərlərin günün hadisəsinə 

çevrilməməsi bu əsərlərin bir qisminin sənətkarlıq baxımından zəif işlənməsi üzündən öz 

oxucu-tamaşaçı auditoriyasını formalaşdıra bilməməsi ilə bağlıdırsa, digər qismi isə ədəbi 

tənqid tərəfindən lazımınca dəyərləndirilməməsindən dolayı maraq dairəsindən kənarda qalıb 

gündəmdən düşməsi ilə əlaqədardır. Doğrudur, ədəbi prosses də yerində saymır. Son dövrdə 

yaranan dram əsərləri, teatr nümunələri və digər ədəbi nümunələr onu deməyə əsas verir ki, 

ədəbiyyat öz funksiyasını yerinə yetirməkdədir. Lakin bu əsərlər milli mənəvi təkamülə, 

vətənpərvərlik ovqatını yaratmağa nə dərəcədə nail olur? Çox ziddiyyətli yaxın keçmişimizi, 

onun ən ağrılı səhifəsi olan Qarabağ faciəsini, bu olayların doğurduğu problemləri lazımınca 

işıqlandıra bilirmi? Bu sualın cavabı heç də birmənalı deyildir. Ümumiyyətlə, bu mövzunu 

baykot etməyə çağıranlar da var, yazarların ruh düşkünlüyü ilə, stimulverici amillərin 

olmaması ilə əlaqələndirənlər də, ədəbi material üçün mövcud durumu qeyri-müəyyən 

adlandıranlar da. Halbuki milli maraqların xidmətində olmaq, cəmiyyətdəki mövcud ictimai-

siyasi ab-havanı bədiiləşdirib bundan ictimai mənəvi tərbiyədə istifadə etmək bilavasitə 

ədəbiyyatın vəzifəsidir və heç bir qrant və stimullarla ölçülmür. Bu gün müharibə möv-

zusunda yazmaq üçün kifayət qədər həyat materialı da vardır. Sadəcə, yazıçıdan tələb olunan 

vəzifə əsl ədib-vətəndaş olmaqla məsuliyyəti dərk edərək tarixi yükü olan missiyanı ləyaqətlə 

yerinə yetirməkdir. Hətta atəşkəs, sakit quruculuq ab-havası da heç kəsə əsas vermir ki, bu 

böyük milli problem unudulsun. Xalqın mübarizə əzmini, ruh yüksəkliyini təmin etmək, 

tarixə və yaddaşımıza düzgün münasibət formalaşdırmaq üçün məhz bu səpkili əsərlərin, 

mükəmməl nümunələrin yaradılmasına böyük ehtiyac duyulur. Dünya ədəbiyyatında müha-

ribə mövzusunda elə nümunələr vardır ki, orada bir dənə də olsun döyüş səhnəsi yoxdur, an-

caq bu əsərlər bədii-estetik dəyərinə, əhatə etdiyi mövzunun bəşəriliyinə görə müharibə ədə-

biyyatının ən layiqli nümunələri sırasında olmaq statusu qazanıb. Bizdə də məhz müasir ədəbi 

prossesi dolğun, sanballı, günün aktual problemləri ilə məşğul edən ədəbi nümunələr yaradıl-

malı, yaxın keçmişimizi, müharibə dövrünü əks etdirən əsərlər lazımınca dəyərləndirilməli və 



Бакы Гызлар Университети                                                                     Elmi əsərlər 2015/2 
 

 9 

ədəbi tənqid də onları gündəmdə saxlamalıdır. Ədəbiyyatın həm mənəviyyatla bağlılığı, həm 

ictimai şüura təsir edə bilmək kimi üstünlüklərindən yararlanmayan heç bir yazar özünü hər 

şeydən öncə vətəndaş, ziyalı, milli mənafe uğrunda fədakar mübariz  adlandıra bilməz. 

Dramaturgiyamızda C.Məmmədquluzadənin ,,Kamança” pyesi ilə başlanan Qarabağ 

mövzusu əslində bütün zamanlarda ədəbiyyatımız üçün aktual olmuş, lakin sovet hakimiyyəti  

illərində siyasi senzuranın təzyiqi ilə bu mövzuya erməni təəssübkeşliyi baxımından birtərəfli 

şəkildə qadağa qoyulmuşdur. Bu gün də vəziyyət ürəkaçan deyildir. Ədəbiyyatın təxirəsalın-

maz sosial sifarişi olan torpaqlarımızın azadlığı probleminin işlənməsində kasadlıq, çevik 

dramaturgiyanın bu məqama passiv münasibəti, sosial sifarişin oxucu-tamaşaçı tələbatını 

ödəyə bilməməsi real ədəbi məkanın sönük, mənasız səhnə əsrləri ilə dolmasına gətirib çı-

xardı. Bu gün heç vaxt indiki qədər aktual olmayan bu mövzuya barmaqla sayıla biləcək 

əsərlərlə cavab verməli oldu. 

Son dövrün məhsulu olan Firuz Mustafanın “Dəhliz”, Vidadi Babanlının “Ana intiqa-

mı”, Yusif İsmayılovun “Didərginlər”, Aygün Həsənoğlunun iki hissəli “Mağara“ pyesləri, 

Ağarəhim Rəhimovun silsilə dramları dövrün atmosferini, ictimai-siyasi-sosial mənzərəsini 

müəyyən mənada əks etdirməklə yanaşı, gəncliyin milli, vətənpərvər ruhda tərbiyəsində əhə-

miyyətli rol oynayır. 

Dramaturgiyada müharibə mövzusundan danışarkən müasir ədəbi prossesdə daha çox 

Ağarəhim Rəhimovun yaradıcılığının üzərində dayanmaq istəyirəm. Həm də düşünürəm ki, 

Ağarəhim Rəhimovun dramaturgiya səhəsindəki uğuru yalnız mövzu və aktuallıqla deyil, 

eyni zamanda sənətkarlıq, estetik kamillik və gerçəliyi bədiilik süzgəcindən keçirə bilmək 

bacarığı ilə əlaqələndirilməlidir. Ağarəhim Rəhimov azərbaycanlı oxucunun gözləntilərini, 

ədəbiyyatın sosial tələblərini yazıçı məsuluyyəti ilə dərk edərək bir-birinin ardınca “Canavar 

balası” (1996), “Xəyanət” (1998), “Qızmızı qar” (1998), “Haray” (1999), “Əsgər anası” 

(2003) pyeslərini yaradır və bununla da müharibə mövzusu onun həm vətəndaşlıq narahatlı-

ğının təzahürünə çevrilir, həm də xalqın yaradıcı ziyalısı kimi öhdəsinə düşən vəzifələrinin 

sırasına daxil olur. Bu dramaturgiyada hər şeydən əvvəl, vətən, vətəndaşlıq borcu başlıca 

prinsip kimi götürülür, bu prizmadan aktual, ictimai-mənəvi ixtilaflar, qarşıdurmalar, novator 

davranış və münasibətlər yaradılır. Yaradıcılığının ən məhsuldar dövrünü məhz bu qlobal 

münaqişə mövzusuna, məsuliyyətli bir tarixi dövrun problemlərinə həsr etmiş müəllifin bu 

işin öhdəsindən necə gəlməsi də dramlarında ortaya qoyduğu yeni düşüncə tərzində, yaratdığı 

zəngin həyat səhnələrində, bədii ədəbiyyatın professional incəliklərini realizə etmək baca-

rığında, dövrün informasiya daşıyıcıları kimi yeni insan tipi, orijinal obrazlar yaratmaq səriş-

təsində özünü büruzə verir. Bu dramaturgiya 80-90-cı illər Azərbaycan həyatını sanki bir teatr 

səhnəsində işıqlandırır, böyük yaşantıarın kiçik modelini qurub oxucuya əyani, interaktiv bir 

yolla çatdırmağa çalışır. Çünki o, müharibə mövzusuna müraciət edərkən kiçik bir həyat 

hadisəsini, konkret bir olayı bədii material kimi götürmür, bütöv bir tarixi mərhələnin bədii 

obrazını yaradır və bu işdə ona bir tərəfdən yazıçı istedadı, sənətkar fəhmi, digər tərəfdən, 

ədib-vətəndaş mövqeyi, vətənə, xalqına hədsiz sevgi hissi kömək edir. “Dramaturqun bir 

məharəti də ondan ibarətdir ki, artıq cəmiyyətin bütün sferalarını, təbəqələrini, yaruslarını 

oxucunun gözləri qarşısına yaxınlaşdırır, retrospektrləri qabarıqlaşdırıb qabağa çəkir, cəmiy-

yəti teatrlaşdıdır, onu bir tamaşa salonuna çevirir, bir növ Bertold Brextin “epik teatrının” 

estetikasına yaxınlaşdırır“ (A.Bədəlov “Qələmin ucu, qılıncın gücü”. Bakı, 2008, səh.238). 

Müəllif vətənə xəyanət, torpağa xəyanət, qardaşa xəyanət, ailəyə xəyanət kimi çoxşaxəli süjet 

xəttlərini vahid müstəvidə birləşdirməklə “Xəyanət” dramında bütün uğursuzluqların səbəbini 

xəyanətdə görür, fəlsəfi konteksdə anlaşılan bu kateqoriyanın cəmiyyət və insan həyatında 
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törətmiş və törədə biləcək təhlükələrini göstərir, lakin bununla da kifayətlənmir, daha dərinə 

gedərək yaranmış xaosun tarixi məntiqi köklərini axtarır. “Xəyanət” pyesinin baş obrazı süjet 

boyu müxtəlif şəkillərdə təzahür edən xəyanətdir. Dramaturq bu əsəri ilə ilk dəfə olaraq yaxın 

keçmişimizin ən böyük faciələrini doğuran xəyanətin anatomiyasını bədii, dramaturji, psixo-

loji aspektdə təsvir edir və səhnə həyatı verir” (B.Əhmədli. “Dramaturq: sənət və həqiqət”. 

Bakı, 2011, səh. 47). Burada cəmiyyətin üzdə olan bəzi şəxslərinin prototiplərini də görürük. 

Tarixi faktlara və sənədli publisistikaya meyil əsərin ideya dəyərinin düzgün anlaşılmasına 

xidmət edir. Lakin A.Rəhimov həm də sənətkar uzaqgörənliyi ilə inanır və inandırır ki, 

qismətinə keşməkeşli bir tarix yaşamaq düşmüş xalqını nikbin gələcək gözləyir: “İnanıram ki, 

taleyinə cəhənnəm zəbanələri səpilmiş Azərbaycan xalqı ölüm-dirim məngənəsindən məğrur-

casına keçərək zülm və istibdad boyundurgunu birdəfəlik atacaq, öz müstəqillik və suveren-

liyini qazanacaq” (A.Rəhimov. “Əsərləri”. VIII cild, səh. 48, Bakı, 2009). 

Yazıçı “Haray” pyesində tarixi xəyanət nəticəsində düşmən tapdağı altında qalmış 

torpaqlarımız uğrunda aparılan hərbi-siyasi mübarizədən bəhs edir, tarixdən ibrət götürməyə, 

bir daha düşmənin boş xülyasına inanmamağa çağırır. Əsərdə məhz erməni millətinin öz 

nümayəndəsi – yazıçı Julyanın dili ilə söylənən tarixi həqiqətlər, onun tez-tez tarixə istinad 

edib faktlarla erməni millətçilərini ifşası, necə deyərlər, düşmənin öz dili ilə etirafı erməni 

şovinizminin, siyasi riyakarlığının ifşasına heç bir şübhə, əl yeri qoymur. Məkrli niyyətlərini 

ört-basdır etmək üçün millətinin ziyalısına belə aman verməyən düşmən savadlı, ahıl tarixçini 

öldürməkdən çəkinmir. “Haray” tarixi əsər deyil, müasir mövzuda yazılmış pyesdir, ancaq 

əsərdə tarixə müraciətlərin olması və çağdaş hadisələrlə tarixi düşüncənin çarpazlaşması 

müəllifə tarixiliklə müasirliyin qovşağında yeni bir səhnə əsərini yaratmağa imkan vermişdir” 

(B.Əhmədli. “Dramaturq: sənət və həqiqət”. Bakı. 2011, səh.70). 

Müəllifin məhz bu dövr yaradıcılığında faciə janrına daha tez-tez müraciət etməsi 

təsadüfi deyildir, bu janr ictimai-siyasi kataklizm, milli azadlıq hərəkatı, tarixi sınaqlar, 

müharibə və çaxnaşmalar dövrünün mövzu və problemlərini özündə daha yaxşı ehtiva edir, 

belə ictimai-siyasi durum bu janrın inkişafına “münbit” şərait yaradır. Mahiyyətində mü-

haribənin sosial duruma, insan taleyinə təsiri duran “Əsgər anası” pyesindən də görünür ki, 

hər bir faciənin əsas mənbəyi cəmiyyətin təbiətindən doğan ictimai ziddiyyətdir və burada da 

müəllifin yaradıcılıq bacarığı səviyyəsində cəmiyyət həyatındakı konfliktlərin təbiəti açılır. 

Bu əsərdə konkret müharibə, döyüş səhnəsi yoxdur, ancaq bu kabus hər səhnədə do-

laşmaqdadır; ananın böyük oğlunun itkin düşməsi, kiçik oğulun şəhid olması, sonda ortancıl 

oğulun və ananın ölumu... Müəllif pyesdəki dinamizmi, konfliktin ağırlığını, obrazların 

nitqini, bir sözlə, bütün dramaturji imkanları səfərbər edib son dərəcə gərgin müharibə ovqatı 

yarada bilir. Pyesdə müharibə və onun özü ilə sürükləyib gətirdiyi bir çox sosial-ictimai 

bəlalardan danışılır. Əslində, “Əsgər anası”nın süjetinə çəkilən hadisə, yaxud faciə həyatdan 

götürülmüş olsa da, məqsəd bir ailə faciəsini əyaniləşdirmək deyildir, dramaturqun bütün 

yaradıcılığından bir teziz kimi keçən əxlaqi dəyərləri yüksək tutmaq, heysiyyatın, təmiz 

vicdanın fövqündə heç bir hiss və qüvvənin dura biməməsi fikrini bir daha təsdiqləməkdir. 

“Əsgər anası” pyesinin müəllifə verdiyi həyat materialının bəzən fərqli anlama və qəbul 

edilməsinə baxmayaraq, o, milli mentalitet və ənənələrə sadiq qalmaq yolundan çıxmır; 

faciəni yaradan baş vermiş müdhiş olay, oğul qatilinə çevrilmiş ana, ana-qadın fenomeninin 

üzərinə heç də kölgə salmır, əksinə, qatil ana baş vermiş cinayətdə əxlaqın toxunulmazlığının 

müdafiəçisi kimi təqdim olunur, təsvir edilən bədii səhnələr, konflikt və qarşıdurmalar 

tamaşaçıda affekt vəziyyəti yaradaraq qoyulmuş problemin uğurlu bədii həllinə yol açır. 

Əsərdə ən ağır bədii dramaturji yük ana (Maral) obrazının üzərinə düşür, ən ağır missiyanı da 
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o, yerinə yetirməli olur. Müəllif cəsarətlə yazılmamış qanunlar mövqeyindən çıxış edir. Ana 

müəllifin rəğbət subyektidir. Doğrudur, hadisə Azərbaycan mühiti üçün tipik sayıla bilməz, 

ancaq bu həyat hadisəsi ilə müəllif  bir daha vurğulayır ki, müharibə nəinki səngərdə, döyüş 

meydanında fəlakətlər törədir, onun amansız fəsadları ilk baxışdan sakit görünən arxa 

cəbhəyə də yol açır, öz ağır izini qoyur. Əsərdə ananın ikinci oğlu dramaturgi konfliktdə 

başlıca qüvvədir. O, plakat surət deyildir, miskin əməlləri ilə yanaşı, maraqlı düşüncələri də 

var, yeri gəldikcə, müəllif əsl ədib cəsarəti nümayiş etdirərək həyat həqiqətlərini bu obrazın 

dili ilə də səsləndirməkdən çəkinmir, bununla da tərəfli mövqe tutmur, öz fikri, mühakiməsi 

olan canlı insan tipi yaradır. Həm də əsərin ideya məna həllinə kömək edir və bəzi məqam-

larda açıq zehinli, realist Şəkər əyyaş, içki düşkünü Şəkəri üstələyir. O, tüfeyli olsa da, müha-

kimələri ilə oxucu diqqətini özünə çəkməyə, onu dinləməyə, düşünməyə vadar edir. Bu onu 

göstərir ki, azad bir yaradıcılıq mövqeyi seçən sənətkarın bütün obrazları bərabər hüquqludur, 

müəllif mövcud zaman və məkan kontekstində onlara sərbəst olmağa, həyata həyati bir möv-

qedən yanaşmağa geniş məkan verir. Ədəbi tənqiddə əsərə münasibət birmənalı deyildir; qatil 

ana və onun söykəndiyi mənəvi dəyərlər konsepsiyası təsvir edilən gərgin konflikt və situa-

siyalar axarında bəzən oxucu tərəfindən bəraət alır, bəzən ittiham olunur. Bu baxımdan Maral 

Ağarəhim Rəhimovun maraqlı obrazlar silsiləsinə daxildir. 

“Dramaturgiyada çarpışma yoxdursa, döyüş yoxdursa, söhbət təkcə qılınc döyüşündən 

deyil, həm də fikir döyüşündən gedir, deməli, orada dramaturgiya yoxdur“ (F.Mustafa). Ağa-

rəhimin dramaturgiyası kəskin süjet və dramatik konfliktlər, gözlənilməz dönüşlər cəbhəsini 

xatırladır. Bütün bunlar onun əsərlərinə xas dramaturji fəallığın göstəricisidir. Müharibə ədə-

biyyatı özü ilə sənətkarı məşgul edə biləcək xeyli mövzu və yeni qəhrəmanlar silsiləsi gətir-

mişdir. Dramaturqun “Canavar balası” faciəsi haqqında çox yazılıb, fikir söylənilsə də, bir 

daha qeyd etmək yerinə düşər ki, dramaturgiyada müharibə problematikasının bədii həllinə 

dair ən maraqlı, aktual əsərlərdəndir və ədəbiyyatımızda orijinal konflikti və süjet xətti ilə 

diqqəti cəlb edir: Həssas bir məsələ: ata-oğul qarşıdurmasına gətirib çıxaran səbəb, onun 

fəsadları və sonda tarixən sübuta yetmiş böyük həyati ümumiləşdirmə! İlk səhnədən hadisələr 

böhranlı situasiyadadır; ata və oğul məhkəmə zalında üz-üzə dayanıb. Müttəhim Nofəl və 

atası Yusifin çıxışları, hadisə şahidlərinin dindirilməsi ilə get-gedə dərinləşən situasiyanın nə 

ilə nəticələnəcəyi aydın deyildir. Hadisələrin məhz bu cür düyünlənməsi oxucuya sonluğu 

təxmin etməyə yer qoymur. Elə dramatik ardıcıllığı izləyən oxucu üçün də ən uğurlu 

razvyazka heç gözləmədiyi, ağlından belə keçirmədiyi bir dönüş nöqtəsidir. Nofəlin (oğul) 

satqınlıq, xəyanət dolu əməllərinə bəraət qazandırmaq cəhdi oxucu (tamaşaçı) təsəvvüründə 

öz müəyyən gözləntilərini yaratsa da,Yusifin (ata) məhkəməyə verdiyi açıqlama bu təsəvvürü 

də alt-üst edir! Gözlənilməz dönüş və emosional amil oxucu şüuruna, düşüncəsinə hakim 

kəsilmişdir! Müəllif qarşısına qoyduğu məqsədi — düşmənin xislətən məkrli və hiyləgər 

olmasının genetik köklərini nümayiş etdirmək istəyini uğurla yerinə yetirmişdir: “Canavarı nə 

qədər bəsləsən, o yenə meşəyə baxacaq” - məsəlinin tam təsdiqi ilə yekunlaşan sonluq Yusifin 

özünü öldürməsi ilə başa çatsa da, bu final məğlubiyyət, yaxud ruh düşkünlüyü kimi qəbul 

edilə bilməz, bu, xain oğulun günahlarına görə vicdan əzabı çəkən atanın qəbul etdiyi 

qərardır. Bu qərarla o, şərəfsiz erməni törəməsinin atası adını üstündən götürür! Bu əsər bütün 

dramaturji dəyərlərə — kompozisiya həllinə, xarakterlər və ayrı-ayrı səhnələrin izlənməsinə 

görə çox diqqətəlayiq hadisədir. Burada dramaturqun yaradıcılıq istedadı ilə estetik norma-

ların ciddi tələbləri bir harmoniya yaradır. İstər bədii estetik, istərsə də aktuallıq baxımından 

ədəbi mühitdə maraqla qarşılanan bu əsər müharibə mövzulu ən yaxşı dramaturgi nümunə 

kimi kino və səhnə həyatını da uğurla yaşamışdır. 
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“Qırmızı qar” pyesində son dərəcə gərgin süjet xətti tamaşaçını bir an belə rahat 

buraxmır. İnsan xislətinə sığmayan görünməmiş vəhşilik və işgəncələrin fonunda milli 

əxlaqın qorunması və bu yolda fədakarlıq, qeyrət nümayişi əsərin leytmotivini təşkil edir. İlk 

səhnədən bir-birini izləyən müharibə və əsirlik səhnələri ilə elə bir hadisələr axarına düşürsən 

ki, qəzəb, kin, nifrət ruhu bir an belə səni tərk etmir. 

Daha çox hiss və duyğulara toxunan “Gəlinqaya əfsanəsi”nin də Azərbaycan xalqının 

namus və qeyrət mücəssiməsi kimi əsərə daxil edilməsi təsadüfi deyildir. Bu əfsanə oxucu 

tərəfindən maraqla qarşılanaraq məqsəd və məramın çatdırılmasına yardımçı olmuşdur. Sona-

dək mübariz, fədakar və ölümün gözünə dik baxmağı bacaran əsirlikdə olan qız-gəlinlərimizin 

timsalında azərbaycanlı əxlaqi meyarlarının açılıb ortaya qoyulması və qorunması yolunda 

ibrətamiz faciə müharibə dövrü ədəbiyyatının daha bir dəyərli nümunələrindəndir! 

“Vicdan məhkəməsi” pyesində isə müharibə səhnələrindən deyil, müharibənin cəmiy-

yətdə yaratdığı hərc-mərclikdən, heç kəsin cavabdehlik daşımadığı zəmanədə yaşanan prob-

lemlərdən danışılır. Dilbərin gənc ailəsini dağıdan, günahsız bir gənci dünyadan aparan namə-

lum güllə əslində cəzasız qalmış cinayətlərdən doğan nəticədir ki, bu da tarixdə yaşadığımız 

məlum dövr və onun problemləri haqda müəyyən təsəvvür yaradır.. 

Aristotel “Poetika”sında aktuallıq bərəsində yazır: “…ola bilsin ki, həyatda baş vermiş 

hadisələrin mahiyyət etibarilə heç bir əhəmiyyəti olmasın. İnsanların talelərində heç bir şey 

müəyyən etməsinlər. Ona görə də belə hadisələrin dram üçün də əhəmiyyəti yoxdur”. Mövzu 

seçərkən aktuallıq baxımından həmişə öndə olan Ağarəhim Rəhimov dramaturgiyasının aktu-

allığı həm də məzmun-forma vəhdətində, sənəti onun kamil və təkmil normalarına tabe etdir-

mək bacarığındadır. Ədibin mürəkkəb və sinkretik dramatik növə tez-tez müraciət etməsi söz-

lə davranmaq bacarığını sərgiləyir, çünki dramaturgiyada söz hərəkət kimi vacib elementdir 

və dram əsərlərində elə söz də hərəkət kimi dinamikanı şərtləndirir. Əslində dramaturgiyanın 

əsas elementi kimi götürülən hərəkət də yalnız biri-birini əvəzləyən səhnə və remarkalar deyil, 

eyni zamanda sözdür, yəni söz dramda intellektual don geyindirilmiş hərəkətdir. Ona görə 

dram qəhrəmanları filosofluq edir, müəllif onları fikir və məfkurə ilə silahlandırır. Ədalət 

(“Xəyanət”) nitqi ilə dövrün eyforiyasını, Qüdrət (“Xəyanət”) gücsüz ziyalılığın ovqatını 

yarada bilir. Dilbər (“Vicdan məhkəməsi”) monoloq və dialoqlarında hakim kimi çıxış edir, 

Gülyan (“Haray”) ittihamçıdır. Bu qəhrəmanlar meydan oxuyan nitqləri ilə sanki Şiller qəhrə-

manlarını xatırladırlar. Bu ehtiraslı çıxışlar, bəzən hiss və emosiyaların çoxluğu dramaturji 

tələb və prinsiplərdən irəli gəlir və əsərin ideya, məfkurə həllinə bilavasitə yardımçı olur. 

C.Cabbarlı da ölməz qəhrəmanlarını yaradarkən onları ritorika və pafosla yükləmiş, Azərbay-

can səhnəsinə tamaşaçı-oxucu şüurunu ələ ala bilən natiq qəhrəmanlar vermişdir. Nitqləri 

qüvvətləndirən ritorika və pafosun çoxluğu A.Rəhimov qəhrəmanlarının özəlliyidir. Dinami-

kanı yüksəldən, tamaşaçı-səhnə tandemini daha da yaxınlaşdıran, emosional ovqatı artıran 

ritorika Qüdrətə (“Xəyanət”) özünü ittiham etməyə, daha ətraflı təqdim etməyə, yaxud Dil-

bərə (“Vicdan məhkəməsi”) ədalətsiz dünyaya etirazını bildirməyə, söylədiyi arqumentlərə 

tamaşaçını inandırmağa xidmət göstərir, Dilbərin ictimai-sosial, ailədaxili funksiyalarına bağ-

lılığı o qədərdir ki, hadisələrin son akkordunda onun hiss və emosiyalarla dolu çıxışı heç də 

plakatçılıq təsiri bağışlamır, əksinə, durumu təhlilə  yatımlı etmək, onu hazır xammala çevirib 

oxucuya təqdim etmək missiyasını layiqincə yerinə yetirir. Bundan əlavə, nitqlərdəki pafos və 

ritorika dövrün ovqatının təzahürü də ola bilir. Dövrün ovqat və coşğusundan irəli gələn ey-

foriya ilə müəllif həmin illərdə müstəqillik və torpaq uğrunda meydana çıxan xalq hərəkatının 

spesifikasını, entuziazmını əsərə hopdura bilmişdir: Ədalət, Qüdrət, Xavər, Dilbər, Asiman. 

...Ağarəhim Rəhimov yaradıcılığı ilə Cəfər Cabbarlı sənəti arasında analoğiyalar aparmağımız 
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heç də təsadüfi deyildir. Taleyinə eyni ictimai epoxanı müxtəlif zamanlarda yaşamaq, eyni sə-

nət müstəvisini bölüşmək nəsib olmuş sənətkarların qismətinə həm də oxşar missiyaları həya-

ta keçirmək düşmüşdür. Eyni məslək, əqidə axarında birləşərək C.Cabbarlının artıq aforizmə 

çevrilmiş “atan kazaklardır” ifadəsi Ağarəhim Rəhimovun yaradıcılıq palitrasında durulaşır, 

bir çox dolayı məsələlər aydın bədii şərhini tapır: “Keçən əsrin sonunda və yaşadığımız əsrin 

əvvəllərində rus imperatoru, sovet hakimiyyəti qurulandan sonra da Kremldə əyləşən cinayət-

kar çinovniklər və onların respublikadakı qulbeçələri ermənilər bağırdıqca Azərbaycan tor-

paqlarını parçalayıb atıblar onların ağzına. Ermənilər də ətə həris pişiklər kimi şirnikiblər... 

İndi də yenidən miyoldamağa başlayıblar” (A.Rəhimov. ,,Əsərləri”. 8-ci cild. Bakı, 2009, 

səh.79), yaxud “..bir də ki, ermənilər Zirvə, Çoçəkli, Moruqlu yaşayış məntəqələrini bu gün 

alarlar, sabah qaytararlar” (A.Rəhimov. ,,Əsərləri”. 8-ci cild. Bakı, 2009, səh.121). Bir sözlə, 

dramaturq “...daşnaksütyun partiyasının Kremllə əlaqəsini, separat danışıqları açıq-aydın 

tarixi faktlar əsasında qələmə alır və keçmişə qayıdaraq müasir mövzulu əsərə tarixi səciyyə 

verir” (B.Əhmədli. “Dramaturq: sənət və həqiqət”. Bakı, 2011, səh.70). 

Bu dramaturgiyanın ruhunda həm də bir protest, ifşa, satira ab-havası vardır ki, bu 

anda keçən əsrlərin dramaturji təcrübəsi xatırlanır. M.F.Axundovun əsərlərindəki ifşaçı, 

inkarçı münasibət bu dramaturji yaradıcılığa da sirayət etmiş bu əsərlərdə müəllifin qarşıya 

qoyduğu mövzu və problematikanın məğzindən doğan tənqid və islah səciyyəsi vardır ki, bu 

tənqidi realizmin nümunəsi kimi götürülə bilər. Maarifçi dramaturji ənənənin davamı kimi 

yeni ictimai-siyasi konteksdə Kefli İsgəndərin, C.Cabbarlı qəhrəmanlarının fikir, informasiya, 

kinayə, sarkazm dolu nitqləri yada düşür. Bu yanaşmada müəllif bədii priyom və bacarığını 

tam işə salır, zamanın bədxahlıqlarını, yaramazlıqlarını müxtəlif üsulla, müxtəlif bədii 

dramaturji metodlarla göstərməyə cəhd edir və bununla dramaturq ədəbiyyatın məqsəd və 

vəzifələrini bir an belə unutmamaq kredosunu əsas tutur. Estetik prinsipləri gözləmək şərti 

ilə! Ağarəhim Rəhimovun əsərlərində mövzu və dramatik tələblərdən doğan ritorika və 

pafosun çoxluğu ilə bağlı onu da söyləmək olar ki, bəzi diletantlar  ritorikanı qeyri-təbiilikdə 

günahlandırır, danışıq dilinə yaxın daha səmimi dram dili axtarışına çıxırlar. Halbuki bu 

səhnədə məqsəd və məramı ifadə etməyin ən yaxşı yoludur. Çünki dram əsəri bədii estetik 

konstruksiya etibarilə mükəmməl olmaqla yanaşı, həm də “səhnə”, “teatrallıq” kimi 

kateqoriyaları da özündə ehtiva edir və buna görə də ritorika və pafos vacib bir komponentdir, 

qəhrəmanların hiss və ehtiraslarını, münasibət və imkanlarını ifadə etmək baxımından ən 

əlverişli vasitədir, qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq yoludur. Bu cəhət tələb və normalara 

yaxşı bələd olan dramaturqun dramlarını daha da canlandırır, impulslandırır. “O, cəmiyyətin 

qaranlıq künc-bucaqlarına, insan qəlbinin dərinlıklərinə, insan xəyallarının ənginliklərinə 

nüfuz edərək, oradan enerji, hiss, duyğu, fikir potensialı çıxarır” (A.Bədəlzadə. “Qələmin ucu, 

qılıncın gücü”. Bakı, 2008, səh.243). 

Ağarəhim Rəhimovun zəngin obrazlar qalereyasında hər gün rastlaşdığımız sadə 

zəhmətkeşdən tutmuş, yüksək ideallar carçısı olan zəmanə qəhrəmanlarına qədər rəngarəng 

insan tiplərinə rast gəlmək olur. Onlar həyatın müxtəlif sferasında çalışır və həyatın bədii 

inikasında yazıçı təxəyyülünə yardımçıdırlar. Burada ictimai həyatda fəal iştirak edən də var, 

yalnız seyrçi mövqedə duran da! Ancaq bir cəhət diqqətli oxucu və ədəbi tənqid üçün aydındır 

ki, müəllif əsərdə personajın xarakter konsepsiyasını həqiqətə uyğunluq əsasında, realistik 

planda qurur. Bu obrazlar qarışıq xarakterlidir, yəni o, yanız müsbət, yaxud mənfi qəhrəman 

yaratmaq yolu ilə getmir, bitkin tamamlanmış psixoloji tip canlandırır. Məsələn, Qüdrət 

Səlimzadə Azərbaycan mühitinin hissiyatlı intellektual rəmzidir. Dağılan və yaranan yeni 

dünyanın sərhədində təzahür edən öz novatorluq, patriotizm, vətəndaşlıq konsepsiyası ilə 
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bəzən individual, bəzən kortəbii fəaliyyətə can atan, bəzən də özfəaliyyət təsiri bağışlayan 

Ədalət (“Xəyanət”) yeni qəhrəman tipidir. Yusif torpaq, vətən naminə hər şeydən keçməyə 

hazır olan qeyrətli vətən oğludur. Maral, Nərmin, Asiman, Nərgiz  namus-qeyrət zirvəsinə 

ucalmış Azərbaycan qadınının timsalıdır. Bu obrazlar qalereyasında konkret bədii dramaturji 

çəki yoxdur. Hətta kiçik epizodik obrazların təqdimatında belə bəzən ümumiləşdirilmiş kon-

septual məsələlər vardır. Qarşıya qoyulan problemin çəkisi və onun böyük missiyası çox 

zaman Ağarəhim Rəhimovun qəhrəmanlarını sentimentallıqdan uzaqlaşdırır, onlar hissə 

qapılmır, ictimai təbəddülatlar axarına düşüb mövcud konfliktləri  realistik düşüncə ilə 

çözməyə çalışırlar – Dilbər, Ədalət, Yusif... Hətta bəzən mövcud stereotipləri pozaraq 

rasional doqma və ənənələrdən uzaqlaşıb mənəvi dəyrlər nizamına fərqli yanaşma, fərqli 

münasibət sərgiləyirlər - Maral, Tükəz...  

Eyni həvəs və entuziazmla tamaşaçı (oxucu) auditoriyasına meydan oxuyan bu obraz-

ların nitq və çıxışlarında cəsarət və vətəndaşlıq kredosuna sədaqət, millilik, xalq, vətən yolun-

da fədakarlıq ruhunu duymamaq mümkün deyil! 

Həyat həqiqətlərinə sədaqət, realist düşüncə və təbiiliyə maksimum yaxınlaşma Ağarə-

him Rəhimov dramaturgiyasının başlıca meyarıdır və oxucu-tamaşaçı tərəfindən məmuniy-

yətlə qəbul edilməsinin sirri də bunadadır. “Yalnız bu halda müəllif və oxucu (tamaşaçı) özü-

nü identifikasiya edə bilir, bütünlüklə o aləmə düşür, hadisənin real həyatda mümkün ol-

masına inanır və bu an səhnə ilə tamaşaçı arasında fərq yox olur” (Lessinq). Aristotelin 

“Poetika”sında isə gerçəkliyin əks etdirilməsinə sədaqət dramın verdiyi estetik zövqün şərt-

lərindən biri kimi təqdim olunur. 

İrəli sürülən problemlərin epoxal əhəmiyyətli olmasına baxmayaraq, pyeslər həcmcə 

iri deyil, teatr və onun tələblərinə cavab verir. Məşhur romalı filosof Senekanın təbirincə 

desək, dram əsərləri həyat kimidir, onun nə qədər davam etməsi deyil, həyatı nə qədər 

məharətlə və mənalı canlandırması vacibdir. 

A.Rəhimovun dramaturgiya estetikasını ədəbi tənqid belə səciyyələndirir: “Huma-

nizm, cəmiyyətdə baş verən kataklizmlərə qarşı vətəndaşlıq mövqeyi, hadisələrə sərbəst, cəsa-

rətli müdaxilə qabiliyyəti, yüksək bədii-estetik ümumiləşdirmə, sadəlik və təbiilik!. Azərbay-

can dilinin bütün leksik-estetik qüdrətindən maksimum istifadə etməklə, fikrin daha dəqiq, 

daha emosional, daha məntiqi ifadəsinə heç vaxt zəifləməyən meyil! (A.Bədəlov “Qələmin 

ucu, qılıncın gücü”, Bakı 2008, səh.248). 

Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda mübarizəni, milli azadlıq ruhunu, vətəndaşlıq möv-

qeyini yaradıcılığının baş mövzusu elan edən Ağarəhim Rəhimovun dramaturgiyasını daha 

konkret “vətən sevgisi dramaturgiyası” da adlandırmaq mümkündür. Başdan başqa, vətənə, 

xalqa xidmət ruhunda yaradılımış bu dramaturgiyanın kiçik epizodundan tutmuş, böyük pər-

dəsinə qədər hər bir sözü, hər bir cümləsi bu amalın xidmətindədir! Bu yaradıcılıq haqda ye-

kun söz söyləmək hələ tezdir, lakin ədəbiyyatın sosial sifarişlərini layiqincə yerinə yetirən, 

kasadlaşmış kino və teatr sənətinə günün ovqatını, aktuallıq və ədəbi yeniliklərini gətirən bu 

ictimai-siyasi məzmunlu dramaturgiya ədəbiyyatın xalq qarşısında missiyasını dürüst dərk 

etməyənlərə, yaxud dərk etmək istəməyənlərə ən layiqli cavabdır. 

Məqalənin aktuallığı. Müasir ədəbi prossesi mövzu və problematika cəhətdən zən-

ginləşdirən Ağarəhim Rəhimovun müharibə mövzulu dramaturgiyasının cəmiyyətin ictimai- 

mənəvi, əxlaqi dəyərlərinin formalaşmasında əhəmiyyəti açıqlanır, həm də ədəbi estetik, 

sənətkarlıq baxımından dəyərləndirilir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Müasir dramaturgiyanın müharibə mövzulu ən yaxşı əsərləri 

sırasına aid edilən bu nümunələrin mövzu və problematikaya nüfuz edən sənətkarlıq və dra-
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maturji priyomlarının  araşdırılması əhəmiyyətli elmi yenilik kimi qəbul edilə bilər . 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Teatr və ədəbi tənqiddə bu səpkili əsər-

lərin təbliği, dəyərləndirilməsi və diqqət mərkəzində saxlanması baxımından əhəmiyyətlidir. 
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Резюме 
 

 В статье исследуется проблематика войны и Карабахский конфликт в литера-

туре актуальность и художественность в произведении посвященной  этой важной теме 

и в частности драматические пьесы известного Азербайджанского драматурга Агара-

гим Рагимова. Рассматривается с разных ракурсов отражение и эстетические особен-

ности произведении и оценивается их актуальность с воспитании современного 

человека. 

 

S.Mamedova 

Warfare literature: actuality and artfulness 

 

Summary 
 

The article deals with the actuality of the subjects of ,,war” and ,,Garabagh problem” 

and the question how it is illucidated in literature. The research touches the artistic reflection 

of this subjects in the works of Agharahim Rahimov, who has devoted a significant period of 

his creative activity to this problem and also the truthfulness, author's posetion, the social and 

political value of his works are dealt with. 
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Bağlayıcılar əsas nitq hissələrindən fərqli olaraq ancaq nitqdə bir dil hadisəsi kimi 
peyda olur və ünsiyyət prosesinə xidmət edir (1). 

Azərbaycan dilində işlənən bağlayıcılara aid aparılan tədqiqata əsasən onların 
məna növlərini on bir yerə bölmək olar. Daşıdıqları sintaktik vəzifə ilə yaratdıqları məna 
bir-birinə müvafiq gəldiyi üçün bağlayıcıların məna növlərini də vəzifələrinə əsasən iki 
böyük qrupda birləşdirmək olar: 

1) tabesizlik bağlayıcılarının məna növləri; 
2) tabelilik bağlayıcılarının məna növləri; 
I.Tabesizlik bağlayıcılarının məna növləri 
1) birləşdirmə-bitişdirmə bildirənlər;  
2) qarşılaşma bildirənlər; 
3) bölüşdürmə bildirənlər; 
4) iştirak bildirənlər; 
5) inkarlıq bildirənlər; 
6) aydınlaşdırma bildirənlər; 
II Tabelilik bağlayıcılarının məna növləri 

1) aydınlaşdırma bildirənlər; 
2) səbəb bildirənlər; 
3) müqayisə və bənzətmə bildirənlər; 
4) şərt bildirənlər; 
5) güzəşt bildirənlər (2); 
              
Heydər Əliyevin nitqlərinin əksərində “əgər” şərt bağlayıcısının arxasınca “ona 

görə də”, “çünki” səbəb bağlayıcıları gəlir: “Respublikadakı bütün partiyaların ha-
mısının  bir yerdə  üzvlərinin sayı cəmi 450 minə yaxındır. Əgər belə isə, demək, onlar 7 
milyon 500 min əhalinin hamısını şübhəsiz ki, təmsil edə bilməzlər. Ona görə də əgər biz 
tam proporsional sistem üzrə seçki aparsaq, onda parlament seçkilərində əhalinin 
hamısının rəyini ala bilməyəcəyik. Çünki partiyalar əhalinin hamısını təmsil etmirlər” (3, 
IV c., 128-129). 
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Heydər Əliyevin nitqində şərt bildirən “əgər” bağlayıcısı bir cümlədə iki dəfə tək-
rarlanaraq cümlənin semantik tutumunu gücləndirir: “Əgər dünya həqiqətən beynəlxalq 
hüquq normalarını tanıyırsa, əgər dünyada insan hüquqları  real şəkildə qorunursa onda 
heç kim Azərbaycanının bu gün düşdüyü vəziyyətlə razılaşmamalıdır” (3, IV c., 112). 

İştirak bildirən “həm”, “həm də” bağlayıcıları “ona görə də” səbəb bildirən bağ-

layıcılarla tez-tez birgə təsadüf edir: “Hər bir insan gərək öz məsuliyyətini hiss etsin. Bü-

tün bunlar Nazirlər Kabinetinin həm səlahiyyətinə aid olan məsələlərdir, həm də onun 
üzərinə düşən vəzifələrdir, həm də onun məsuliyyətini təşkil edən amillərdir. Ona görə də 
hamı bütün bunları bilməli, işləri bu tələblərə müvafiq surətdə aparmalıdır” (3, III c., 
204). 

“Əgər” şərt bağlayıcısı ilə başlayan cümlələrin ardınca “ona görə də” səbəb bildi-
rən bağlayıcısının köməyilə auditoriya şərt irəli sürülmüş cümlənin izhını böyük natiqin 
dilindən eşidir: “Əgər islahatlar bizi çox hissəsi dağılmış aqrar bölmənin daha da dağıl-
masına doğru aparsa, onda dərin quyunun dibinə düşmüş olarıq. Ona görə də bu islahat-
ların aparılmasında mühafizəkarlığa qətiyyən yol vermək olmaz, eyni zamanda islahat 
şüarları altında aqrar bölmədə əldə olan potensialımızın dağılmasına da yol vermək ol-
maz” (3, III c., 33). 

Şifahi nitqdə az işlənən “və” bağlayıcısı Heydər Əliyevin nitqində lazımi səviyyədə 
işlənməklə yanaşı, hətta nitqə bir ekspressivlik də verə bilir. “Və” bağlayıcısı Heydər 
Əliyevin sırf siyasi çıxışlarında daha çox yer alır: “Tatarıstan prezidentinin Azərbaycana 
səfəri, imzalanmış saziş, dünən və bu gün keçirilmiş görüşlər, söhbətlər həyatımızda yeni 
hadisədir. Bu hadisə həm Rusiyada, həm də Azərbaycanda baş verən demokratik dəyi-

şikliklərlə bağlıdır və xalqlarımızın daha çox ünsiyyət saxlamasına və onların əlaqələrinin 
möhkəmlənməsinə kömək edir” (VIII c., 65).  İki yerdə “və” bağlayıcısı “həm” və “həm 
də” iştirak bağlayıcıları ilə harmoniya təşkil edir, nitqin auditoriyaya çatdırılmasında, 
yüksək ekspressivlik qazanmasında natiqə kömək edir. 

“Və” bağlayıcı ilə cümlə demək, cümlə yazmaq bir vaxtlar qadağan olmasa da az  
işlənirdi. Heydər Əliyevin dilində “və” bağlayıcısı yeni bir fikrin başlanmasına start verir: 
“Əlbəttə, satmaq da lazımdır, ancaq onları satıb Azərbaycan üçün istənilən qədər valyu-
ta əldə etmək lazımdır. Və mən heç də təsadüfi demədim ki, bilmirəm nə üçün onun az 
miqdarı satışa gedir, valyutaya satışa gedir, əksəriyyəti daxili tələbata gedir” (3, VII c., 
139). 

Bu bağlayıcı canlı danışıq dilimizdə az istifadə olunsa da, yazılı nitqdə çox işlədi-
lir. Amma Heydər Əliyev dilində bu bağlayıcı eyni bir cümlədə həm həmcins üzvlər, həm 
də tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri arasında birləşdirmə - bitişdirmə funksiya-
sı daşıyır: “Biz Məhəmməd Füzulinin 500 illiyini bir yerdə qeyd etdik və ümumi əxlaqi və 
mənəvi dəyərlərimizə sadiq olduğumuzu, mənşəyimizə, tarixi köklərimizə sadiqliyimizi, 
gözəl ənənələrimizə sadiqliyimizi bir daha bildirdik” (3, VIII c., 68). 

İki zidd təsəvvürü birləşdirmək anlamında olan “amma” bağlayıcısı böyük natiqin 
nitqində fəlsəfi düşüncələrin auditoriya ilə bölüşdürülməsində daha çox istifadə olunur: 
“İnsanlar bir-birindən çox fərqlidir. Dünyada eyni xasiyyətə malik iki insan tapmaq 
çətindir. Bu təbiidir. Biz təbiətə qarşı heç bir zor işlədə bilmərik. Təbiətin yaratdığı təbii 
qanunlar heç kəsin istəyindən, yaxud səyindən asılı olmayaraq işləyir. Amma bu təbii 
qanunlar içərisində də bir olmaq, daha da sıx olmaq, bir-birinə dayaq olmaq, əl uzatmaq 
üçün imkanlar çoxdur ” (3,VII c., 18). 

Böyük natiqin nitqində inkarlıq bildirən “nə”, “nə də” bağlayıcıları ciddi siyasi-
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psixoloji məqamlarda öz yerini tapır: “Ancaq nə o vaxt, nə də 1994-cü ilin oktyabrında 
mən hakimiyyəti qoyub heç yerə qaçmadım. Və televiziya qarşısında bəyan etdim ki, 
Azərbaycan xalqı qarşısında məsuliyyət daşıyıram” (3, XII c., 92). 

“Ya”, “ya da” bölüşdürmə bağlayıcıları Heydər Əliyevin nitqində biri digərinin 
əksi olan fikirləri ifadə etmək baxımından əhəmiyyətlidir. “Ya xalqımı qoruyub 
saxlayacağam, ya da burda həlak olmağa hazıram. Canını qurtarıb qaçmaq böyük bir 
qəhrəmanlıq deyil, qorxaqlıqdır. Hakimiyyətdə olan adam gərək heç vaxt canı haqqında 
düşünməsin, xalq haqqında düşünsün və əgər lazım olsa, özünü xalqın yolunda şəhid et-
sin, qurban versin” (3, XII c., 92). Yuxarıdakı cümlədə “ya” və “ya da” bağlayıcılarının 
köməyilə böyük natiq “dövlət başçısı necə olmalıdır” sualına cavab tapmaqda audito-
riyaya kömək edir. 

“Həm” bağlayıcısı bütövün, tamın hissələrə bölünməsi, bütövün hissələrdən təşkil 
olunması fəlsəfəsini Heydər Əliyev nitqində ortaya qoyur: “Bu gün biz həm Azərbaycan-
da, həm Füzulinin doğulduğu yerdə - Kərbəlada, Bağdadda, həm Ankarada, Türkiyədə 
Füzulinin 500 illiyini qeyd edərkən, artıq keçmişdəki kimi parçalanmış vəziyyətdə deyi-
lik” (3, II c., 479). 

Heydər Əliyev nitqində “həm”, “həm də” bağlayıcıları qarşılıqlı əlaqədə olan 
tərəfləri nəzərə çarpdırmaq məqamları, anları üçün işlənilir: “Gen fondu isə gənclərin 
həm mənəvi, həm də fiziki sağlamlığıdır. Mənəvi və fiziki sağlamlıq bir-biri ilə qarşılıqlı 
əlaqədədir. Çünki, mənəviyyat pozulanda gənclərin fiziki sağlamlığını da pozur” (3, I c., 
173). Böyük natiq “həm” və “həm də” bağlayıcıları ilə tərəflərin qarşılıqlı əlaqəsini 
auditoriyaya açıqlayırsa, ”çünki” bağlayıcısı ilə bu əlaqəni, bu vəhdəti açıqlayır. 

Qarşılaşdırılan iki zidd təsəvvürü bir-birinə bağlayan “amma”, “ancaq”, “lakin” 
bağlayıcıları siyasi natiqliyimizin banilərindən Heydər Əliyevin nitqində xüsusi yer tutur. 
Bağlayıcıdan əvvəlki cümlənin dinləyicidə doğurduğu ehtimalı bağlayıcıdan sonrakı 
cümlə aradan qaldırır: “Çoxları hesab edirlər ki, biz Asiya qitəsində yerləşən bir ölkəyik. 
Azərbaycan Asiya ilə Avropanın birləşdiyi, qovuşduğu bir ərazidə yerləşən, amma Avro-
paya daxil olan bir ölkədir. Ancaq Azərbaycan öz kökünə, dini mənsubiyyətinə, ənənələ-

rinə görə Şərq aləminə, İslam, Türk dünyasına daxil olubdur” (3, XIII c., 107). “Azər-
baycan Avropaya daxil olan bir ölkədir” ilkin fikir “ancaq” bağlayıcısı ilə əks fikirlə, 
zidd fikirlə “Azərbaycan Şərq aləminə, İslam, türk dünyasına daxil olubdur” sonuclanır. 

Əks, ziddiyyət mənalı “amma”, “lakin” bağlayıcılarının Nəsimi yaradıcılığında 
dilçilər tərəfindən öyrənilməsi və bu öyrənmə ilə Heydər Əliyev nitqi arasındakı 

paralellər keçən bu əsrlərin, dağıdıcı müharibələrin, keşməkeşli dövrlərin dilimizə təsiri-
nin cüzi olduğunu, Azərbaycan dilinin möhkəm dayaqlar üzərində bərqərar olan dil 
olduğunu sübut edir: 

                             
 Anca kişilər dəviyi-islam edər, əmma 
 Tək orda bir xaçilə zünhar bulunmaz. 
 Hər kişidə bir cübbəvü dəstar olur, əmma,  
 Min başda bir layiqi-dəstar bulunmaz!  

 
“Ancaq” bağlayıcısı Azərbaycanda yazıçı və şairlərə yubileylər keçirilməsinə gəc 

baxanlara Heydər Əliyev nitqində əks cavab hazırlayır: “Bəziləri indi də buna bir az kəc 
baxırlar, “bu yubileylər nəyə lazımdır, indi bizim həyatımız  çətindir, ağırdır” - deyirlər. 

Ancaq mən bu fikirlə heç vaxt razı olmamışam, bu gün də razı deyiləm. Əminəm ki, 
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keçirilən hər bir belə yubiley bizim həyatımızda çox böyük yeni hissiyyatlar doğurur, yeni 
qüvvələr meydana gətirir” (3, XIII c., 109). 

Bağlayıcılarla nitqə ekspressivlik verə bilmək Heydər Əliyev nitqinə xas olan bir 
xüsusiyyətdir. Belə ki, böyük natiqdən “lakin”, “ancaq”, “amma” bağlayıcılarını eşidən 
auditoriya  bu bağlayıcılara qədər olan fikrin qarşılığını gözləyir. Auditoriya yeni bir 
fikrin, yeni bir ideyanın ortaya qoyulacağını səbirsizliklə gözləyir: “Neft kəmərlərindən 
biri Rusiya ərazisindən keçib onun Novorossiysk limanına, digəri isə Gürcüstan ərazisi 
ilə Supsa limanına gedəcəkdir. Lakin Gürcüstan, Türkiyə əraziləri ilə Aralıq dənizinə, 
Ceyhan limanına gedəcək böyük neft kəməri çəkmək də planlaşdırılır” (XII c., 38). 
Novorossiysk və Supsa limanlarına gedəcək neft kəmərlərinə qarşılıqlı olaraq Ceyhan 
limanı auditoriyaya açıqlanır. Heydər Əliyev nitqində qarşılaşma bağlayıcıları bir-birinin 
ardınca gələrək nitqə xüsusi çalarlar qazandırır: “Azərbaycanda heç bir tarixi şəxsiyyətə 
məqbərə yoxdur, ancaq şairə, yazıçıya var. Amma gəlin açıq danışaq, bu xalqı yaşadanlar 
tək şairlər, yazıçılar olmayıblar. Azərbaycanın padşahları da, sərkərdələri də, xanları da 
olubdur” (3, XIII c., 109). ”Ancaq” bağlayıcısı şair və yazıçıları digər tarixi şəxsiyyətlərlə 
qarşılaşdırırsa ikinci halda amma bağlayıcısı xalqı yaşadanları şair və yazıçıları sərkərdə 
və xanlarla qarşılaşdırır, nitqin dolğunluğunu və qavranılmasını təmin edir. 

“Ancaq” qarşılaşma bildirən bağlayıcı Heydər Əliyevin dilində fəlsəfi kateqoriya-
ların dialektik ziddiyətini vermək məqamlarında işlədilir: “Biz bu gün, bu el bayramı gü-

nü Məhəmməd Füzulinin Azərbaycanın paytaxtı Bakıda, Füzuli meydanında ucaldılmış 
heykəlinin önünə getdik, onun heykəlinin qarşısına güllər qoyduq. Ancaq Füzulinin özü-

nün yaratdığı mənəvi heykəl bizim hər birimizin qəlbindədir” (3, VIII c., 25). Əgər Füzu-

linin heykəli formadırsa onun qəlblərdə yaratdığı mənəvi heykəl isə məzmundur. “An-
caq” bağlayıcısı elə burada forma və məzmun arasında əlaqə yaradır, zidd təsəvvürləri 
bir-birinə bağlayır. 

“Ancaq” qarşılaşma bağlayıcısını təkrar etməklə məntiqi ardıcıllıqla bir nitq 
yaratmaq böyük natiqlərə müyəssər ola bilir ki, biz bunu Heydər Əliyevin 1997-ci ildə 30 
oktyabrda Azərbaycan yazıçılarının X qurultayındakı çıxışında müşahidə edə bilirik: 
“Ancaq son dövrdə ümumiyyətlə dövlətin yazıçılar, şairlər üçün yaratdığı şərait artıq o 
qədər qanuniləşmişdi ki, hamı hesab edirdi daim belə olacaq, belə də olmalıdır. Ancaq o 
quruluş dağıldı, biz o sistemdən imtina etdik və buna da heç vaxt heyfsilənməməliyik. 
Əksinə, ona görə sevinməliyik. Sevinməliyik ki, o quruluş, Sovet İttifaqı dağıldı. Sevin-
məliyik ki, əgər dağılmasaydı, biz dövlət müstəqilliyimizi əldə edə bilməzdik, bu mümkün 

deyildi. Ancaq bir halda ki, biz onun dağılmasını istəyirdik və istəyirdik ki, milli azadlığa 
çıxaq, müstəqil dövlət olaq, demək bunun əzab-əziyyətini də çəkməliyik. Başqa cür ola 
da bilməz. Bu təbiidir. Ancaq tərəziyə qoyanda – hansı ağır gəlir, hansı yüngül gəlir, - 
hamı bir səslə deyəcəkdir ki, bəli, müstəqillik naminə hər çətinliyə, hər əzab-əziyyətə döz-
məliyik. Ancaq bu çətinliklər daimi deyildir. Bunların da sonu var, bunlar müvəqqətidir. 
Mən bu gün bunu bir daha deyirəm və hesab edirəm ki, biz bu çətinliklərdən keçib gedə-

cəyik. Ancaq bu şəraitdə də biz keçmiş ənənələrə istinad edərək, - yəni siz onlara vərdiş 
etdiyinizə görə və biz də hesab edərək ki, doğrudan da gərək yazıçılar bu keçid döv-
ründən bir balaca yüngül keçsinlər, - əlbəttə ki, imkan dairəsində müəyyən qayğılar gös-
tərmək lazımdır” (3, XIII c., 111). “Ancaq” bağlayıcısı altı dəfə təkrarlanaraq Sovetlər 
dövründən müstəqillik dövrünədək olan mərhələləri əvəzləyir. Qərarlaşmış sovet dövrü – 
quruluşun dağılması – milli-azadlığa çıxmaq – müstəqillik yolunda əzab-əziyyətə dözmək 

– çətinliklərin daimi olmaması – keçid dövrünü başa vurmaq. 
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Heydər Əliyevin nitqində müxtəlif növ bağlayıcılar bir-birinin ardınca nitqdə 
rəvanlıq, ardıcıllıq, əlvanlıq yaradır: “Dünən axşam cənab prezident Kvasnevski ilə mən 
əvvəlki bir çox yüzilliklər ərzində Polşa və Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələr, ticarət 
əlaqələri olduğunu sübut edən faktları xatırladıq. Məsələn, dedik ki, orta əsrlərdə - XV 
və XVI yüzilliklərdə Azərbaycandan Polşaya əl ilə toxunan gözəl Azərbaycan xalçaları, 
pambıq, ipək, bir çox məhsullar göndərilirdi. Polşadan da Azərbaycana çoxlu məhsul 
gətirilirdi. Bunlar iqtisadi, ticarət əlaqələrimizin dərin kökləri olduğuna sübutdur. 

Lakin təəssüflər olsun ki, bizim zəmanəmizdə bu səviyyəyə hələ çatmamışıq, 
halbuki indi Polşanın da, Azərbaycanın da imkanları bir neçə əsr əvvəl olduğundan daha 
böyükdür. Buna görə də Polşaya səfərim zamanı mənim vəzifələrimdən biri Polşa ilə 
Azərbaycan arasında iqtisadi münasibətlərin, ticarət münasibətlərinin inkişafına təkan 
verməkdir” (XII c. s. 49) Böyük natiq “məsələn” aydınlaşdırmaq bağlayıcısı ilə Polşa-
Azərbaycan münasibətlərinin tarixinə auditoriya ilə birgə səyahət edir, bu səyahəti aydın 
dəlillərlə izah edir. “Lakin” bağlayıcısı ilə XV və XVI əsrləri XX əsrlə qarşılaşdırır, 
təəssüf modal sözü, “halbuki” şərt bağlayıcısı ilə qınaq hissi yaradır. “Buna görə də” 
səbəb bağlayıcısı ilə Polşaya səfərinin məqsədini açıqlayır.  

İnkarlıq bildirən “nə”, “nə də” bağlayıcıları auditoriyada nitqə yüksək məna 
çalarları qazandırır. Elə bu inkar bağlayıcıları böyük natiqin dilində izahedicilik xüsu-
siyyəti qazanır: “Amma baxın, XXVI olimpiya oyunlarına bizim 21 nəfər nümayəndəmiz 
gedir və onlar orada təmsil olunmaq, iştirak etmək hüququ alıblar. Dünyada yeganə hal-
dır ki, bu toplantıya, dünya səviyyəli görüşə gedən nümayəndə heyəti nə dövlət, nə də 
xalq tərəfindən təyin oluna bilməz” (3, VII c., 6). Auditoriya olimpiya oyunlarında 

iştirak etməyin qaydalarını böyük natiqin dilindən eşidir. 
İnkarlıq bildirən bağlayıcılarla söylənilən poetik ruhlu bir nitq auditoriyanı 

riqqətə gətirir. İnkarlıq bildirən tabesizlik bağlayıcıları Heydər Əliyev dilində heç bir 
şeydən – terrordan, çevrilişdən – qorxmamağa xidmət edir: “Mən bəzi adamlara de-
mişəm. Şəxsən mənim heç bir silahım yoxdur: nə topum, nə tapançam, nə də avtomatım 
var. Mənim idrakım var, iradəm var və xalq mənə ümid bəsləyirsə, xalq mənə bu 
səlahiyyəti vermişdirsə, xalqı bu ağır vəziyyətdən çıxarmağı öz öhdəmə götürmüşəmsə, 
güman edirəm ki, xalq məni müdafiə edəcəkdir. Ona görə də nə çevrilişdən qorxuram, nə 
mənə qarşı terror aktları hazırlayan qüvvələrdən qorxuram. Heç bir şeydən qorxmuram. 
Demişəm və indi də deyirəm: həyatımın bundan sonrakı hissəsini xalqa bağışlamışam. 
Xalq onu harada kəsərsə, orada da kəsiləcəkdir” (3, I c., 98-99).  

“Əlbəttə” təsdiq modal sözü “ancaq” qarşılaşdırma bağlayıcısı ilə çulğalaşaraq 
bitkin nitq yaradır. “Əlbəttə, Türkiyə kimi bir dövlətin, cümhuriyyətin qurulması, inki-
şafı bizim üçün böyük örnəkdir. Ancaq xalqımızın, ölkəmizin, dövlətimizin özünəməxsus 
xüsusiyyətləri var. Biz dünya təcrübəsindən istifadə edirik və etməliyik. Ancaq öz milli, 
mənəvi ənənələrimiz əsasında, xalqımızın, həyatımızın xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq öz 
dövlətimizi qururuq və quracağıq” (3, XIII c., 114). 

Beləliklə, Heydər Əliyevin nitqində bağlayıcıların araşdırılması aşağıdakı fikirləri 
söyləməyə imkan verir: 

-Heydər Əliyevin nitqində tabesizlik və tabelilik bağlayıcıları bir-biriylə çulğalaşa-
raq harmoniya yarada, auditoriyanı öz cazibəsində saxlaya bilir; 

— “Lakin”, “ancaq”, “amma” bağlayıcılarını eşidən auditoriya Heydər Əliyevin 
nitqində yeni bir fikrin, yeni bir ideyanın ortaya qoyulacağını gözləyir; 

— “Ancaq” qarşılaşma bildirən bağlayıcısı Heydər Əliyevin dilində fəlsəfi kateqo-
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riyaların dialektik ziddiyyətini vermək məqamlarında işlədilir; 
— “Həm”, “həm də” iştirak bildirən bağlayıcılar böyük natiqin dilində hissələri 

tamda birləşdirmək anlamında daha çox istifadə olunur; 
— “Həm”, “həm də” bağlayıcıları bütövü təşkil edən hissələrin sadalanması 

məqamlarında da geniş istifadə olunur; 
— “Özü də”, bağlayıcısı “həm”, “həm də” bağlayıcısı ilə bir qrupda olsa da, bu 

bağlayıcı Heydər Əliyevin dilində dəqiqləşdiricilik funksiyası daşıyır; 
— “Ya”, “ya da” bağlayıcıları Heydər Əliyevin nitqində biri digərinin əksi olan 

fikirləri ifadə etmək baxımından mühümdür; 
— “O cümlədən” bağlayıcısı bütövdən, tamdan hissəni ayırmaq məqsədi ilə 

işlədilir; 
— Heydər Əliyevin nitqində bəzən bağlayıcılar sözün və cümlənin mənasını qüv-

vətləndirərək ədat səviyyəsinə yüksəlir; 
— Heydər Əliyevin nitqində bağlayıcılar modal sözlər və ədatlarla çulğalaşaraq 

mövzunun auditoriyaya çatdırılmasında mühüm rol oynayır. 
Bu məqalə Heydər Əliyevin nitqlərində bağlayıcı köməkçi nitq hissəsinin üslub 

yaratmaq imkanlarına bir baxışdır. Həm Heydər Əliyevin, həm də şair və yazıçılarımızın 
əsərlərində bağlayıcılarla əlaqədar dərin elmi-tədqiqat işləri öz həllini gözləyir. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalə Azərbaycan nitq mədəniyyətinin inkişafında Heydər 
Əliyevin əvəzsiz xidmətlərini elmi şəkildə açıqlamaq nöqteyi-nəzərindən ciddi bir məsələ-

nin şərhinə yönəlib. 
Məqalənin elmi yeniliyi. İlk dəfə olaraq siyasi natiqlik təcrübəsində köməkçi nitq 

hissəsi kimi bağlayıcılar  Heydər Əliyevin çıxışları əsasında öyrənilmişdir. 
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə nitq mədəniyyətimizin zənginləş-

dirilməsi baxımından dilçilik, jurnalistika, diplomatiya fakültələrinin tələbələri üçün 
dəyərli vəsaitdir.   
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Н.Заманов 

 

Союзы в речах Гейдара Алиева 

 

Резюме 
 

В статье детально проанализировано употребление подчинительных и сочини-

тельных союзов в речах великого политического оратора Гейдара Алиева. Автор статьи  

привел  ряд интересных наблюдений. Например, когда в речах Гейдара Алиева пред-

ложение начинается с союза «если» а за ним  следует  предложение с союзом «потому 

что» аудитория получает четкое разъяснение поставленного вопроса. Когда великий 

оратор хотел довести до аудитории философские взгляды на ту или иную проблему, он 

широко использовал союзы «однако», «но», «тем не менее», которые позволяли ему 

соединить противоречивые представления об этой  проблеме. Союзы «ни… то, ни это, 

ни тот, ни  этот», находили свое применение в сложных психологических ситуациях. 

Союзы «и» при повторении делит единое на части, а союз «также» объединяет части в 

целое, что широко использовал Гейдар Алиев. Автор провел также сравнение между 

употребления союзов классиками Азербайджанской литературы и великим полити-

ческим оратором Гейдаром Алиевым.  

 

N.Zamanov 

 

Conjunctions in the speeches of Heydar Aliyev 

 

Summary  
 

The paper analyzed in detail the use of subordination and coordination conjunctions in 

the speeches of the great political orator Heydar Aliyev. The author gave some interesting 

observations. For example, when in the speeches of Heydar Aliyev sentence begins with "if" 

and is followed by a sentence with the conjunction "because" the audience gets a clear 

explanation of the issues raised. When the great orator would like to bring to the audience 

philosophical views on this or that problem, it is widely used conjunctions "but", "however" 

which allowed him to combine contradictory picture of the problem. The "neither nor" 

combination finds its application in complex psychological situations. The repetition of "and" 

divides the whole into parts, and the conjunction "and" combines parts into a whole that is 

widely used by Heydar Aliyev. The author also conducted a comparison between the use of 

conjunctions by classics of Azerbaijan literature and by great political orator Heydar Aliyev. 
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художественный вмысль 
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XX əsrin 30-cu illərindən başlayan tarixə müraciət intensiv xarakter aldıqca yazıçı və 

tarix, tarixin bədii inikası, tarixi düşüncə vüsəti məsələləri diqqət mərkəzində olmuşdur. 

Tarixin bədii yaradıcılığın mənbələrindən birini təşkil etməsi prosesindən sonra daha kəskin 

və aktual şəkildə qarşıda duran əsas problemlərdən biri olur. Tarixi mövzuya maraq artdığı 

kimi, tarixdən yazılan əsərlərə də oxucu marağı artmağa başlayır. Lakin elə bu vaxtdan 

başlayaraq əsərdə tarixi gerçəklik və bədii təxəyyül məsələsi ilə bağlı bağlı nəzəri fikirdə 

yaranan mübahisələr bu gün də bu və ya başqa şəkildə davam edir. Əlbəttə, bu mübahisələrin 

məzmunu zaman keçdikcə dəyişir və inkişaf edir; 30-40-cı illərdə gerçəklik və bədii təxəy-

yülün sintezi 70-80-ci illərin nəzəri pəncərəsindən, yaxud postmodernist düşüncənin tarixə 

baxışından fərqlənir. Biz burada Azərbaycan tarixi romanının müəyyən mərhələlərndə tarixi 

gerçəklik və bədii təxəyyül probleminə nəzər yetirəcək və onların qarşılıqlı münasibətlərinə 

ədəbiyyatşünaslığın mövqeyni təhlilə cəlb edəcəyik.  

Bədii əsərdə gerçəklik və bədii təxəyyül probleminə nəzər yetirərkən belə bir qənaəti 

xüsusi vurğulamaq lazım gəlir ki, tarixi romanda yazıçının əsas məqsədi qələmə aldığı döv-

rün, hadisənin mahiyyətini təhrif etməməsi, eləcə də, aparıcı meyillərin əsas xüsusiyyətlərinə 

mümkün qədər əməl etməsidir. Ancaq onu da nəzərə almaq lazımdır ki, hər hansı bir tarixi 

mövzuda əsər yazarkən yazıçı həmin dövrün tarixi hadisələrini yaxşı öyrənməli, bilməli olsa 

da, heç zaman hər hansı bir tarixçinin vəzifəsini öz öhdəsinə götürmür. Yazıçının məqsədi 

tarixi təkrar etməkdən, tarixi xronoloji cəhətdən təsvir edərək onun surətini çıxarmaqdan daha 

çox, tarixi həqiqətləri söyləmək, tarixin fəlsəfi, etnoqrafik, etnopsixoloji dərkini verməkdən 

ibarətdir.  

Göründüyü kimi, tarixi romana nəzəri yanaşma bir çox sualları ortaya çıxarır, eyni za-

manda belə bir həqiqəti ortaya qoyur ki, tarixin bədii düşüncəyə nüfuzu böyük olsa da, tarixi 

həqiqətlə bədii təxəyyülün sərhədlərini qarışdırmaq olmaz. Təəssüf ki, Azərbaycan ədəbiyyat-

şünaslığında hələ də tarixçi ilə yazıçının vəzifələri aydınlaşdırılmayıb. Tarixi mövzu nədir, ta-

rixçi ilə yazıçı (yaxud şair, dramaturq!) hansı məqamda birləşir, hansı məqamda ayrılırlar. 

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının tarixi romanlarla bağlı araşdırmaları bir şeyi ortaya çıxarır: 

ədəbi, tarixi əsərdə tarixin "təhrifi" Azərbaycan tarixi romanlarının "Axilles dabanı" olduğu 

kimi, milli ədəbiyyatşünaslığımızın da ən zəif nöqtəsidir. 

İlk tarixi roman yarandıqdan sonra ədəbi əsərdə tarixin təhrif olunması ilə bağlı müx-

təlif məqalələr, rəylər yazılmışdır. Hətta burada yazıçı və tarixçi, yazıçı-yazıçı arasında gedən 

polemik müzakirələr də getmişdir. Bir məsələ aydındır ki, Azərbaycan tarixi romanlarının ya-
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zıldığı dövrdən bu günə qədər "bu cür təhriflər" getdikcə çoxalmaqdadır. Bu təhrifləri araşdı-

rarkən əsas mübahisə yazıçı ilə tarixçi arasında düşür, mövqelərin kəsişməsi onları üz-üzə 

gətirir.  

Tarixi həqiqətlə bədii gerçəkliyin sintezi prosesinin vacibliyi ilk dəfə akademik Ziya 

Bünyadov və Əbülfəz Rəhimovun birgə yazdığı "Tarixi həqiqətlər...Yoxsa təhriflər?!" məqa-

ləsində kompleks şəkildə araşdırılır. Əslində, bu məqaləyə qədər yazılan F.Kərimzadənin 

"Xudafərin körpüsü" və "Çaldıran döyüşü", İ.Hüseynovun "Məhşər" və "İdeal", Ə.Cəfərza-

dənin "Bakı-1501", Əlisa Nicatın "Qızılbaşlar", Mahmud İsmayılovun "Xaqani", "İki od ara-

sında", C.Bərgüşadın "Siyrilmiş qılınc", Hüseyn İbrahimovun "Əsrin onda biri" və s. roman-

larında, N.Həsənzadənin "Atabəylər" pyesində tarixi mövzu və bədii gerçəklik problemi 

bütün qabarıqlığı ilə üzə çıxmamışdı. Üstəlik, bu dövrlə bağlı məlumatlar, mənbə və məxəzlər 

yazıçı və şairllər üçün də əlçatmaz hesab olunurdu. Çünki bu tarixi şəxsiyyətlər və hadisələrlə 

bağlı yetərincə tarixi mənbələr mövcud deyildi.  

Müəlliflərin fikrincə, orta əsr alimləri, sərkərdələrinin, şair və dövlət xadimlərinin hə-

yatından bəhs edən romanlarda tarixi faktların saxtalaşdırılmasına, təhrif olunmasına, yaxud 

yanlış təsvirinə rast gəlmək mümkündür. Bu cür faktlar məqalədə geniş yer alır, lakin onu da 

qeyd etmək lazımdır ki, yazılı mənbələrin hamısına da ucdantutma ehkam kimi baxmaq, onu 

tarixi gerçəklik kimi qəbul etməyin çətin olduğunu tarixçilər də xəbərdarlıq edir:  "Əlbəttə, 

biz bilirik ki, Şah İsmayıl və  Şah Təhmasib Şirvanı işğalı edərkən müxtəlif şəhər və qalalarda 

saxlanılan  kitabxanalar da qarət edilmişdir. Əldə olan tarixi məxəzlərin bir çoxu da Səfəvi ta-

rixçiləri tərəfindən, əlbəttə, onların nöqteyi-nəzərincə qələmə alınmışdır. Elə buna görə də 

həmin məxəzlərə də ehkam kimi deyil, tənqidi yanaşmaq lazımdır. Eyni bir dövr və eyni bir 

dövlət haqqında müxtəlif tarixçilər və həm də müxtəlif ölkələrin tarixçiləri əsər yaza bilərlər. 

Əsl həqiqət isə həmin müxtəlif əsərlərin müqayisəsi nəticəsində ortaya çıxa bilər" (1, 164).  

Tarixi romanlarda keçmişin təhrifi ilə bağlı məqalədə müəlliflər bəzən materialdan 

çıxış etmir, nə üçün "filan fakta münasibət bildirməyib" kimi məzmunlu iradlar bildirirlər. 

Məsələn, İ.Hüseynovun "Məhşər" romanında Teymurlənglə əlaqədar səhifələr də çoxluq təş-

kil edir. Ancaq yazıçı burada daha çox fatehin Şirvanşahla bağlı həyatını və buna uyğun mə-

sələləri bədii süjet xəttinə gətirir. Teymurləng 1387-1392-ci illərdə 17 dəfə Təbrizə hücum 

etmişdir. Toxtamışın da 90 minlik ordu ilə Şirvandan keçərək Azərbaycanı talan edərək Təb-

rizə daxil olması (burada Sultan Əhməd Cəlairinin intiqam almaq məqsədi də var idi) tarix 

kitablarında vardır. Bu dövr çox ziddiyyətli olduğu kimi, həm də müxtəlif tarixi hadisələrlə 

zəngin idi. Tarixçilərin də yazıçılara əsas iradı məhz ondan ibarət idi: "Bu zaman ölkənin 

cənubunu Sultan Əhməd Cəlairi, şimalını isə Şirvanşah Şeyx İbrahim idarə edirdi. Şirvanşah 

gözəl diplomat, ağıllı, tədbirli bir hakim idi. Əhməd Cəlairi isə yaxşı şair olub elm və sənət 

adamlarını, xüsusilə Əbdlqədir Marağayini himayə edib şeirlərində onu tərifləsə də, əyyaş, tə-

kəbbürlü və gələcəyi düşünməyən hökmdar idi. Bu qanlı-qadalı illər İsa Hüseynovun "Məh-

şər" romanında təəssüf ki, öz əksini lazımınca tapmamışdır. Əsərin əsas hissəsini hurufilərlə 

əlaqədar səhifələr təşkil edir" (1, 167).  

Fikrimizcə, burada müəlliflərin tarixi əsərə yanaşma metodologiyası özünü doğrult-

mur. Olsun ki, tarixi təhriflə müəllifin dediyi bəzi qüsurlarla razılaşmaq olar, ancaq bütöv-

lükdə yanaşmanın özü qüsurludur və müəlliflər yazıçıdan "nə üçün filan şeyi təsvir etmə-

misən" göstərişi özünü doğrultmur. Çünki yazıçı əvvəldə də deyildiyi kimi, hər hansı bir ha-

disəni və tarixi şəxsiyyəti seçərkən, yaxud təsvir edərkən tam sərbəstdir. Müəlliflər M.İsma-

yılovun "İki od arasında" romanı müəllifinə də oxşar iradı tuturlar. Teymurləngin Təbrizə iki 

ay gec gəlmə səbəbiylə Toxtamışın Təbrizdə kişili, qadınlı, oğlanlı, qızlı hamısına 10 gün 
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yox, daha çox işgəncə və əziyyət verəcəyini ehtimal edir və müəllifə "Mənbələrdə Toxtamışın 

Azərbaycanda, xüsusilə Təbrizdəki zülmləri barədə istənilən qədər məlumat olduğu halda, 

nədənsə, müəllif bunlardan yan keçmişdir" (1, 167) eyni iradı bildirərək yazıçının hansı 

hadisəni, faktı təsvir etmək hüququnu onun əlindən almağa çalışırlar.  

Müasir oxucu üçün XIV yüzilin sonu-XV yüzilin əvvəlləri Azərbaycan həyatı, məişəti 

və ictimai-siyasi hadisələri hələ açılmamışdır. Burada açılmamış sirlər, hadisələr çoxdur; 

Cəlairilər, Şirvanşahıar, Qaraqoyunlular sülalələri tərəfindən idarə edilən Azərbaycan həyatı, 

məişəti, düşüncəsi, etnoqrafiyası, etnopsixologiyası və s. oxucunun maraq dünyasını təşkil 

edir. Yazıçının "Məhşər"də tarixi mövzuya üz tutmasının başlıca məqsədi Azərbaycan 

tarixinin çox az işlənmiş bir mərhələsinin, hürufizm dünyagörüşünün dünyanın gücü sayılan 

Teymurləngə qarşı mübarizəsini işıqlandırmaqdan ibarətdir. Əsərin əsas süjet xəttinin mər-

kəzində Xeyir və Şər qüvvələrinin üz-üzə gəlməsi durur ki, Xeyiri Azərbaycan şairi İmadəd-

din Nəsimi, Şəri isə dünyanın böyük bir hissəsini ələ keçirən Teymurləng təmsil edir.  Tey-

murləng hakimiyyəti kimi, sufizm-hürufizm ideyalarının da az vaxtda geniş yayılması bu iki 

qüvvəni önə çıxarır.  

Şübhəsiz, İ.Hüseynovun ilk tarixi romanı kimi "Məhşər"də qüsurlar, tarixi uyğunsuz-

luqlar yox deyildir. Nəzərə alsaq ki, tarixi romanın yazıldığı dövrdə həm İ.Nəsimi və huru-

fizm, həm də Teymurlənglə bağlı geniş araşdırmalar aparılmamışdır. Üstəlik Teymurləng 

haqqında müxtəlif mənbələrdə bir-birinə zidd məlumatlar da yox deyildir. Yazıçının bu mən-

bələrin hamısını oxuyub müəyyən bir qərara gəlməsinin özü də əsərin yazılmasında çətinlik 

yaratmaya bilməzdi. Lakin məsələ heç bunda da deyil, məsələ ondadır ki, roman yazıldıqdan 

dərhal sonra tarixçi Əbülfəz Rəhimov romanda nöqsanlar axtarmağa başladı və əsərin bədii 

dəyərini tarixi səhvlərə görə verməyə çalışdı. Hətta tarixçi-alim romana o qədər tarixin gözü 

ilə baxmışdır ki, özü də bu hərfi yanaşmanı gizlətməyərək yazmışdır: "Qarşımızda yenicə 

oxuyub qurtardığımız böyük hürufi şair Nəsiminin həyat və fəaliyyətinə həsr edilmiş İsa 

Hüseynovun "Məhşər" romanı və onun əhatə etdiyi dövrə aid onlarla tarixi mənbə və müasir 

elmi-tədqiqat əsərləri vardır. Bu əlavə ədəbiyyatı qarşımıza ona görə gətirib qoymuşuq ki, 

romanı oxuduqca rast gəldiyimiz bəzi tarixi yanılmaları, təhrifləri bir daha məxəzlər, elmi 

tədqiqat əsərləri ilə yoxlayaq, müqayisə edək və onları imkanımız daxilində müəllifin nəzəri-

nə çatdıraq" (2, 138).  

Tarixçinin hər hansı bir tarixi romanını oxuyub təhrifləri göstərməsi təbiidir, ancaq 

onun Teymurləng tüzikləri, müxtəlif tarix kitablarını qarşısına qoyaraq səhvlər axtarması və 

əsərə bu bucaq altından qiymət verməsi əsərə səhv yanaşmanın nəticəsidir. Çünki bədii əsərə 

tarixin gözü ilə baxmaq, tarix dərsliklərində yazılanları tələb etmək tarixi romana səhv 

metodoloji yanaşmadan irəli gəlir. Hətta tarixçinin əsəri "Nəsiminin həyat və fəaliyyətinə həsr 

olunması" fikri kökündən yanlışdır. "Məhşər"i yalnız Nəsiminin həyat və fəaliyyətinə həsr 

edilmiş əsər kimi qəbul etmək olmaz, nədən ki, romanda Nəsimi-hürufi-Nəimi-Teymurləng-

Şirvanşah İbrahim-Miranşah xəttləri paralel qollar olaraq çıxış edir. Baxmayaraq ki, məqalədə 

Ə.Rəcəbovun əsərlə bağlı obyektiv təhlilləri də yox deyil. Tarixçi yazır ki, neçə illərdir, XVI 

əsrin ortalarından başlayaraq XVI əsrin sonlarına qədər olan dövr haqqında dünyanın müxtəlif 

kitabxanalarında saxlanılan tarixi, ədəbi mənbələri, bəzilərini çap və təhlil etməklə məşğuldur. 

Söz yox ki, dövrün tədqiqatçısı kimi Ə.Rəhimovun tarix haqqında yürütdüyü fikirləri etibarlı 

hesab etmək olar. Məsələn, Ə.Rəhimov yazıçının "Vaxtilə Çingiz xan nəvəsi Qazan xan 

Hülakunun hökmranlıq etdiyi böyük ərazidəki hakimlər arasında təkcə Şirvanşaha müstəqil 

ordu saxlamaq ixtiyarı verilmişdir" (3, 19) cümləsində doğru olaraq Qazan xanın Çingiz xanın 

nəvəsi yox, nəticəsi olduğunu söyləməkdə (2, 138) tamamilə haqlıdır. Lakin "onun 
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hakimiyyətinin ilk illərində Şamaxıda Katibi adında şair çox məşhur idi" (3, 27) cümləsində 

Katibinin şairin adı yox, təxəllüsü olması barədə iradı bir qədər düzəliş xarakteri daşıyır. 

Əslində Şərqdə şairlər daha çox təxəllüsləri ilə tanınır və o cür də adlandırılırlar. Onda gərək 

Nəsiminin, Nəiminin hər təxəllüsü çəkildikcə onların gərək adları da qeyd oluna. Bu da bədii 

əsərin zorla tarixləşdirilməsi, yaxud elmi tədqiqat xarakteri daşımasına gətirib çıxarar.  

Tarixçi Ə.Rəhimova görə, Əlincənin mühasirə edildiyi vaxtlar qala rəisləri sərdar 

altunla Şəki hakimi Əhməd Orlatın adı çəkilir ki (3, 37), yazıçı burada səhv etmişdir. 

Tarixçiyə görə, yazıçı burada "Şəki hakimi Sidi (Seydi) Əhməd Orlatla onun atası Əhməd 

Orlatı qarışıq salmışdır" (2, 139). Lakin elə buradaca tarixçi özü də etiraf edir ki, ilk dəfə pro-

fessor İ.P.Petruşevski tərəfindən edilən bu səhv sonralar da davam etmişdir (2, 139). Bu cür 

faktlar bəzən tarixi araşdırmaçılar tərəfindən belə mübahisə mövzusu olduğu halda, yazıçıdan 

tarixi dəqiqlik tələb etmək o qədər də doğru deyildir.  

İ.Hüseynov "Quran"ın yaranması ilə bağlı yazır: "Peyğəmbər iyirmi üç il əldə qılınc 

döyüşüb fəth eydiyi yerlərdə  dini zor və qılıncla qəbul etdirib. "Quran" onun zamanında 

mövcud deyilmiş, şahım. Ölüm ayağında peyğəmbər əlini bir TAXTA QABA uzadıb, bir 

kəlmə "Quran" deyib. Məlum olub ki, iyirmi üç il ərzində vəhy zamanı kəlamlarını QURU 

KÜRƏK SÜMÜKLƏRİNƏ YAZDIRIB O TAXTA QABA ATIRMIŞ (böyüdülmüş mətn 

tarixçiyə məxsusdur və romandakı səhvlərə işarəsi kimi qəbul olunmalıdır-B.Ə.) (3, 47).   

Tarixçi burada Quranın hanı katiblər tərəfindən nə zaman yazıldığını, Teymurləngə 

qədər harada neçə nüsxə olduğunu isbatlamağa çalışır: "Bütün bunları qeyd etməkdə məqsəd 

budur ki, ilk dəfə Quran vəhy olunarkən heç də QURU KÜRƏK SÜMÜKLƏRİNƏ YAZILIB 

TAXTA BİR QABA ATILMAMIŞDIR. Görün nə qədər kürək sümüyü lazımdır ki, 

yazılışından asılı olaraq, təxminən 200-300 səhifədən ibarət olan Quran onlara köçürülsün və 

bir qaba yerləşdirilsin" (2, 139). 

Tarixçi Ə.Rəhimov "Məhşər" romanında 14 bu kimi təhriflər göstərir və tarix kitabla-

rından, məxəzlərdən gətirdiyi faktlarla öz fikirlərini "sübut edir" və bu səhvlərin, tarixi yanıl-

maların əsas səbəblərindən biri kimi XIV əsrin sonu-XVI əsrin əvvəllərinin tarixinin, həmçi-

nin hürufizmin Azərbaycan tarixşünaslığında lazımınca tədqiq edilməməsində görür (2, 142).  

Tarixçinin bu tarixi yanılmalara öz münasibəti vardır və bu yanılmaların bəzilərini 

yazıçı qəbul etməyə bilmir, baxmayaraq ki, bu qüsurlar bədii əsər üçün çox kiçikdir, hətta bir 

çox hallarda onun üzərindən sükutla da keçmək olar. Tarixçinin romandakı "yanlışlıqlara" 

münasibətinə münasibət bildirən yazıçı İ.Hüseynov onun tərəf müqabilini bir yazıçı kimi 

deyil, tarixçi olaraq müzakirəyə qoşduğunu bildirir. İ.Hüseynov tarixçiyə cavab olaraq yazır: 

"...bilirsiniz ki, yazıçıların tarixi fakt və hadisələrlə rəftarı və ümumən tarixə münasibətləri 

əksər hallarda sərbəst olub, tarixi əlində "mum" kimi işlədib (A.Düma) öz fikir və ideyalarına 

uyğun "fiqurlar yapan", müxtəlif əsrlərdə yaşamış hökmdarların bioqrafiyalarını birləşdirib 

bir hökmdara verən (Feyxtvanger), yəni tarixdən yalnız şərti material kimi istifadə edən 

yazıçılar olub vəə indi də var. Sizə, şübhəsiz məlumdur ki, Nizamidən Şekspirə, L.Tolstoya 

qədər uca sənətkarlar tarixin kopiyasını çıxarmaqla məşğul olmayıblar. Nizaminin İskəndəri 

Makedoniyalı Aleksandr deyil və ola da bilməzdi: Şekspirin Maqbeti, Liri, Tolstoyun 

Kutuzovu, sizin gözünüzün qabağında Vaqif, Qacar, İbrahim xan, dünya ədəbiyyatında 

əbədiyyət qazanmış yüzlərlə tarixi şəxsiyyət ədəbi şəxsiyyətə çevrilib" (2, 145). 

Tarixçinin Quranın yaranması barədə ensiklopedik məlumatlardan yararlanaraq yazı-

çını tənqid etməsi, tarixi təhrif etməsi ilə bağlı fikirləri də özünü doğrultmur. Elə buna görə də 

tarixçinin bu quru məlumatları yazıçının etirazına səbəb olur və o, "Sizi heç maraqlandır-

madımı ki, görəsən müəllif bu sümükləri hardan eşib çıxarıb?" (2, 147) sualını verir və dərhal 
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tarixçiyə tarixin öz silahı məğlub edir: "Mənə elə gəlir ki, Siz "mənbə və məxəzlərə" də diq-

qətli deyilsiniz. Heç olmasa, şərqşünas İ.P.Petruşevskinin  məşhur "İslam v İrane" (1966, Le-

ninqrad) kitabına diqqətlə baxsaydınız, Məhəmmədin ayrı-ayrı vaxtlarda dediyi parça-parça 

fikirlərin məhz sümüklərə və palma yarpaqlarına yazıldığını, yalnız sonralar xəlifə Osmanın 

təşəbbüsü ilə, Tövratın, Zəburun, İncilin əsasında kitab-Quran tərtib olunduğunu oxuyardınız" 

(2, 147). 

Göründüyü kimi, söhbət tarixi roman və elmi dəqiqləşdirmələrdən gedərkən yazıçı ilə 

tarixçi arasında qarşılıqlı mübahisə daha çox yazıçının xeyrinə həll olunur. Yazıçı keçmişə, 

hadisəyə tarixçidən əslində olduğundan fərqli baxır, tarixi əsərlərdən, faktlardan, xronikadan 

ancaq material kimi istifadə edir, onu bədii təxəyyülün gücü ilə yeni həyati ideya və 

məzmunla zənginləşdirir. Yazıçı heç zaman tarixə, şəxsiyyətə qərəzli yanaşmaq fikrində 

olmur, tarixi təhrif etmək qəsdinə durmur, əksinə müxtəlif təzkirəçilərin, salnaməçilərin bir-

birinə zidd yazdıqları quru faktlara, hadisələrə yeni həyat verməyə çalışır. Bu ayrı məsələdir 

ki, yazıçı əsərində buna necə nail olur, hansı yollar və üsullarla göstərir. Bu cəhətdən 

İ.Hüseynovun "Məhşər" romanı istər tarixi hadisələrin təsviri, istərsə də tarixin bədii əsərdə 

təcəssümü baxımından milli tarixi romançılığımızın ən yaxşı nümunəsi kimi qəbul edilmişdir.  

Akademik Z.Bünyadov və Ə.Rəcəbov bədii əsərdə tarixin təhrifi ilə bağlı məqaləsində 

də İ.Hüseynov və M.İsmayılovun yaradıcılığına da müraciət edərək tənqidi fikirlərini bildir-

mişlər. Onların fikrincə, yazıçının romanda təsvir etdiyi gənc Teymurla molla arasında baş 

verən və yaxud "qəddar hökmdarın" öz oğlu Miranşahı cəzalandırması əhvalatı inandırıcı 

deyil və bu barədə bir sətr belə məlumat yoxdur: "Unutmayaq ki, bir sıra tarixi mənbələrdə 

bütün Şərqdə istilaçı kimi tanınan, on minlərlə insanları, yüzlərlə şəhərləri, qalaları məhv 

edən Teymurləng vəsiyyət etmişdi ki, onu öz mənəvi ustadı, müəllimi Mir Seyid Bərəkənin 

ayaqları altında dəfn etsinlər. Onun vəsiyyətinə əməl olunmuşdu" (1, 168).  

Z.Bünyadov və Ə.Rəcəbov "Tarixi həqiqətlər... Yoxsa təhriflər?" məqaləsində əgər 

İ.Hüseynovu tarixdə olmayan bir hadisəni yazmaqla tarixi təhrif etməkdə qınayırlarsa, yazıçı 

M.İsmayılovu tarixdə olan bir çox hadisələrin üstündən sükutla keçdiyi üçün tənqid edirlər. 

M.İsmayılovun "İki od arasında" romanında Şeyx İbrahimin Teymurlənglə olan ittifaqının, 

Toxtamışa qarşı mübarizəsinin və s. yer almadığını irad tutan müəlliflər yazır: "Əgər yazıçı 

M.İsmayılov öz əsərini Şeyx İbrahimə həsr etmək fikrindəydisə, burada o, Teymurlənglə olan 

ittifaqdan, müttəfiqlərin Toxtamışa qarşı mübarizəsindən bəhs etməli, sultan Əhməd Cəlairi, 

Qara Yusif, Gorgin (Georgi), Sidi Əli, Sidi Əhməd, Bistam Cagir. Bəyazid kimi hökmdar-

lardan və dövlət xadimlərindən, Katibi, Bədr Şirvani, Məazi Təbrizi kimi sənət adamlarından 

söz açmalıydı" (1, 168).  

İ.Hüseynovun "Məhşər"ində olmayan tarixi hadisəni təsvir etməkdə, M.İsmayılovu isə 

olmuş tarixi hadisələri nə üçün təsvir etməməkdə günahlandıran müəlliflər, demək olar ki, 

yazıçının bədii təxəyyülünə, sərbəstliyinə yer qoymurlar. Həm də yazıçılar üçün müəyyən bir 

çərçivə müəyyən etməyə çalışır və yazıçıları bu çərçivədən kənara çıxmamağa dəvət edirlər.  

Burada tarixçinin yazıçını keçmişi təhrif etməsində günahlandırması onun materiala 

strateji cəhətdən səhv yanaşmasından irəli gəlir. Tarixi romanda faktlardan, tarixi hadisələr-

dən necə istifadə olunmasını müəyyənləşdirmək üçün tarixi məxəzlərlə yanaşı, bədii mate-

rialdan da çıxış etmək, onların sintezini yaratmaq lazım gəlir. Tarixi hadisə ilə bədii həqiqətin 

müqayisəsində yazıçı təxəyyülünün rolunu heçə endirmək roman janrının məhdudluğuna 

aparıb çıxardığı kimi, yazıçının da imkanlarını məщdudlaşdırmağa xidmət edir. Bu mübahisə 

bir daha sübut edir ki, bədii tarixi əsəri "qarşısına məxəz, mənbə qoyub" da qiymət vermək 

çətindir. Üstəlik, tarixlə bağlı bu mənbə və məxəzlərin özündə ziddiyyətlilik də yox deyildir. 
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Məqalənin aktuallığı. Ədəbiyyatşünaslıqda tarixi romanlarda yazıçının tarixdən, 

yoxsa bədii təxəyyüldən istifadə etməsi ilə bağlı mübahisələr həmişə olmuşdur. Ən çox yazıçı 

ilə tarixçi arasında olan bu müzakirələrdə ədəbiyyatşünaslıq və ədəbi tənqidin düzgün mövqe 

tutması, elmi-nəzəri əsaslara söykənməsi mübahisələrə aydınlıq gətirə bilər. Mövzunun ak-

tuallığını şərtləndirən faktorlardan biri bədii nəsrdə tarixlə bədii təxəyyülün harmoniyasını 

tapmaq və yaratmağın yazıçı ilə tarixçi arasındakı fikir müxtəlifliyini ortaya çıxarmaqdan 

ibarətdir. Onlarla tarixi romanlarda tarixə münasibətdə yazıçıların tənqidinin nə dərəcədə 

əsaslı olduğunu ortaya çıxarmaq, tarixi faktların, yoxsa bədii təxəyyülün rolunun qiymətini 

olduğu kimi verməkdir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfədir ki, problemə nəzəri cəhətdən yanaşılır, 

yazıçı ilə tarixçi arasında mübahisəyə aydınlıq gətirilir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən bədii nəsrdə tarixlə bədii 

təxəyyülün rolu məsələsi araşdırıldığından gələcək tədqiqatlarda, tədris proqramlarında prak-

tik istifadə oluna bilər. 
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Б.Аскеров 

 

Синтез реальности и художественного воображения  

в историческом романе 

 

Резюме 

 
В статье исследуется проблема синтеза реальности и художественного 

воображения в азербайджанском историческом романе. Отмечается, что в статьях 

историков З.Буниядова, А.Рагимова, Э.Алибекзаде и др. дана оценка художественному 

воображению авторов исторических романов. 
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B.Askerov 

 

The synthesis of reality and artistic  

imagination in the historical novel  

 

Summary 

 
In the article is investigated the problem of synthesis of historical reality and artistic 

imagination in the historical novels. It’s noted that there are disputes between historian and 

writer on the problem of the description of history from time to time. Writer’s artistic 

imagination in the historical novel has been valued in the articles of historical scientists such 

as, Z.Bunyadov, A.Rahimov, E. Alibeyzade and etc. The problem of historical reality and 

artistic imagination has been glanced in the articles of writers, I. Huseynov, N. Hasanzade, 

A.Nijat and others. 

 

 

Redaksiyaya daxil olub: 03.06.2015 



Бакы Гызлар Университети                                                                     Elmi əsərlər 2015/2 
 

 30 

Bir tarixi gerçəkliyə iki yazıçının münasibəti 
 

   Esmira Rəhimova 

                                                 AMEA-nın  Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu,  

fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorant 

                                                        Е-маил: rehimova.esmira@mail.ru 

 

Rəyçilər: f.ü.e.d., prof. B.Əhmədov 

                f.ü.f.d., dos. B.Əsgərov 

 

Açar sözlər: tarix, şəxsiyyət, roman, ədəbi tənqid 

Ключевые слова: история, личност, роман, литературная критика 

Key words: history, the identity, the novel, literary criticism 

 

Müstəqillik dövründə tarixi hadisə və şəxsiyyətlərə müraciət əvvəlkindən fərqli olaraq 

bir qədər intensiv xarakter almışdır. Yeni mərhələdə həm də yalnız üzdə olan hadisə və şəx-

siyyətlərə deyil, milli tariximizin az tanınan, yaxud tarixi şəxsiyyət hesab olunmayan nüma-

yəndələrinə də müraciətlər edilmişdir. Belə müraciətlərdən biri İspaniyada Don Juan adı ilə 

məşhur olan Oruc bəy Bayatın həyatı və taleyi olmuşdur. N.Əbdülrəhmanlının "Könül elçi-

si...", E.Hüseynbəylinin "On üçüncü həvari-141-ci Don Juan" romanları, demək olar ki, eyni 

mövzuya həsr edilmiş əsərlərinin yazılış tarixi də bir-birinə yaxındır. Romanın yazılış tarixi 

də fərqlidir; N.Əbdülrəhmanlının "Könül elçisi..." 2006-cı ildə (2004-cü ildən fraqmentlərinin 

də yazıldığını nəzərə almaq lazımdır), bir il sonra isə E.Hüseynbəylinin romanı dərc edil-

mişdir. Onu da qeyd edək ki, N.Əbdülrəhmanlının romanı eyni adla türk dilinə, E.Hüseyn-

bəylinin romanı isə "Qaraçuxa" imzası ilə rus dilində də nəşr edilmişdir ("Şaqi kamandora ili 

141-y Don Juan", Bakı, 2013). Hər iki romanın bu qədər yaxın məsafədə yazılması təsadüf, 

yoxsa zərurətdənmi irəli gəlmişdir? Bu da aydındır ki, hər iki yazıçının tarixə baxışından, ha-

disələri fərqli rakurslardan təsvir etməsində müəyyən fərqlər olsa da, mövzu eyniliyində 

müəyyən təsirlənmənin olduğu da deyilir. Ədəbi tənqid və nəzəri fikrin bu əsərlərin təhlili za-

manı onları müqayisə etmək cəhdləri də olmuşdur. Bir şey aydındır ki, onların bir-birindən tə-

sirlənmək ehtimalı azdır. Baxmayaraq ki, bu barədə ədəbi mühitdə bəzi söhbətlər də gəzmiş, 

buna işarələr də vurulmuşdu (6). Bu münasibətlərə yekun vuran tənqidçi, filologiya üzrə fəl-

səfə doktoru Sabir Bəşirov doğru qeyd edir ki: "Oruc bəy haqqındakı N.Əbdülrəhmanlının və 

E.Hüseynbəylinin romanlarına münasibət ədəbi fikrin, tənqidin mövqeyini çox aydın gös-

tərdi" (3, 93). 

Eyni vaxtda yazılmış bu əsərlərə yazıçı marağı, hər şeydən öncə, Avropada Don Xuan 

Persia ləqəbi ilə tanınmış və məşhur olmuş Oruc bəy Bayatın həyatına, taleyinə marağın art-

masındadır. Həm də bu yaxınlara qədər Don Xuan (uzun müddət Avropada Don Juan adı ilə 

tanınmışdır) adı ilə məşhur olan bu şəxsiyyətin tarixi şəxsiyyət olması barədə bilgilər yox də-

rəcəsində idi. Lakin tarixçi-alim Oqtay Əfəndiyev və A.Fərzəliyevin ingiliscədən ruscaya tər-

cümə etdikləri araşdırma kitabından məlum olmuşdur ki, haqqında əfsanələr dolaşan, xristian-

lığı qəbul etməsilə bağlı söz-söhbət gedən yarıəfsanəvi, yarıbədii şəxsiyyət Oruc bəy Bayat 

tarixi şəxsiyyət olmaqla yanaşı, onun indiyədək yaradılan obrazı, heç də real həqiqəti ifadə 

etmir. 

Doğrudur, bu romanların baş qəhrəmanı  Şah İsmayıl Xətai, yaxud Şah Abbas kimi 

hamı tərəfindən tanınan, birinci dərəcəli tarixi şəxsiyyətlərdən deyil, ancaq bədii əsər mate-
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rialı olaraq heç də o tarixi şəxsiyyətlərdən az material vermir. Ona görə də, bu romanlarda 

tarix bir fon olaraq işlənilir, burada konkret tarixi hadisələrdən, döyüşlərdən bəlkə də, az 

söhbət gedir, əvəzində isə tarixin bir çox qaranlıq məqamlarına aydınlıq gətirir. Əslində, 

N.Əbdülrəhmanlı bu əsərlə tarixşünaslığın çox mühüm bir problemini həll eməyə çalışır. 

Yazıçının əsas məqsədi bu səfirliyin gördüyü işlər, yaxud kefcil, arvadbaz birisi haqqında 

deyil, onların xristianlığı qəbul etməsi, həm də tarixdə bir şorgöz adam kimi tanıdılan insan-

ların əsl kimliyini yaratmış olur. Bu mənada N.Əbdülrəhmanlının "Könül elçisi..." romanının 

strukturu mürəkkəb olduğu kimi, həm də dedektivari və dramatikdir. Doqquz fəsildən ibarət 

olan romanın əvvəlində yazıçı əsərin yazılması səbəbini  izah edən "Ön söz yerinə, yaxud 

Dördüncü kitabın sirri" müqəddiməsində Don Xuanın dinini dəyişməsinin səbəblərini araş-

dıran yazıçı oxucunu da bu mövzuya inandırmağa çalışır. Bəs nə üçün dördüncü kitab? Müəl-

lif bunu belə əsaslandırır ki, Oruc bəy Bayat İspaniyada dörd kitab yazmışdır. Bu kitablardan 

üçü İspaniyada basılmış, bir kitab isə Oruc bəyin başına gələn hadisələrdən ibarət olduğu 

üçün nəşr edilməsi uyğun görülməmişdi. Yazıçının fikrincə, məhz həmin kitabda Oruc bəyin 

başına gələnlər olmuşdur. İspaniya krallığından oğluna yazdığı bir məktub da bunu deməyə 

əsas verirdi. Məktubda isə Oruc bəy oğlu Sultanəliyə onun haqqında gəzən şaiyələrə aydınlıq 

gətirərək yazırdı ki, onun və səfərətxananın digər işçiləri Əliqulu bəyin, Bünyad bəyin "di-

nimizdən, imanımızdan" döndüyü barədə məlumatdan onları üzdüyünü yazır və buna səbəb 

kimi göndərdiyi əlyamanı oxumağı məsləhət görür (1, 11). 

Romanın "Son söz yerinə" hissəsində isə Oruc bəy Bayatın oğlu Sultanəli bəyin Tiflis 

yaxınlığındakı döyüşlərin birində həlak olması və atasına bir məktub yazması təsvir edilir. 

Burada gözünü atasının yoluna dikmiş oğulun gözləntiləri ifadə olunurdu. Yazıçı romanın so-

nuna simvolik məna verir; onun yazdığı son məktubun qoyulduğu tarixdə (miladi 1625-ci il 

iyunun 29-u) məhz atası vəfat etmişdi. Həmin tarixdə Madriddə atası Oruc bəy Bayat vəfat et-

mişdi. Gürcüstanın Əlyazmalar İnstitutunda gərəksiz bir cızmaqara kimi saxlanılan bir əlyaz-

ma isə Tiflis yaxınlığındakı döyüşlərin birində həlak olan bir döyüşçünün cibindən tapıldığı 

(həmin döyüşçü Oruc bəyin oğlu Sultanəli idi) qeyd olunmuşdu. Beləliklə, yazıçı hadisələrin 

tarixiliyini və təqdim etdiyi romanın məhz həmin əlyazma olduğunu təsdiq etmək üçün 

qurduğu süjet xəttində tarixi passajlar da əsas yer tutur. Romanın strukturunda məhz müəllifin 

öz sözləri ilə yanaşı, Oruc bəy Bayatın olduğu deyilən əlyazma da aparıcı yerlərdən birini tu-

tur ki, müəllif həmin mətni xüsusi şriftlə verir. Maraqlıdır ki, yazıçı Oruc bəy Bayatın mətnini 

o dövrün dilinə uyğun şəkildə verdiyindən, oxucu buna inanır. Bu da müəllifin tarixi roman 

ustalığını bir daha üzə çıxarır. 

Osmanlı-Səfəvi düşmənçiliyini aradan qaldırmaq üçün başqa çarə, vasitə tapa 

bilməyən Şah Abbas Avropayla ittifaq qurmağa çalışır və bu məqsədlə də Avropanın xristian 

dövlətləri ilə ittifaq qurmağa üstünlük verir. Avropada müttəfiq axtarışına üstünlük verən Şah 

Abbas burada bir səfərətxana açmaq məqsədilə Oruc bəy Bayatın rəhbərliyi altında bir heyət 

göndərir. Səfirliyin baş mirzəsi Oruc bəy Bayat isə sonuncu Avropa ölkəsi İspaniyada 

xristtianlığı qəbul etməklə bu ölkədə qalmış və geriyə, vətənə dönməmişdir. Onun geriyə 

dönməməsi müxtəlif suallar doğurur və bu suallara müəllif özü də cavab axtarır. Əsər 

haqqında çıxan məqalələrdə, dərhal tənqidçilər əsərin başqa ststusunu da eyniləşdirməyə 

çalışırdılar və bununla da bu tarixi şəxsiyyətin obrazına yeni cizgilər əlavə etmiş olur. 

S.Mehmanın yazdığı kimi: "Bundan sonra romanın şərti olaraq “ikinci hissə” adlandırdığımız  

və əsasən Oruc bəyin səfarət hekayəti başlayır. Qeyd edək ki, bu hissə həm məzmunca, həm 

də həcmcə o biri parçaların hamısından bir necə dəfə böyükdür və burdakı təfərrüatlar 

romanın başlıca qayəsini özündə əks etdirməklə yanaşı, həm də maraqlı bir üsluba malikdir. 
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Adama elə gəlir ki, bu hadisələri bir yox, iki nəfər bizə danışır. Bu parçalarda gah Oruc bəyin 

itmiş əlyazmalarındakı səfər qeydləri, gah da Nəriman bəyin bunlara rəğmən qələmə aldığı 

geniş təfsilatlar növbə ilə bir-birini əvəz etməkdədir və sanki onlardan biri o birisinin sözünə 

qüvvət verir. Burda əsasən Oruc bəy də daxil olmaqla Səfəvi səfarətinin başına gələnlərdən 

söhbət açılır. Və təbii ki, haqqında danışdığımız “böyük sirr qapısı” gözlərimiz qarşısında 

birdən-birə yox, yavaş-yavaş taybatay olur" (4, s. 85). 

N.Əbdülrəhmanlı roman boyu Oruc bəy Bayatın başına gələn hadisələri və onun 

"Gündəlik" qismində yazdığı əlyazmanı oxuyarkən onun vətəninə, torpağına və şahına nə qə-

dər bağlı olması ilə onun haqqında vətənində gəzən söz-söhbət ziddiyyət təşkil edir. Oruc bəy 

Bayatın uydurma şəxs olmadığı və tarixilə bağlılığı yazıçının bədii təxəyyülü ilə paralel təsvi-

ri əsərin canlılığını artırır. Oruc bəy Bayatın iki il ərzində gedib səfarətxanaya çıxması, başına 

gələn hadisələr onun gündəliyində yerli-yataqlı təsvir edilir. Ümumiyyətlə, Oruc bəy Bayatın 

gündəliyi ilə yazıçının təsvirləri istər sənədliliyi, istərsə də dili və məzmunu baxımından bir-

birini tamamlayır. Yazıçının Oruc bəy Bayatın gündəliyinə əsasən, öz sözləri ilə verdiyi mətn-

lə, əlyazmasından gətirdiyi misallar sənədliliyini qoruyub saxlayır: "...Şəhərlərdən, kəndlər-

dən keçirdik, qalaları, monastrları görürdüm, ürəyim Təbrizdən ötrü sızım-sızım sızıldayırdı, 

gözlərimin qabağına on beş il əvvəl osmanlıların Təbrizə basqını gəlirdi. Hicri 993-cü il ra-

mazan ayının 25-də (1585-ci il sentyabrın 20-də) Osman paşanın qoşunu şəhərin üstünə gəl-

miş, Diyarbəkir hakimi Cığaloğlunun atılan Şatırban küçəsiylə Sahibabad meydanına doğru 

irəliləmişdi. O vaxt eşitmişdim, Pirqeyb xanla Hüseynqulu Soltanın qoşunu duruş gətirə bil-

məyib Sorxab dağına çəkiliblər. Qazi Kamran bəy Övhadiylə şeyxülislam Mövlana Məhəm-

məd Əlinin heyəti paşanın yanına getsə də, şəhər talandan, qırğından qurtula bilmədi" (1, 

217).  

Yazıçı Oruc bəy Bayatla elçi arasında olan münaqişəni onun öz dilindən verməklə (ya-

da salsaq ki, Oruc bəy bu yazını şaha vətəndə hesabat vermək üçün yazmışdır, onda çox şey 

aydın olar) oxucunu inandırmağa çalışmır, sadəcə aralarında olan münasibəti izah edir. Hətta 

bir görüşdə elçinin onu öldürmək fikrinə də düşdüyünü bildirir: "Elçi məni xaç suyuna çəkil-

məyimi boynuma almaq məcburiyyətində qoyub onu tərk eləməyə, ispan torpağıında qalmağa 

hazırlaşdığımı başa düşdü. Məni dilə tutmağın ona nəsib olmayacağını, səfarətlə getməyə 

razılaşmayacağımı inanandan sonra təhqirə görə qisas almağı, mənim qətlimi təşkil eləməyi 

qərara aldı" (1, 351). 

Beləliklə, yazıçı Oruc bəyin xristianlığı qəbul etməsi və geriyə dönməməsinin 

səbəbləri xeyli ciddi təsir bağışlayır; səfərə qədər, səfər zamanı və ondan sonra da oxucu Oruc 

bəyi millətini, dövlətini sevən bir şəxs kimi tanıyır. Hələ səfərinin başlanğıcında ikən o, Qars 

ermənisi Hambarsum Muşeqyana (Həsənəli bəyə) və avantüraçı ser Antoni Şerliyə qarşı 

mübarizə aparır. O, Səfəvi dövlətinin təbəəsi olan ermənilərin rus çarına onları himayə etmək 

barədə yazdığı məktubun İvana-İvan Qroznıya çatdırılmasının qarşısını almağa nail olur. Bu 

mübarizəsini təkbaşına aparan Oruc bəy Bayat yolda gedərkən, eləcə də Valyadoliddə, 

Madriddə, Lissabonda dəfələrlə üzləşdiyi təhlükəni qaldıra bilir. Onun Şah Abbasın 

erməniləri, farsları himayə etməsini dilə gətirməsi də böyük cəsarət istədiyi kimi, onun geri 

dönməməsinin də səbəblərindən biri kimi mənalanır. Əslində, yalnız Oruc bəyin deyil, digər 

səfarətxana işçilərinin də xristianlığı qəbul edib orda qalmalarının əsaslı səbəbi vardı. Onlar 

hətta qəbul etməsəydilər belə, geri qayıdarkən cəzalanmalıydılar. Bu heyətdən yalnız bir nəfər 

- Qulamın qayıtmasından sonra cəza alması da bunu deməyə əsas verir. Romanın əhəmiyytini 

qeyd edən ədəbiyyatşünas S.Bəşirov yazır: "Məncə romanın daha bir dəyərli cəhətini unutmaq 

olmaz. "Könül elçisi..." romanı orta əsrlər Azərbaycan mədəniyyətinin görkəmli xadimlərini 
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bizə bir daha tanıdır” (3, 88). 

Əlbəttə, N.Əbdülrəhmanlının "Könül elçisi" ilə E.Hüseynbəylinin "On üçüncü həvari-

141-ci Don Juan" romanları eyni mövzuya həsr olunmasına rəğmən, hadisələrə baxış bucaq-

larında fərqlilik vardır 

E.Hüseynbəyli də romanı yazmaq üçün bəzi mənbələrə baş vurmuş, onun doğulduğu 

İsfahana və səfirlik işçisi kimi fəaliyyət göstərdiyi İspaniyaya getmiş və müşahidələr apar-

mışdı. Ona görə də yazıçı əsərini "roman-ekskurs" adlandırmışdır. Başqa sözlə, E.Hüseynbəy-

linin romanında bədii təxəyyül tarixi təfəkkürü üstələmişdir. İkinci tərəfdən, yazıçı Oruc bəy 

Bayatı Avropada ad çıxarmış "Don Juan" adı və xarakteri ilə götürmüş və N.Əbdülrəhman-

lıdan fərqli olaraq, Avropa libasında təqdim etmişdir. Yazıçı 1599-1602-ci illərdə Səfəvi 

nümayəndə heyətinin tərkibində Rusiya, Almaniya, Çexiya, İtaliya, Fransa, Portuqaliya və 

nəhayət İspaniyanı gəzib dolaşaraq xristianlığı qəbul etməsi önə çəkilmişdir. Romanın ana 

xəttini Oruc bəy Bayatın Kamandorun arvadı ilə eşq macərası yaşaması və bunun da məhvinə 

səbəb olması təşkil edir. Yazıçı romanda Şərq-Qərb qarşılaşdırmasını da aparır ki, bu da 

mövzunun özünün təbiətindən irəli gəlir: "Şərqlilər qızılı altlarına yığıb saxlayanda, qara 

torpağa basdıranda, qərblilər onu silaha xərcləyirdilər. Silah güc deməkdir" (1, 123). 

E.Hüseynbəyli də öz romanında Oruc bəy Bayatın öz dinini dəyişərək xristianlığı 

qəbul etməsini Şah Abbasın ona "nəyin bahasına olursa-olsun, İspaniyada qalıb vətəninin 

şərəfli tarixini yaymağı tapşırmışdı" (2, 332). Tapşırığı ən gizlin missiya ilə əlaqələndirir və 

şahın bu tapşırığını həyata keçirmək üçün bilərəkdən çox ağır yol seçərək dinini dəyişdiyini 

vurğulayır: "Öz missiyasını həyata keçirmək üçün müvəqqti də olsa xristianlığı qəbul etmək 

lazımıydı. Şiəlik buna imkan verirdi, bu məzhəbin tərəfdarı ən ali və vacib məqamlarda təqiy-

yə saxlaya, yəni başqa dini qəbul edə bilərdi. Amma o, "təqiyyə sözünü dilinə gətirməmə-

liydi" (2, 162). 

E.Hüseynbəylinin "On üçüncü həvari-141-ci Don Juan" romanı da ədəbi tənqid tərə-

findən qiymətləndirilmiş, onun mövzu və problematikası ilə bağlı fikirlər söylənmişdir. Tən-

qidçi Könül İbrahimqızı romanı yüksək qiymətləndirərkən yazıçının hadisəni, obraz və xarak-

terləri müfəssəl, təfərrüatınacan təsvir etdiyini önə çəkərək yazır: "Elçin Hüseynbəyli əsərində 

Oruc bəylə yanaşı, bir çox tarixi və uydurma xarakterlər yaradıb. Romanda Məhəmməd, Qay-

de və bu kimi obrazlarla yanaşı, Əliqulu, Hüseynəli bəy, Bünyad bəy, III Filip, I Şah Abbas 

kimi tarixi şəxsiyyətlərin xarakterləri də öz əksini tapıb" (5, 184). 

E.Hüseynbəyli Səfəvi dövrünə aid tarixi materialları başqa bir romanında -"Şah 

Abbas"da da istifadə etmiş və ilk dəfə bu mövzuda tarixi roman yazmışdır. Yazıçı "Şah Ab-

bas" romanında tarixi reallığa uyğun olaraq Şah Abbasa aid edilən bəzi   məsələlərdən də yan 

keçməmişdir. Onun “qadın düşkünü olması", "xristian qadınlarla evlənmək hesabına Aralıq 

dənizi hövzəsini və Ərəbistanın itirilməsi”, eləcə də Avropaya yazdığı məktublarında 

“Xristian dövlətləri arasında ixtilaflar Səfəvi dövlətini sarsıdır” - sözlərini işlətməsi,  öz 

ölkəsində xristian kilsələri  tikməyə icazə verməsi, xristian missionerlərinə İranda sərbəst 

fəaliyyət yaradacağını vəd verməsi (“Xaçpərəstlər harda istəsələr, torpaq almaqda, ev 

tikməkdə, alver etməkdə sərbəstdirlər”) və s. müəllifin üstündən keçə bilmədiyi həqiqətlərdir. 

Bununla belə, yazıçı indiyədək olan tarixi obrazına yeni əlavələr də edir. Yazıçı Şah Abbas 

haqqında olan təsəvvürü tamamilə dəyişməyə, haqqında söylənilən böhtanları bu romanı ilə 

"alt-üst" etməyə çalışır. Bunun üçün "qəddar, zalım" kimi ad çıxaran  Şah Abbası başqa mil-

lətlərin mühakiməsindən daha çox, özünün yaratdığı dialoqlardakı yazıçı mühakiməsinə verir, 

onu ittiham edir. Əsərin sonluğu isə maraqlı nəticə ilə tamamlanır; özü ilə Şah Abbas arasında 

olan mühakimənin sonunda Şah Abbasın günahsızlığı sübut olunur və bugünkü 
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müstəqilliyimizi görüb ürəkdən sevinir. Y.Cəfərovun romanın bu cür bitməsini ədəbiyyatı-

mızda bir yeniilik kimi qiymətləndirməsi (6), fikrimizcə, başa düşülən deyil. Bütün bunlarla 

yanaşı, yazıçının tarixi mövzuya müraciəti və əsasən yeni tarixi hadisə və şəxsiyyətlərə 

üstünlük verməsi ədəbi tənqid tərəfindən də yüksək qiymətləndirilmişdir. Tənqidçi V.Yusifli 

E.Hüseynbəyli yaradıcılığında tarixiliklə müasirliyin vəhdətdə olduğunu müşahidə edərək 

yazır: "Fikrimcə, Elçin Hüseynbəylinin “Don Juan” və “Şah Abbas” romanlarında da “tarixi” 

və “müasir” məfhumlarının qovuşduğu danılmaz bir həqiqətdir”. “Don Juan”da müəllif özü 

də romanın personaжlarından birinə çevrilir, Azərbaycan Don Juanının keçdiyi yolları sanki 

addım-addım izləyir, həm tarixi yeni gözlə “oxuyur”, həm də ulu babasının hərəkət və 

əməllərini, yanlışmı, doğrumu düşündüyünü maraqlı, cəzbedici bir süjet daxilində oxucuya 

təqdim edir (7).  

Мягалянин актуаллыьы. Мягаля мцстягиллик дюврцндя iki yazıçının əsərlərində 

шяхсиййятлярин айры-айры просеслярдя иштиракыныn фяргли мювгелярдян арашдырылмасы бахымындан 
актуал ящямиййят кясб едир. 

Мягалянин елми йенилийи. Елми йенилик мцхтялиф тарихи щадися вя proseslərdə шяхсий-

йятлярин юйрянилмясиня йени йанашмалардан ибарятдир. 
Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Мягаля али вя орта ихтисас мяктябляринин 

мцяллимляри, тялябя вя маэистрantлар цчцн нязярдя тутулмушдур.  
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Е.Рагимова 

 

Отношение двух писателей к исторической реальности 

 

Резюме 
 

В статье исследуются романы-экскурсы Н.Абдулрахманлы «Сердцеед, или 

История Дон Хуана де Персиа, Орудж бека Баята» и «Тринадцатый апостол – 141-й 

Дон Жуан», о живущем в Испании Орудж беке Баяте, известным под именем Дон 

Жуан. В критических статьях С.Баширова, В.Юсифли, Ю.Джафарова, К.Ибрагимгызы 

и др. выражается их мнение относительно этих двух романов. 
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E.Raqimova 

 

Twо wритер’с аттитуде то оне щисториъал реалитй  
 

Sуммарй  
 

In the article N.Abdulrehmanli’s “The Heart Envoy or Don Juan de Persia Oruj Bey 

Bayat’s Story” novel and E.Huseynbeyli’s “The Thirteenth Apostle - 141
st 

Don Juan” novel is 

analyzed in comparative. Oruj bey Barat was famous with the name Don Juan in Spain. There 

were legends about him which didn’t reflect reality. It would be right to describe him as a 

man who loved his nation, Motherland and such describing reflects the historical reality. In 

the article there is a critical attitude to both novel, views of critics and literary criticisms such 

as S.Bashirov, V.Yusifli, Y.Jafarov, K.Ibrahimgizi and others’ thoughts are also included.   
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Dini-ədəbi ənənə və Zakir 
 

Raqub Kərimov  

AMEA-nın Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun  

aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru   

Е-маил: raqubkerimov@yan.ru 

 

Rəyçilər: f.ü.e.d., prof. M.Z.Nağısoy 

                 f.ü.e.d., prof.P.Ə.Kərimov 

 

Açar sözlər: Zakir, Hüseyn, Zeynəb, dini, şəhid, Kərbəla 

Kлючевые слова: Закир, Гусейн, Зейнаб, религиозный, шахид, Кербела 

Key words: Zakir, Huseyn, Zeyneb, religious, victim, Karbala 

 

Tarixlər boyu zaman-zaman insanların qan yaddaşına hopmuş dini poeziya həssaslıqla 

yanaşılan ən müqəddəs hisslərlə bağlı olduğu üçün şairlər ona xüsusi önəm vermiş, vətənin ən 

ağır günlərində onun övladlarını ayağa qaldırmaq üçün bu müqəddəs cihad silahından məha-

rətlə istifadə etmişlər. Ona görə də bu poeziya islam dini yarandığı gündən etibarən bütün 

dövrlərdə gündəmdə olmuşdur. 

Uzun bir inkişaf yolu keçən, tarixi-ictimai şəraitlə əlaqədar olaraq zaman-zaman tərəq-

qi və tənəzzül mərhələlərini yaşayan dini poeziya həmişə gündəmdə olmuşdur. Məhz bunun 

nəticəsində ədəbiyyatımızda dini-ədəbi ənənə formalaşmışdır. Bu ədəbi ənənə xüsusilə XIX 

əsrdə daha geniş vüsət tapmışdır. Bütün dövrlərdə olduğu kimi, bu dövrün ədəbi mühitinin 

formalaşmasında da dini ədəbiyyatın özünəməxsus rolu olmuşdur. Dini ədəbiyyatın yaran-

ması təkcə şairin öz istəyindən deyil, həm də ictimai tələbdən, xalqın arzu və istəyindən irəli 

gəlirdi. Ona görə də hər bir şair xalq arasında, ictimaiyyətdə daha mötəbər mövqe qazanmaq 

üçün ən gözəl əsərlərini bu mövzuda yazmağa çalışırdılar. Onlardan biri də Qasım bəy Zakir 

idi. O bütün yaradıcılığı boyu islam dini qayda-qanunlarına riayət edən əsl Allah bəndəsi kimi 

istər dini mövzularda yazdığı şeirlərində, istərsə də ayrı-ayrı mövzulu şeirlərinin daxilində 

sırası gəldikcə dinin təəssübkeşi kimi çıxış etmiş, insanları mənəvi saflığa, düz yola, həqiqi 

Allah bəndəsi olmağa dəvət etmişdir. Bununla yanaşı, Zakir, insanları dini əqidədə mötədil 

olmağa, onları müxtəlif zamanlarda ayrı-ayrı oyunbazların yaratmış olduqları saysız-hesabsız 

təriqət və məzhəblərə uymamağa çağırmışdır. İslam dininə, onun müqəddəs kitabı olan Qu-

rana yaxşı bələd olan şair bu kimi təriqətlərin monumental islam dinini parçalamaq üçün ayrı-

ayrı şəxslərin öz mənafeləri naminə ortaya atdıqları oyunbazlıqdan başqa bir şey olmadığını 

görür və oxucusuna bu oyunbazlara, fırıldaqçı dini “liderlər”ə uymamağı tövsiyə edirdi. O, 

şiələr və sünnülər arasında baş verən kəskin ixtilafları görür və bu ixtilaflara səbəb olan 

“Şeyxi” və “Üsuli” kimi təriqətləri tənqid atəşinə tuturdu. Şair bu qəbil din xadimlərini “öl-

kəyə hərcmərclik salan, adlarını alim qoyub, özləri savadsız, dinləri pul, ipək pal-paltar olan 

müftəxor şarlatan adlandırır və “Əlif bey oxuyan” hər dələduz şiəliyin nə olduğunu anla-

madığı halda “məzhəbi-isna-əşəri”, “bargəhi-iymani zirü zəbər etdiklərini” (1, s.208) bütün 

kəskinliyi ilə oxucunun nəzərinə çatdırırdı. Onların nəzəriyyəsinə görə “on iki imam Allahın 

arzusu ilə bütün varlığın yaranmasının zəruri səbədidir. Guya on iki imam dünya yaran-

mazdan əvvəl cövhər halında mövcud imiş, Allah dünyanı imamların cövhəri vasitəsilə yara-

dıb və dünya onların hökmü ilə hərəkət etməlidir” (2, s.490). Onlar Peyğəmbər, onun qızı 

Fatimə və 12 imamın hər birini Allah qədər qüdrətli hesab edirdilər. Bu məsələyə münasibət 
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bildirən professor Kamran Məmmədov çox düzgün olaraq qeyd edir ki, “imamların bu qədər 

şişirdilməsi, Allaha və onun dini kitabı olan Qurana bütün varlığı ilə inanan şairi (Q.Zakiri – 

R.K.) qəzəbləndirirdi” (1, s.209). 

Zakiri qəzəbləndirən digər bir məsələ də Quranın nazil olması ilə əlaqədar şeyxilərin 

irəli sürdüyü versiyadır. İslam dininə görə, Quran Allah tərəfindən Cəbrayılın vasitəsilə pey-

ğəmbərə nazil olmuşdur. Şeyxilərin fikrincə isə Quranın müəllifi peyğəmbərdir və Cəbrayıl 

da Quranı peyğəmbərin bətnində zühura gətirmişdir. Bunu özlüyündə analiz edən şair “bu qə-

naətə gəlir ki, əgər doğrudan da məsələ belə isə, onda bütün şairlər də peyğəmbərdir. Çünki 

onlar da “mürsəl”dir. “Mürsəl” isə ancaq kitab sahibi olan peyğəmbərlərdir. Məhəmməd, İsa, 

Musa, İbrahim, Davud kimi” (1, s.209).
 
Şair bu sırada özünün də yalançı peyğəmbər oldu-

ğunu deməklə onları ələ salır, dediklərinin oyunbazlıqdan başqa bir şey olmadığını söyləyir: 

  Mən də peyğəmbəri-namürsəliyəm Kolbasanın, 

  Ümmətim Taynaqü Gülqışlaqu
*
 Xızrıstanı. 

 

Bununla yanaşı şairi qəzəbləndirən əsas məsələlərdən biri də bu kimi oyuncaq təriqət 

başçılarının digər dinlərin təsiri ilə insanlar arasında Allaha şərik axtarmaları və onu adiləş-

dirmələridir. O, üzünü şeyxilər və üsulilərə tutub deyir ki, Allahın malik olduğu xüsusiyyət-

ləri insanlara şamil etmək sadəcə ağılsızlıqdır: 

  Yoxdu bir ruzirəsan bari-xudadan qeyri, 

  Odu murü mələxə rizq verən asanı. 

  Mahiyi-bəhrə qılır qətreyi-barani ğiza, 

  Seyd edir bipərü balə məgəsi-pərranı...(3, s.336). 

    

Dinə təfriqə salan bu kimi şarlatanları şair “asiyi-dərgahi-ilah” hesab edir və bu kimi 

din xadimlərini tənqid etməklə onları cəmiyyətə vicdanla, namusla xidmət etməyə yönəlt-

məyə çalışır, ümumilikdə müasirlərini, xüsusilə də gənc nəsli hadisələrə açıq gözlə baxmağa, 

hər yetənə aldanmamağa səsləyirdi. Təbii ki, Zakirin tənqidi şeirini oxuyan hər bir kəs əsl 

həqiqətin nə olduğunu başa düşüb hadisələrə, baş verən olaylara yeni düşüncə tərzi ilə 

yanaşaraq ondan lazımi nəticə çıxarır və bir daha bu kimi yalançı din xadimlərinin cəfəng 

sözlərinə inanmırdı. Zakir şeirinin qüdrəti də bunda idi. O, oxucularını düşünməyə vadar et-

diyi kimi, onları inandırmağı da bacarırdı. AMEA ƏYİ-nin arxivində mühafizə olunan Diva-

nında, eləcə də müxtəlif mənbələrdə aşkar edilən mərsiyə, müxəmməs, növhə və sinəzənləri 

göstərir ki, Zakir islami dəyərlərə yüksək qiymət verərək onu ciddi şəkildə təbliğ etmiş-

dir.Əfsuslar olsun ki, onun dini görüşlərini əks etdirən bu şeirləri sovet dönəmində mətbu 

əsərlərinə daxil edilməmiş və bunun nəticəsində geniş oxucu kütləsi şairin çoxşaxəli yaradı-

cılığının bu sahəsindən xəbərsiz olmuşdur. Təsadüfi deyildir ki, sovet rejimi sisteminin ölkə-

mizdə hökm sürdüyü bir zamanda ciddi qadağalara baxmayaraq aşura günlərində əksər bölgə-

lərdə, xüsusilə Bakıətrafı kəndlərdə mərsiyə, sinəzən və növhələri ən çox oxunan şairlərdən 

biri də Qasım bəy Zakir olmuşdur. Müqtədir tədqiqatçı Firidun bəy Köçərli Zakirin dini 

mövzulu şeirlərinə münasibət bildirərək yazır: “Matəmi-seyyidüş-şühəda və əhvalati-cansuzi-

Kərbəla Zakirə, müttəqi və övladi-rəsul olduğu üçün, ziyadə təsir edərmiş. Bu cəhətə ol 

mərhum bir neçə növhələr bu qissəyə dair inşad qılıblar” (4, s.416). 

Şiə təriqətinə mənsub olan şair birinci növbədə dini mövzuda yazdığı şeirlərində 

                                              
*
 Bu kəndin adı Kolqışlaqdır, lakin səhv olaraq kitabda Gülqışlaq kimi verilmişdir. Həmin kənd hal-hazırda 

Ağdam rayonunun ərazisində Kolqışlaq adı ilə mövcuddur 
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Həzrət Əli (ə), Əhli-beytin və xüsusilə də Kərbəla müsibətinin baş qəhrəmanı olan imam 

Hüseynin başına gətirilən müsibəti yanıqlı lirik bir dillə təsvir etmişdir. O, bu hadisənin ayrı-

ayrı məqamlarını təsvir etməklə oxucusunun emosional hisslərini ehtizaza gətirir, onda din 

yolunda şəhid olan insanlara qarşı rəğbət yaratmaqla yanaşı, düşmənlərinə qarşı dərin nifrət 

hissi oyatmağa da nail olurdu. Zakirin “Gəlir”rədifli mərsiyəsi bu baxımdan olduqca maraq-

lıdır. Qəsidənin birinci hissəsində “mahi-əza”nın gəldiyini, “Dəşti-bəla” müsibətinin bütün 

müsibətlərdən faciəli olduğunu qeyd etdikdən sonra şair Kərbəla düzündə şəhid olmuşların 

ailə üzvlərinin, arvad-uşaqlarının ayaqyalın, başaçıq, faciəli bir görkmədə dörd tərəfdən mü-

hasirəyə alınmış şəkildə Şam şəhərinə gətirilməsi səhnəsini təsvir edir. Bu zaman Şam əhalisi 

içərisində dayanıb əsirlərə tamaşa edən Yəzidin zövcəsinin gözü Səkinənin əlindən tutub gə-

lən Zeynəbə sataşır və Fizzədən xəbər alır ki, bu gəlin kimdir? O mənə çox tanış gəlir. Fizzə 

cavabında bldirir ki, “Hüseynin əhli-beyti”dir. Hadisədən bixəbər olan qadın Hüseynin başına 

nə gəldiyini və bunların niyə buraya gətirildiyini öyrəndikdən sonra əri Yəzidin hərəkətlərini 

töhmətləyir və cəza günü peyğəmbərə, onun varisi Əliyə Allah qarşısında nə cavab verəcəyini 

ondan soruşur... 

                           ...Yüz qoydu əhli-Şam tamaşayə xasü am, 

Kim təşnəqani-vadiyeyi-Kərbəla gəlir. 

Şurü şürurü qəlqələvü hay-huy ilə, 

Nagah gördülər sipəhi-pürcəfa gəlir. 

Almış çəhar canibin ol qövmi-bədxisal, 

Sərü pa bərəhnə övrəti-Ali-Əba gəlir. 

Zərdü zəif həmçü hilal bir cəvan o dəm, 

Zəncirə bağlı dərdü qəmə mübtəla gəlir. 

Bir tifli-gülüzar cərəsvar dad edib 

“Pəs qandadır babam?” – deyib, ondan səda gəlir. 

Ol xeyli-Zülfüqar arasında bir ərus 

Yaxmış əlinə xuni-cigərdən həna gəlir.  

                                   Zövci-Yəzid gördü Səkinə əlin tutub 

   Zarü həzin Zeynəbi-bəxtiqara gəlir.  

   İczü niyaz ilə çağırıb Fizzədən sorub 

   Dedi: - bu çox mənim gözümə aşina gəlir. 

   Kimdir? – Bəna dürüstünü izhar qıl, görüm, 

   Bunlar neçin əsir olub bu yana gəlir? (5, s.301). 

 

Şair bu səhnəni son dərəcə təbii, real təsvir etdiyi üçün oxucu istər-istəməz onun təsi-

rinə düşüb böyük maraqla hadisələrin sonrakı gedişini izləməyə can atır və özünü baş verən 

olayların cərəyanında hiss edir. Zakir mərsiyənin ikinci hissəsində əsərə yeni bir obraz – Yə-

zidin xanımı obrazını daxil etməklə qəsidənin emosional gücünü daha da artırır və bununla 

demək istəyir ki, hətta düşmən tərəfində olan açıq düşüncəli insanlar, o cümlədən, Yəzidlə baş 

yastığa qoyan xanımı da, bu faciəni qəbul edə bilmir, onun haqsız olduğunu anlayır və nifrətlə 

qarşılayır. 

Göründüyü kimi, şair Əhli-beytin düçar olduğu müsibəti lirik-sentimental təsvir üslu-

bundan istifadə yolu ilə verməklə yanaşı həm də süjetli lirikanın mükəmməl nümunəsini yara-

da bilmişdir Aydın, səlis, “nəzmlənmiş nəsr” dili ilə təsvir olunan bu hadisəyə Firidun bəy 

Köçərli münasibət bildirərkən məhz onun malik olduğu bu qeyri-adi keyfiyyətləri nəzərə al-

mışdır: “Bu vaxta kimi nə qədər ki, dəşti-Neynəvada vüqua gələn faciə barəsində və xüsusən 
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əhli-beyti-seyyidüş-şühəda haqqında növhələr deyilibsə, heç bir şairə bu zəriflikdə, bu dərə-

cədə nazik istiarə və şirin ibarələr ilə növhə demək müyəssər olmayıbdır” (4, s.301). 

 Təbbi ki, Kərbəla hadisəsi ilə əlaqədar yazılan hər bir əsərin başlıca ideyası baş ver-

miş faciəni insan psixologiyasına təsir edərək, onu ehtizaza gətirmək, tökülən nahaq qanlara 

qarşı onlarda haqq-ədalət uğrunda mübarizə ruhu aşılamaqdan ibarətdir. Ona görə də şairlər 

şeirin emosional təsir gücünü artırmaq üçün əksər hallarda qadın və uşaq obrazlarına müraciət 

edirdilər. Əlbəttə, Zakir də digər sənətkarlar kimi qadınlardan söhbət açanda ilk növbədə Zey-

nəb, Səkinə obrazlarına, uşaqlardan bəhs edəndə isə hələ qundaqda olan altı aylıq körpə 

Əliəsgər obrazına müraciət etmişdir. Bu surətlər fonunda yaratdığı epizodlarla o qəlb parça-

layan, insanlarda qəzəb hisinin tüğyan etməsinə səbəb olan səhnələr yaratmağa nail olmuşdur: 

 

Baş açıq, yalın ayaq səhrada Heydər qızları, 

Naləvü fəryad edər Ali-peyəmbər qızları. 

Dəşti-qəm içrə qalıb biyarü yavər qızları, 

Nə rəvadır eyliyə xatuni-məhşər qızları. 

İbni-Sə`di-nabinaya iltica, ya Mustafa! 

 

Şami-şuma çün rəvan oldu əsirani-hərəm, 

Ba sipah-sərdə küdurət, ba dili-ənduhü qəm, 

Naqələr üzrə fəqan eylər Səkinə dəmbədəm, 

Bu nə insaf, mürivətdir, bu nə zülmü sitəm? 

Keçdi həddən üsrəti-Ali-Əba, ya Mustafa!... 

 

Tiri-təqdiri-qəza ta dəydi hülqi-Əsğərə, 

Eylədi ondan güzər bazuyi-ibni-Heydərə, 

Əhli-beytin naləsi sər çəkdi çərxi-əhzərə, 

Əlaman qəhhar qəhrindən o gün ki, məhşərə, 

Yüz qoyar yetmiş iki gülgünqəba, ya Mustafa! (5, s.304). 

 

Kərbəla hadisəsini bütün detalları ilə bilən XIX əsr insanı bu müsibətin iştirakçıların-

dan hər hansı birinin adı çəkiləndə konkret olaraq onun başına gətirilən faciəni yada salır və 

şeirin emosional təsir gücü altında həmin hissləri yaşayırdı. Həməsrlərinin psixoloji duru-

muna yaxından bələd olan Zakir, mərsiyə, növhə və sinəzən yazarkən seçdiyi obraz ətrafında 

müəyyən təsirli səhnələr yaratmaqla fikrini canlı, obrazlı şəkildə oxucuya çatdırmaq üçün 

birinci növbədə hansı obrazdan hansı məqamda, necə istifadə edəcəyini özlüyündə ölçüb-biç-

dikdən sonra qələmə almışdır. Ona görə də şairin bu mövzuda yazdığı əsərlər dillər əzbəri ol-

muş və müəllifinə böyük uğur gətirmişdir. Şairin yazdığı dini şeirlərin uğur qazanmasının 

başlıca səbəblərindən biri də qeyd etdiyimiz kimi, mövzunu düzgün seçməklə lazımi detalları 

hadisəyə uyğun şəkildə yerində, məqamında verməsindən ibarət idi. Onun Həzrət Zeynəbə, 

Həzrət Səkinəyə, Cənab Əliyə, Cənab Hüseynə ithaf etdiyi şeirlərin hər birində biz bu de-

yilənlərin canlı şahidi oluruq. Bu sırada şairin Cənab Zeynəbə həsr etdiyi “Zeynəb” rədifli 

növhəyə nəzər salaq: 

Bu nə mahdır ki, həddən keçib iztirab, Zeynəb? 

Fələk üzrə mahü mehri eylədi kəbab, Zeynəb.  

Yox ümidi-sübh hərgiz üsərayi-qeydi-Şamə, 

Nə yaman giran nəhsə düşüb afitab, Zeynəb? 
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Dedim əndəlibi-zarə ki, nə ahü zardır bu? 

Dedi: - Bu fəqanə bais ələmi-cənab Zeynəb. 

Dəxi lalədən sordum: - Niyə dağdar olubsan? 

Dedi: - Yandırıbdı bağrım o evi xərab Zeynəb. 

Gülü, sünbülü bu gün çəməndə əşkbar gördüm, 

Oları edib pərişan yəqin inqilab, Zeynəb. 

Bu bəlalı çöldə qönçə necə bürqədar olsun 

Kim, əsir Şami-şumə gedə biniqab Zeynəb. 

Yetişdi bir məqamə işi sərbürəhnə Şamə 

Gedər, üz tutub məgəsdən edən ictinab Zeynəb. 

Xəbər aldım Əhli-Beytin ədədi-qəmin fələkdən, 

Dedi kim, şümarə gəlməz qəmi-bihesab, Zeynəb. 

Özün etsə qərqeyi-xun, nə əcəb, o qətlgahda, 

Bədəni-Hüseyni göz-göz görə çün hübab Zeynəb. 

Degil özgə ğazə hacət onun əllərin həmin dəm 

Dəmi-Qasım ilə eylər necə gör xizab Zeynəb. 

Götür zivəri aradən ki, fəqani-şanə qoymaz 

Səri-zülfi-novərusə verə piçü tab Zeynəb. 

Nə həyadı səndə, ey göy, nə vəfadı səndə, ey yer? 

Neçə gündü Kərbəlada nə xurü nə xab Zeynəb. 

Nə rəvadı kuçə-kuçə gəzə rugüşadə, ey çərx, 

O öz əksi-qamətindən edən hicab Zeynəb. 

Cəmi-şiənin günahın sən özün bağışla, ya Rəb, 

Bedili-qəmini-Gülsüm, berüxi-pürab Zeynəb. 

Dəxi Zakiri hesab et səgi-kuyi-Kərbəladən 

Behəqqi-fəqani-Zəhra, behəqqi-əzabi-Zeynəb (6,s. 97), (7, vər.10
a
). 

  

Növhəni tam şəkildə verməkdən məqsəd dediklərimizi əyani şəkildə sübut etməkdən 

ibarətdir. Burada biz vəfalı bir qadın – ana, bacı obrazını görürük. Əzizlərini itirmiş, əsir 

götürülərək Şama aparılan bu qadının daxili iztirablarını, onun keçirdiyi həyəcan və təlaşları 

qabarıq şəkildə vermək üçün şair öz gözəlliyi, zərifliyi və incəliyi ilə insanların qəlbində 

kövrək hisslər yaratmağa qadir olan gülə, çiçəyə, qönçəyə, sünbülə, laləyə, bülbülə və s. 

müraciət edərək şeirinin emosional gücünü daha da artırır və bununla da qəm-kədər içərisində 

olan insanları öz sehrinə sala bilir. O, təbiəti şəxsləndirərək onun valehedici fonunda Zeynəb 

obrazı ilə yanaşı, sanki onun harayına səs verən, onunla bu kədəri birgə yaşayan gül, çiçək, 

bülbül obrazlarını yaratmışdır ki, bu lirik səciyyələndirmə də öz növbəsində əsərin ümumi 

səviyyəsinə yeni ruh vermişdir. Şairin dini şeirləri üçün xarakterik olan belə lirik – sen-

timental üsluba digər şeirlərində, o cümlədən farsca yazdığı növhəsndə  də rast gəlirik. 

Zakirin dini mövzuda yazdığı şeirlərinin uğur qazanmasının bir səbəbi də onun hadi-

sələri mahir rəssam dəqiqliyi ilə təsvir etmək məharətində idi. Şairin “Bu gün” rədifli növhə-

sini oxuyarkən Kərbəla çölündə baş verən əsrin ən qanlı faciəsi oxucunun gözləri qarşısında 

bütün reallığı ilə canlanır. Şair sanki hər beyti ilə bir tablo yaradaraq əhli-hərəmin çöllərə da-

ğılmasını, qollarının ikisi də kəsilmiş Ələmdarın cəsədinin Quranın üstünə yıxılmasını, kafir-

lər tərəfindən Qasimin gül bədəninin forpağa salınmasını, qəddar Nofəl tərəfindən Əkbərin 

başının para-para edilməsini, Hüseynin başının Şümr tərəfindən kəsilməsini, qundaqda olan 

Əsэərin Hərmələ tərəfindən oxlanmasını, düşmənlər tərəfindən ximələrə od vurulub yandırıl-
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masını, körpə uşaqların ac-susuz çöllərə dağılmasını, xəstə Abidin alaçıqda xəstəliyinin şid-

dətlənməsi və onun qəşş etməsini, Zeynəbin qollarının bağlanaraq əsir götürülməsini, bayraq-

darın öldürülməsini, Əli övladlarının qol-qola bağlanaraq əsir aparılmasını və onların bu gün 

havadarı olmamasını qəlbləri riqqətə gətirən, ürək parçalayan kədərli, yanıqlı bir dillə təsvir 

etmiş və növhənin hər beytində oxucunu ehtizaza gətirəcək yeni-yeni səhnələr canlandırmaqla 

onu hadisələrin bilavasitə iştirakçısına, tamaşaçısına çevirməyə nail olur. Əlbəttə, Zakirin əsas 

məqsədi təkcə hadisələri belə təsirli, yanıqlı bir dillə təsvir etməkdən ibarət deyil, onun əsl 

qayəsi insanlarda, ata-anaya, bacı-qardaşa, sevdiyi insana, haqqa, ədalətə məhəbbət hissi aşı-

lamaqdan, onları vətən, xalq yolunda ölümə belə hazır olmaq kimi müqəddəs bir amala yö-

nəltməkdən ibarətdir 

Başda cənab Hüseyn olmaqla Kərbəla şəhidlərinin dözüm və mətanəti, qürur və əzə-

məti, Zeynəb kimi qadınların şərəf və ləyaqəti dahi Nizamidən başlayaraq ondan sonra gələn 

bütün yazarlar üçün qida mənbəi olmuşdur. Onlar öz müsbət obrazlarını yaradarkən Kərbəla 

şəhidlərinə rəmz kimi yanaşmış və onların malik olduqları ali, müqəddəs insani keyfiyyətləri 

qəhrəmanlarının timsalında yaratmağa çalışmışdır. Əbədiyaşar dini poeziya və onun təbliğ 

etdiyi müsbət ideyalar indi də gündəmdədir. Ərazisinin iyirmi faizi işğal olunmuş xalq üçün 

bu poeziyanın geniş şəkildə öyrənilməsi, tədqiq və təbliği vacib və zəruridir. 

Мягалянин актуаллыьы. ХХ ясрин яввялляриндян башлайараг Гасым бяй Закирин ядяби 
ирси тядгигата ъялб олунса да, бу мювзу щямишя олдуьу кими, бу эцн дя юз актуаллыьыны сахла-
магдадыр. Мягаля шаирин йени тапылан шеирляри ясасында йазылдыьы цчцн олдугъа актуалдыр. 

Мягалянин елми йенилийи. Гасым бяй Закирин Диванында вя АМЕА ЯЙИ-нин архивиндя 
сахланылан мцхтялиф cüng və фрагментлярдя олан дини шеирляри илк дяфя олараг эениш шякилдя 
тядгиг олунараг ядяби иътимаиййятя тягдим олунур. 

Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Гасым бяй Закирин ирсини мцкяммял, 
щяртяряфли шякилдя юйрянмяк цчцн йени тапылан шеирлярин ящямиййяти бюйцкдцр. Щямин шеирляр-
дян шаирин ясярляринин эяляъяк няшриндя, али мяктяблярдя истифадя етмяк олар. 
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Религиозные литературные традиции  

в творчестве  Г.Закира 

 

Резюме 
 

В статье повествуется о стихотворениях Гасым бек Закира, написанных на 

религиозную тему. Автор, изучив напечатанные стихотворения религиозного содер-

жания, по сей день неопубликованные, приобретенные из архивных материалов, 

выражает объективное мнение о религиозных воззрениях поэта. 

 

R. Karimov  

 

Tradition of reliogioes literature and G.Zakir 

 

Summary 

 

The article is deals with the poems on religious theme written by Gasim bey Zakir. 

The author researched not only published religious poems, besides, on the basis archives 

materials he found unpublished ones and expresses his own opinion all about them. 
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XX əsrin ikinci onilliyində milli şüurun azadlıq ideyasına maraq göstərməsi daha da 

güclənir, yalnız Azərbaycanda deyil, bütövlükdə çar Rusiyası ərazisində yaşayan millətlər 

üçün “milli mədəni muxtariyyət” problemi aktuallaşırdı. Odur ki, 1905-ci il 17 oktyabr “Ma-

nifest”i ilə verilən azadlıqlara qarşı çıxan monarxist idarə üsulu və senzura ilə milli mətbuat 

və digər qurumlar, xüsusən siyasi partiyalar arasındakı ziddiyyətlərin gərginliyi günü-gündən 

artırdı. Bu gərginliyin artmasına I Dünya müharibəsi mühüm təsir göstərdi və milli mədəni 

muxtariyyət ideyası günün ən parlaq və cəzbedici amilinə çevrildi. Belə bir zamanda, yəni 

1915-ci ilin 15 oktyabrında nəşrə başlayan “Açıq söz” qəzeti milli ictimai ehtiyacları ödəmək 

və xalqın informasiyaya olan maraqlarını təmin etmək baxımından nüfuzlu bir mətbuat 

orqanına çevrildi. Qəzetin nüfuzuna müsbət mənada təsir göstərən amillərdən biri də onunla 

bağlıdır ki, ”Yeni iqbal” qəzeti bağlandıqdan sonra onun müəllifləri, eləcə də digər  mətbuat 

orqanlarının tanınmış yazarları, habelə dövrün məşhur ədəbiyyat xadimləri “Açıq söz”lə 

mütəmadi əlaqə saxlayır, burada şeir, nəşr, ədəbi-tənqid, dramaturgiya və publisistikanın 

müxtəlif janrlarında olan əsərlərini çap etdirirdilər. Həmin müəlliflər sırasında dövrün gör-

kəmli romantik  şairi, tərcüməçi Abbas Səhhətin də özünəməxsus yeri vardır. O, digər  

müasirləri kimi “Açıq söz” qəzetində aktuallığı ilə ictimai maraq doğuran məsələlərə aydınlıq 

gətirir, qəzetin ümumi ideyasına uyğun olaraq Şamaxı bölgəsindən müxbir məktubları gön-

dərir, publisistik yazıları ilə oxucuların rəğbətini qazanırdı. Ümumiyyətlə  dövrün digər ədib-

ləri kimi Abbas Səhhətin də bədii əsərlərində ictimai-siyasi məzmunu və ideyaları, milli də-

yərlərə bağlı həqiqətləri “Açıq söz” qəzetinin redaksiya heyəti yüksək qiymətləndirir, onların 

yaradıcılığına geniş yer ayırırdı. Bunu Abbas Səhhətin “Açıq söz” qəzetində nəşr etdirdiyi  

“Haşım bəy üçün”, “Şair, şeir pərisi və şəhərləri”, “N. Barataşvili nəşidələrindən” əsərləri, 

Şamaxıdan göndərdiyi müxbir məktubları əsaslı şəkildə təsdiqləməkdədir. Eyni fikri “Açıq 

söz” qəzetinin redaksiya heyəti adından yazılan bir qeyd təsdiqləməkdədir. Qəzetdəki “Şama-

xıda Sabir günü” adlı xəbər yazısında Abbas Səhhətin  Mirzə Ələkbər Sabir  haqqında yazdığı 

və ictimaiyyətdə rəğbət doğuran, dövrün milli siyasi mübarizəsini əks etdirən “Sabir” şeiri 

haqqında qeyddə deyilirdi: “Səhhətin Sabir haqqında yazdığı üçüncü şeiridir. Şairin 1917-ci 

ildə dostunun ölümünün altı illiyi münasibətilə yazdığı dördüncü şeiri isə əldə yoxdur. “Açıq 

söz” qəzetində çap olunan “Şamaxıda Sabir günü” adlı məqalədə Səhhətin bu mənzuməsindən 

bəhs edilir: ”...həmin iyul  ayının 12-də Şamaxıda müəllimlər kursunda iştirak edən müəl-

mailto:m.ruxsara@yahoo.com
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limlər mərhum Sabirin altı illik yovmi-vəfatı münasibətilə birinci şəhər məktəbində bir “Ədə-

bi səhər” tərtib etmişdilər. Saat 12-də məclis açılır. Əvvəl Abbas Səhhət cənabları  mərhumun 

tərcümeyi-halı ilə  hazirunu aşina edir və həmin günə dair mərhumun  haqqında söylədiyi şeiri 

oxuyur. Sonra müəllimlər  tərəfindən  mərhumun öz şeirlərindən oxunur. Ələlxüsus Səhhət  

cənablarının söylədiyi şeir xalaiqdə yeni bir ruh əmələ gətirir” (“Şamaxıda Sabir günü”, 

“Açıq söz” qəzeti, 31 iyul 1917, № 533). 

Göründüyü kimi, qəzet redaksiyası ictimai-siyasi məzmun daşıyan şeirə, xüsusən Mir-

zə Ələkbər Sabir poeziyasına yüksək qiymət verir, onun şeirlərindəki publisistik məzmuna, 

“Ədəbi səhər” dərnəyindəki hörmətinə “ələlxüsus Səhhət cənablarının söylədiyi şeir xəlaiqdə 

yeni bir ruh gətirir” fikrinə diqqət yönəldirdi, qəzet janrından asılı olmayaraq ictimai-siyasi 

məzmun və ideyalı hər bir əsərə meydan açır və bütün fəaliyyəti müddətində özünün iş prin-

siplərinə sadiq qalırdı. Qəzetdə  görkəmli mətbuat xadimi, tanınmış publisist və naşir, dövrün 

bir neçə  mətbuat orqanının redaktoru olmuş Haşim bəy Vəzirovun vəfatına həsr edilən yazı-

ların, o cümlədən Abbas Səhhətin “Haşım bəy Vəzirov üçün” adlı şeirin nəşri bu baxımdan 

diqqətəlayiqdir. Görkəmli mətbuat xadiminin ruhuna ithafla yazılan şeirdə H.Vəzirovun  icti-

mai faydalı xidmətlərinə yüksək qiymət verilir, onun “millətə oz nəfsini fəda” etməsi təqdir 

olunur, “Qeyrəti-milliyəyə timsal”olması, “doğru əfkarın“, “sədayi-həqq”i kimi “həqiqətdən 

müştaq”lığına mühüm əhəmiyyət verilirdi. Abbas Səhhət H.Vəzirovun “Səda”, “Sədayi-və-

tən”, “Sədayi-Qafqaz”, “Sədayi-həqq” qəzetlərinə redaktor olmasına işarə edərək onun həqi-

qətpərəstliyini qabardır, doğru söz, doğru fikirlər  söyləməsini öz millətinə xidmət nümunəsi 

kimi dəyərləndirirdi. O deyirdi: 

 

                                 Sən füruzan məşəli-ürfan idin, 

                                 Dəmbədəm ətrafa nurəfşan idin, 

                                 Doğru  əfkarın “sədayi-həqq”idi, 

                                 Çün “həqiqət”dən olar  müştaq idi.                      

                             Atəşin qəlbinlə pək fəal idin, 

                                 Qeyrəti-milliyyəyə timsal idin. 

                                 Millət uğrunda çalışdın ruzü şəb, 

                                 Çəkdin az ömründə çox rəncü təəb. 

                                 Aqibət dözmüb daha zəhmətlərə, 

                                 Tərk  qıldın bizləri zülmətlərə (1, 1916, №125). 

 

Abbas Səhhətin 1916-cı ildə “Açıq söz” qəzetində dərc etdirdiyi “Şair, şeir pərisi və 

şəhərli” əsəri də ictimai-siyasi məzmun və ideya baxımından maraq doğurur. Burada əsrlər-

dən bəri divan ədəbiyyatı ilə məşğul olanların ümumiləşmiş obrazı təqdim edilir. Onun şeir 

pərisi ilə dialoqunda bəlli olur ki, artıq gülə, bülbülə dair şeir yazmaq dövranı keçib, indi 

”vardır ev dərdi, qadın dərdi, uşaqlar dərdi”. Şair öz mövqeyini, yaşamaq əzablarını belə 

açıqlayır: 

 

                            “Sevgilim, eşqü həvəsdən daha mən bizarəm, 

                             İndi bir başqa dilarama pərəstişkarəm. 

                             Ürəyimdə daha yox qönçə dodaqlar dərdi, 

                             Vardır ev dərdi, qadın dərdi, uşaqlar dərdi. 

                             Biri əkmək, biri başmaq, biri paltar diləyir. 

                             Verdiyi qərzi də hər gündə tələbkar diləyir. 
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                             Mən bu halətlə necə bir də olum qafiyəsənc? 

                             Get bir asudə adam tap, daha vermə mənə rənc. 

                             Atmışam mən həvəsi, eşqi,dəxi dilbəri də, 

                             Səni də şeiri də, ilhamı da, dəftərləri də” (3,88). 

 

Lakin iş bununla bitmir. Abbas Səhhət şairin fərdi problemlərindən daha çox ictimai 

dərdlərinə diqqət yönəldir, onun ümummilli problemlərini diqqət mərkəzinə çəkir, dövrün 

ictimai-siyasi publisistikasında geniş planda təsvir edilən məsələlərə, o cümlədən milli haqq 

və hüquqlara, söz, fikir və ifadə azadlığına, milli müstəqillik problemlərinə sadə və yığcam 

şəkildə aydınlıq gətirir. Abbas Səhhət bütün bunları şairlə şəhərlinin dialoqunda nəzərə 

çatdırır, xalqın, vətənin, millətin “qəmli təəssürlərini inşad et”məyi tələb edir. O, şəhərlinin 

dili ilə bildirir ki, 

 

                          Nə gərəkdir yazasan faidəsiz nəğmə, qəzəl, 

                          Yoxmu könlündə məgər gizli, böyük, milli  əməl? 

                          İştə öz fikrini ibraz edərək  mümtaz ol! 

                          Laəqəl millət ilə nalədə həmavaz ol! 

                          Sayılırsan vətən övladlarının bir fərdi, 

                          Vətən, imdadinə iştə çağırır hər fərdi. 

                          Ya ər ol, ortaya çıx, gəl kömək et qardaşına, 

                          Ya gedib evdə otur, həm də ləçək sal başına. 

                          Ər-qadın, yaşlı-cavan, zorlu-zəif,şah-gəda, 

                          Hər kəs etsin gərək  imkanı qədər borcun əda. 

                          Şəbi-yeldadə necə kim, ufacıq ulduzlar, 

                          Nur saçmaqla qaranlıq gecəni  yaldızlar. 

                          Sən də duzsuz,yaramaz, nasəlis əşarın ilə, 

                          Lakin  atəşli, ürəkdən çıxan  əfkarın ilə 

                          İldırımlar saçaraq fırtınalar icad et! 

                          Nəzmə  çək  qəmli təəssürlərini inşad et! (3,93-94) 

 

Yaradıcılığının bütün sahələrində, yəni şeir, ədəbi tənqid, dramaturgiya, nəsr, bədii 

tərcümədə  ictimai motivlərə üstünlük verən Abbas Səhhət publisistikasında eyni məqsədləri 

izləyir, xalqın mövcud vəziyyəti, vətənə bağlı düşüncə və arzularını qələmə almağı vacib və-

zifə bilirdi. Şairin “Açıq söz” qəzetinə Şamaxıdan göndərdiyi müxbir məktubları bu fikri təs-

diq edən parlaq nümunələrdir. Burada dövrün ictimai-siyasi səciyyəsini ifadə edən fakt, ha-

disə və insanlar haqqında bəhs açılır, Şamaxıda cərəyan edən hadisələr obyektiv şəkildə təq-

dim olunur, jurnalistikanın dəqiqlik və qərəzsizlik prinsipləri ilə təhlilə cəlb edilir. Cəmi altı 

müxbir məktublarından ibarət olan bu yazılarda dövrün ən aktual  məsələləri işıqlandırılır, 

1917-ci il fevral burjua inqilabından sonra yaranan ictimai-siyasi şərait təhlil olunur, konkret 

bir bölgənin, Şamaxının timsalında ümumi Azərbaycan problemlərinin həllinə diqqət yönəl-

dilir. Birinci müxbir məktubunda Abbas Səhhət “Böyük Rusiyanın möcüzənüma inqilab xə-

bəri”nin Şamaxıda əhalinin heyrətinə səbəb olduğunu bildirir və göstərirdi ki, “Bəzi insanlar 

böht və heyrət aləminə dalmış, inanmaq istəmədi. Bəzi kəsrəti-fərəh və sürurundan çıldırmaq 

dərəcəsinə gəldi. Qaragüruh firqəsinə mənsub bəzi hökumət məmurları çaşıb iztiraba 

düşdülər. Hər kəs səbirsizliklə hadisat və vəqayenin məbədini gözlədi” (1, 1917, № 433). 

1917-ci il Fevral Burjua inqilabından sonra iki hakimiyyətlilik nəticəsində yaranan 
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ictimai-siyasi ziddiyyətlərin düzgün şərhini verən Abbas Səhhət hər şeydən öncə azadlıq barə-

də fikirlərini söyləyir, onu romantik bir coşqunluqla dilə gətirir, ”hər kəs qorxusuz,hürküsüz 

öz fikrini, öz düşüncəsini, öz əqidəsini bəyan edir...” deyərək insanların söz, fikir, ifadə azad-

lıqlarına sahib olduğunu yüksək qiymətləndirirdi. O yazırdı: “Hər kəsin ağzından elə söz, elə 

kəlmələr eşidilir ki, beş gün bundan irəli o sözlər onun qanının bahasıydı. Bunun səbəbi 

nədir? Hürriyyət! 

Ey böyük şairlərin, ədiblərin pərəstideyi-ruhu! Ey frişteyi-asimani! Günlər, aylar deyil, 

ey illər ilə həsrəti-cəmalı ilə qara günlərdə qalan millətin işıqlı sitarəsi! Ey hürriyyət mələki!”. 

(1, 1917, №433) 

Abbas Səhhət özünün və xalqın sevincini gerçək həyat həqiqətləri ilə əlaqələndirir, 

Şamaxı əhalisinin keçirdiyi ictimai tədbir haqqında oxuculara ətraflı məlumat verirdi. Öz 

dövrünün hadisələri haqqında yazılan bu müxbir məqaləsi sadəcə bədii publisistikanın örnək 

nümunələrindən biri deyil, həm də ictimai-tarixin ziddiyyətlərinə aydınlıq gətirən, unudulmuş, 

yaddan çıxmış, sovet dövrü senzurasının qadağaları üzündən yasaq edilmiş fakt, hadisə və 

problemlərin yenidən öyrənilməsi baxımından dəyərli bir jurnalist yazısıdır. İnqilab xəbərini 

eşidən Şamaxı əhalisinin gördüyü tədbirləri təsvir edən Abbas Səhhət yazırdı: “Sübhanallah! 

Qapalı ağızlardan qıfıllar götürüldü. Böyük-kiçik, əla-ədna, bəy-rəiyyət, zabit-əksər, cümhuri-

nas bilafərq və məzhəb hər kəs hüquqca müsavi olaraq sayeyi-hürriyyətdə ictima etdilər. Bu 

halda Şamaxı üləmasının ən bənam və ən fazili olan Mustafa əfəndi cənabları kursiyi-xitabata 

çıxdı.Bir nitqi-bəliğ ilə vüquati-cariyyə haqqında təfsilat verib də sonra o mübarək kəlmənin, 

o rəhməti-mücəssəm olan hürriyyətin mədluli-həqqiyyəsi ilə camaatı aşina etdi. 

Minlərlə toplanmış məxluqatbir vücudi-vahid kimi o məzamini-bəliğin dürəri-mənsu-

rinə xiridar olmağa canü dildən müştəri idilər. Əfəndi həzrətlərinin nitqi sürəkli alqışlarla bit-

di. Bu dəfə qarnizon heyəti-zabitanından bir nəfəri kürsiyi-xitabata süud etdi. Möhtərəm zabi-

tin nitqi mütərcim vasitəsilə camaata anladıldı. 

Vətənin qəhrəman əsgərləri ümumən yeni hökumətə sadiq və tərəfdar olduqlarını bə-

yan etdikdən sonra zabit cənabları mövqeyini bir nəfər saldata tərk etdi. Sürəkli alqışlarla sal-

dat nitq söyləməyə başladı. 

Ax, yarəb! Bu nə aləm! Dünən öz zabitinin hüzurunda “la” və “nəəmdən” artıq söz 

söyləməyə ixtiyarı olmayan bir nəfər, indi necə azadə, ürküsüz, qorusuz öz əfkarını bəyan 

edir; alqışlarla danışığını kəsməyə məcbur olur. 

Müxtəsər, saldatın atəşli nitqi camaata elə təsir etdi ki, sürəkli, gurultulu alqışlarla onu 

əllərinin üzərinə götürüb gəzdirdilər. Bu arada şəhər naçalniki Jupranskiyə qəşş ariz oldu, yı-

xıldı. Hökümət məmurları fövrən fayton gətirib onu öz mənzilinə apardılar. (1, 1917, № 438) 

Göründüyü kimi, Abbas Səhhət “qapalı ağızlardan qıfıllar götürüldüyü”nü nəzərə 

çatdırır, öz müxbir yazısında Şamaxı əhalisi arasında birlik və bərabərliyə böyük ümidlər  

bəsləndiyini vurğulayır, “sayeyi-hüriyyətdə ictima” edən xalqın yeni üsuli-idarəyə keçid üçün 

təşəbbüs göstərdiyini xəbər verirdi. Lakin mühafizəkar qüvvələrin bununla barışmadığını 

bildirən Abbas Səhhət şəhər naçalniki Jupranskinin timsalında köhnə üsuli-idarənin “qəşş ariz 

olduğu və yıxıldığı” xüsusi diqqət tələb edir. Yeni hakimiyyət üsuluna keçidin vacibliyini 

ictimai hadisələrlə əlaqələndirən Abbas Səhhət yazir ki, ”həmin gün icraiyyə komitəsinə təsis 

etmək haqqında bir teleqraf varid oldu. Xəlayiqi bu məsələyə də aşina etmək üçün 3 gün 

cümə məscidin həyətində mitinq təşkil edildi. Bu dəfə qazi Əbdülhüseynzadə cənabları nitqi-

iftitahı ilə məclisi açdı. Sonra yenə də dünki natiqlər növbə ilə əmnü asayişi təmin etmək, 

hürriyyətin paydar olması haqqında nə kimi iqdamatda bulunmaq lazım olduğunu bəyan 

etdikdən sonra icraiyyə komitəsinə nə kimi şəxslər intixab olunacağı xüsusunda yenə də 



Бакы Гызлар Университети                                                                     Elmi əsərlər 2015/2 
 

 47 

Mustafa əfəndi cənabları bəyanat verdi. 

Əsr zamanı icraiyyə komitəsi təşkil etmək üçün camaat vəkilləri bələdiyyə idarəsinə 

cəm oldu. Lakin bələdiyyə idarəsinin salona toplanmış camaatı sığdırmadığı üçün erməni 

lüteran kilsəsinin salonuna nəqli-məkan etdilər. İş burada şuluğ olmağa başladı... İcraiyyə 

komitəsi təsis etməyə rəislərimizin nabələd olduqlarındanmı, ya nədən isə yenə də partiya-

bazlıq məsələsi üçün geniş meydan açıldı, intriqalar başlandı, dəsisələr, iğvalar edildi. 

Bir xeyli nəsayih və məvaizədən sonra səkkiz nəfər ruhani, dörd nəfər tacir, üç nəfər 

hökumət məmuru, iki nəfər dava vəkilindən ibarət bir komitə intikab lundu. Bələdiyyə idarə-

sindən də iki nəfər  nümayəndənin komitədə iştirak etməsi haqqında söz açıldıqda yenə hay-

küy başlandı. Bu məsələnin indilik mümkün olmadığı anladıldıqdan sonra duma vəkillərindən 

iki nəfər namizəd edildi. Komitənin sədarətinə birinci padşahlıq duma vəkili Məhəmmədtaqi 

Əliyev cənabları intikab olundu. (1, 1917, №433) 

Yeni hakimiyyətlə bağlı seçkilərdən sonra da ümumi işlərin düzəlmədiyindən, xalqın 

vəziyyətinin daha da ağırlaşmasından, “icraat və sərəncamların heç birinin Şamaxıda tətbiq 

edilməyindən yenə də qələyanə gəlib çunü çərayə başladılar,dedi-qoduların arası  kəsilmədi”-

yini bildirən Abbas Səhhət öz müxbir  məktubunda deyirdi: “kəlam, hürriyyət və məşrutiy-

yətin ancaq adı gəlmiş, özü gəlməmişdir. Sabir mərhum demişkən: 

                                       Köhnə idarəmiz durur, 

                                       Rəngi də solmayıb hələ. (1, 1917, № 433). 

 

Abbas Səhhətin Şamaxıdan göndərdiyi ikinci müxbir yazısı “Müsəlman tələbələrinin 

fəaliyyəti” adlanır. Burada müəllif yerli müsəlman tələbələrinin Bakı mərkəzi müsəlman bü-

rosunun tərəfindən verilən “məmuriyyət və düsturül-əməlləri əncamə” yetirməsindən, onların 

mitinqlər keçirməsindən, mühazirələr oxumasından, yeni idarə üsuluna keçidə təşəbbüslə-

rindən, Şamaxıda yeni yaranan Milli Komitənin mahiyyətini təbliğ etmələrindən bəhs açılır. 

Müsəlman tələbələrin  Şamaxıda gördüyü işləri təsvir edən Abbas Səhhət yazır: “o cümlədən, 

tələbə Həqqi Veysov və Əliheydər Qarayev cənablarının səyləri həqiqətən şayani-təqdir və 

təhsindir. Bu az müddətdə şəhərimizin bütün əsnaf və kəsəbeyi-tüccar və sair vətəndaşlarını 

cəm edib Sənətkarlar ittifaqı vücuda gətirmişlər. Bu qəbildən olaraq təqribən  iyirmiyə qədər 

ittifaq təşkil edildikdən sonra İttifaqlar ittifaqı vücuda gətirdilər ki, həmin ittifaqlar  istər 

şəhərdəki İcra Komitəsinə və istər Ərzaq Komitəsinə birər nümayəndə göndərmək təşəbbü-

sündə bulunurlar. Bunlardan  əlavə  ən gözəl iqdamatları  Şamaxı şəhərinin fəhlə ittifaqı ilə 

saldatları müttəhid etmələridir. Belə ki, keçən gecə, may ayının 23-də, saat doqquz radə-

lərində  Şəhərin  Saldatlar İttifaqının nümayəndələri ilə şəhərin Fəhlələr İttifaqını dəvət edib 

Fəhlələr və Saldatlar İttifaqı vücuda gətirdilər. Həmin ictimada istər sədarət edən tələbə  Qa-

rayev cənablarının gözəl mənidar nitqi, istər Milli Komitə tərəfindən atəşin nitq irad edən Ağa 

Zeynalabdin Atakişiyev cənablarının sözləri gözəl, olduqca faydalı təsir bağışladı. Fəhlələr və 

saldatlar yekdigərini dərağuş etmək üçün qollarını açıb, can deyib, can eşidirdilər. Həqiqətən  

yorulmaq bilməyən cavan tələbələrimiz çalışırlar. Fəqət burası vardır ki, lazımlı, işlənməli iş-

lər çox, onların istedadı azdır. Bundan əlavə  təəssüf olunacaq bir nöqtə də var ki, kifayət qə-

dər türkçəyə, öz ana dillərinə aşina deyildirlər. Millətin ehtiyacı qayət böyük, onlardan yetişən 

əlac miqdarca xeyli kəmdir.  İştə ən mühüm məsələ! Bakı Mərkəzi Müsəlman Bürosunun  

nəzəri-diqqətini bu mətləbə cəlblə ərz edirəm ki, buna çarə aramalıdır. (1, 1917,  № 484) 

Üçüncü məktubda Abbas Səhhət Şamaxıda təsis olunmuş Milli Müsəlman Komitə-

sinin Zaqafqaziya müsəlman qurultayından sonra özünü Bakı camaatı müsəlman təşkilatının 

müvəqqəti bürosuna “ilhaq” etməsin, yəni birləşdirməsini xəbər verir. Lakin hələ bu barədə 
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rəsmi cavab almasalar da Şamaxı Milli Müsəlman Komitəsinin çörək kartoçkası kimi mühüm 

bir işlə məşğul olması, habelə ”məsaili cariyyənin həlli” nə çalışması nəzərə çatdırılır. Bu 

sırada ibtidai məktəblərin birləşdirilməsi, Şamaxıda və ətrafında olan müəllimləri toplayıb 

onlar üçün türkcə darülmüəllimin kursunun açılması xüsusi maraq doğurur. Abbas Səhhət 

yazır ki, “Bundan əlavə, Şamaxıya varid olmuş müsəlman tələbələri toplanıb “Müsəlman 

tələbələrinin bürosu” naminə  bir cəmiyyət təşkil etmişlər. Tərtib etdikləri müfəssəl və geniş 

proqram üzrə hərəkət etmədədirlər. Teatro və müsamirələr verib, varidatından əhalinin bisa-

vadları üçün gecə kursu açmaq kitabçalar təb etdirmək kimi faydalı yerlərə xərc edirlər. O 

cümlədən şaban ayının axırıncı gecəsi Rza Zaki əfəndinin “Sultan Həidin xəli” sərlövhəli 

teatrosunu və Çexovun “Toy” ünvanlı komediyasını mövqeyi-tamaşaya qoymuşdular. Məxa-

rici çıxdıqdan sonra, dörd yüz on səkkiz manat radələrində bir məbləğ vüsul olmuşdur. Лakin 

bunların hamısından artıq tələbələrimizin şayani-təqdir fəaliyyətlərindən müfəttinlərin önünü 

almaq təşəbbüsatında bulunmaqlarıdır. Məlum ki, hər yerdə olduğu kimi, Şamaxıda da 

müfəttinlər ötədən bəri əfkari-şeytankaranələrini yürüdüb nəşr etməkdən çəkinmirlər. Bununla 

belə, şükr olsun, tək bir nəfər də olsa yenə dava vəkilimiz möhtərəm Şirinbəy Səfərəliyebəyov 

cənabları müsəlman tələbələri və sair möhtərəm müəllim əfəndilər var qüvvələrilə çalışıb o 

fitnəkaranə şayeatın vahiyyat qəbilimdən olduğunu isbat və müsəlmanların həqiqi demokrat 

olduqlarını bədihiyyatdan olduğunu göstərməkdədirlər. (1, 1917, № 502) 

Dördüncü məktubda Abbas Səhhət Şamaxıda yaradılmış İcraiyyə Komitəsinin səlahiy-

yətləndirilməsi ilə uyezd komissarlığına təyin olunmuş zabit Azad bəy Qocamanbəyovun  

şəxsiyyətinə qarşı qərəzli təbliğat aparılmasına görə işindən istefa etməsi, lakin on səkkiz səs 

ilə istefanın qəbul edilməməsindən bəhs açılır. Göstərilir ki, bu seçkidə digər iddiaçılar “rus, 

müsəlman, erməni millətinin hərəsindən bir nəfər intixab edib (seçib) komissarlıq vəzifəsinin 

həmin üç nəfərə tapşırılmasını təklif etdilər “Bu məsələ ilə bağlı mübahisələrin uzun müddət 

davam etdiyini yazan Abbas Səhhət bildirirdi ki, “Ayın 11-də və 12-də üç gecə peydərpey bu 

məsələ müzakirə olunub, bir çox natiqlər uzun-uzadı nitqlər söyləyib, bəzisi komissarın lehinə 

və bəzisi onun əleyhinə  iradatda bulundular isə də, nəticəpəzir olmadı. Bilaxarə ayın 12-ci 

gecəsinin cələsəsində tamaşaçılar cümləsindən olan qarnizon saldatlarının bir nəfəri təhdid-

amiz bir surətdə söylədi: Hərgah İcraiyyə Komitəsinin üzvləri uyezd komissarını əzl  etməzsə, 

o halda qarnizon komitəsinin üzvləri gəlib sizləri buradan qovub işləri öz təsərrüfünə alar. Bu 

sözə komitə üzvlərindən Saturyan və Səfərəlibəyov cənabları protesto etdilərsə də, yenə də 

sədri-məclis komissarın əzl və nəsbini həll olunmuş fərz edib də məsələni səsə qoymaq  

istədi. Həll olunmuş məsələni dübarə bir də  səsə qoymağın qanundan  kənar olduğunu söylə-

dikdən  sonra müsəlman vəkilləri ümumən qalxıb nümayişkaranə bir surətdə şura salonunu 

tərk etdilər. Sonra neçə maddədən ibarət  bir protesto yazıb öz mətalibləri qəbul edilməyincə 

komitə şurasında iştirak etməyəcəklərini qeyd edib də rəsmən komitəyə göndərdilər. 

Nəticə nə olacaq sonra ərz olunar” (1, 1917, №  505). 

Abbas Səhhətin bu müxbir yazısından bir daha bəlli olur ki, yaranmış ikihakimiy-

yətlilik dövründə yeni hakimiyyətə keçid üçün milli məsələlər nəzərə alınır, demokratik seçki-

lər əsas götürülürdü. Abbas Səhhətin beşinci müxbir yazısında  da eyni prinsiplər diqqət mər-

kəzində dayanır, ümumxalq mövqeyinin qorunması məsələsi vacib vəzifə bilinirdi. Bu mək-

tubda Bakı və Şamaxıdan göndərilən təbliğatçıların işindən, onlara xalqın yalnız şirin vədlər 

söyləməsindən bəhs açılır, Şamaxı ərzaq komitəsinə quberniya komitəsinə tərəfindən komis-

sar təyin olunmuş Atabekyanın gördüyü işlərdən, onun Şamaxıya gəlişindən sonra Bakıdan 

gələn az-çox ərzağın yolunun kəsilməsindən xəbər verilirdi. Yaranmış vəziyyəti yaxından 

müşahidə edən Abbas Səhhət xalq mövqeyindən çıxış edərək yazırdı: “Əfəndilər, od ilə plov 
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olmaz, yağ ilə düyü gərək. Əmnü asayiş istəyirsiniz isə, ac camaatın dərdinə qalınız: buğda, 

arpa, un istəyirik, əqəllən darı və ya qarğıdalı unu veriniz də xalqın qarnını doyurunuz. Elə 

kəndlər var ki, altı aydan bəri bir güvənkə un, yaxud bir çetver qənd verilməyibdir. Xalqın 

aclıqdan özünü oda-közə vurur; bacarıqlı bacarıqsızı çapıb talayır. Bunun üçün ciddi tədbirlər, 

lazımi sərəncamlar etməlidir. Yoxsa təbiidir ki, ac qılınca çapar. Quru sözlərlə  heç vaxt əmnu 

asayış təmin olunmaz. Nə qədər ki, yaylaqlarda göyərti vardı, xalqın çox hissəsi yemlik, 

əməköməçi, quşətməgi kimi otlar yeməklə keçinirdilər. İndi ki, otlar qurumuş, ələflər yanmış, 

sabah-birigün meşələrin də meyvələri tükənər, onda daha ac camaatın öhdəsindən əsla gəlmək 

olmaz. Təbiidir ki, oğurluq, quldurluq, qətlü get-gedə artacaqdır...” (1, 1917, № 544). 

Abbas Səhhət müxbir məktublarında xəbərin dəqiq və qərəzsiz olmasına üstünlük ve-

rir, onun operativliyini təmin edirdi. Şamaxıda yerli idarəçilik, ərzaq məsələsi və əhalinin icti-

mai münasibətlərinə həsr olunan “Şamaxıdan müxbir məktubları” buna parlaq nümunələrdir. 

Misal üçün Şamaxıda baş verən özbaşınalıq, oğurluq, quldurluq barədə Abbas Səhhət həyə-

canla deyirdi: “Bir neçə gün bundan müqəddəm Bakı ilə Şamaxı arasında bir furqon arabası 

soyulmuşdu. Sərnişinlər cümləsindən olan ismətli müsəlman xanımlarının hətta əlbisəsini və 

yemək üçün götürdükləri çörəyi belə yəğma etmişdilər. Şamaxı uyezd  komissarı  Qocaman-

bəyov cənabları öz müavini  Xankişi bəy Qafarov cənablarını quldurları tutmaq və yəğmaya 

getmiş əşyanı istirdad üçün təyin etmişdi. Qafarov cənabları bəzi məlumat cəm etdikdən sonra 

həmin soyulmuş şəxsi özü ilə bərabər aparıb Kürdəmir mahalında Muradlı  kəndində sui-zənn 

olunan əşxası səfə qoymuş, soyulmuş şəxs qarətgirləri bircə-bircə tanımış, fövrən onlar həbs 

olunmaqla bərabər, yəğmaya getmiş əşyalar da istirdad olunmuşdur. Hərçənd ki, Qafarov 

cənablarının bu kiyasət və ləyaqəti şayani-təhsindir, lakin mərəzin əsl əlacı bununla olmaz.  

Əmnü asayişi təmin etməkdən ötəri ərzaq məsələsinin asanlıqla həll olunması qeydində olmaq 

gərəkdir.” (1, 1917,  № 544) 

Abbas Səhhətin publisistikasında dövrün ictimai-siyasi məsələləri gerçək həyat faktları 

əsasında işıqlandırılır, yeni dövlət və cəmiyyət quruculuğuna dair problemlər, o cümlədən ac-

lıq, qəhətlik, ictimai intizamın pozulması, məmurların yarıtmaz işi, milli münasibətlərin qızış-

dırılması, insanların yaranmış vəziyyətdən istifadə edərək varlanmaq arzusu və bunun doğur-

duğu ziddiyyətlər real yaşama həqiqətləri  kimi təsvir olunurdu. Abbas Səhhət ürək ağrısı ilə 

bildirirdi ki, “Hər kəs öz-özlüyündə o qədər dərd-qəmə, o qədər bəla və möhnətə  giriftar ol-

muşdur ki, qonşunun qonşudan əsla xəbəri yoxdur. Acından ölmüş bir qonşunun ölümündən 

ən yaxın bir qonşusu ancaq üç gündən sonra xəbərdar ola bilir. Odur ki, əsəbilikdən çıldırmaq 

dərəcəsinə yetişmiş əhali gah ərzaq komitəsinə, gah kooperativ dükanlarına hücumavər olub 

öz intixabkərdələri olan məmurları söymək və vurmaq ilə min növ rüsvayçılıqlar törədirlər. 

Lakin bu da yenə səhldir, buna da təhəmmül etmək olar. Fəqət bunların hamısından bədtəri 

provakatorluq bəlasıdı ki, onunla mübarizə etmək hər şeydən müşküldür. Onun əlindən 

təxlisi- giriban etmək bir əmri-məhal kimi görünür. 

Qafqasiyanın qeyri-şəhərlərində, bərəkət versin, müqtədir camaat xadimləri, fəal de-

mokratiya firqələri mövcud olduğundan provokatorluğun qabağını ala bilirlər. Lakin bizim 

bədbəxt Şamaxımızda nə karaşina millət başçıları, nə həvəskar fəhlə firqələri var ki, o mənhus 

provokatorluğun önünü ala bilsinlər. Zavallı müsəlmanlar bir neçə sərsəri qasiblərin əlində 

baziçə qalmışlar” (1, 1917, № 610). 

Abbas Səhhət poeziya, nəşr və dramaturgiyasında olduğu kimi, ədəbi tənqidi və pub-

lisistikasında da xalqın azadlıq istəyi, müstəqillik arzularından çıxış edir, “qara ürəkli provo-

katorların” bu işə mane olmasını pisləyirdi. O şeytani əməllərlə məşğul olan “müfsidlərin” if-

tira və böhtanlarına qarşı çıxır, “müsəlmanlar silahlanır” - deyərək erməni-müsəlman münasi-
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bətlərini pozan və milli qırğınlara rəvanc verənlərin milli müstəqillik əleyhinə olduğunu xü-

susi şəkildə nəzərə çatdırırdı. Şamaxıdan “Açıq söz”ə yazdığı altıncı məktubda Abbas Səhhət 

deyirdi: “Provokatorlar müfsideyi-şeytənətkaranələrindən bir an olsun qəflət etmirlər. Biçarə 

müsəlmanların özlərinə növbənöv iftira və böhtanlar yağdırmaqdan çəkinmirlər, “müsəlman-

lar silahlanır” - deyə saldatları iqna etmişlər, inandırmışlar. Binaənileyh bu günlərdə saldatlar 

öz aralarında bir nəfər nümayəndə intixab edib Tiflisə göndərmişdilər ki, qüvveyi-imdadiyyə 

alıb Şamaxıya gətirsin və bununla bərabər yenə də öz şuralarında qərar qoymuşlar ki, şəhəri 

əlli altı hissəyə bölüb bir gündə müəyyən saatda qəflətən haman təqsim edilmiş məlum hissə-

lərdə ümumi axtarış icra etsinlər. Hankı evdə silah və ərzaq, məmulat və məlbusat buldularsa, 

fövrən həcza etsinlər. Bunun da nəticəsi nə olduğu məlumdur. İştə qara ürəkli provokatotların 

da istədiyi budur.  

Dövrü-mənhusi-istibdadda məsuniyyəti-şəxsiyyətdən məhrum edilmiş biçarə müsəl-

manlar cümhuriyyət bayrağı daşıyan indiki Rusiyada yenə də o bəlayə mübtəladırlar. Adlarını 

hamısı xalq, inqilab tərəfdarı qoyan yoldaşlar nədənsə acından ölən xalqın dərdinə qalmayıb, 

bu gün onlara qəyyum olmaq istəyirlər. (1, 1917, № 610)  

Ümumiyyətlə, Abbas Səhhətin “Açıq söz” qəzetindəki bədii əsərləri və publisistik 

yazıları təsdiqləyir ki, öz vətəndaşlıq mövqeyi ilə başqalarından  fərqlənmiş, ictimai mövzu və 

məzmuna xüsusi meyl göstərmişdir. Romantik şairin “Açıq söz”də nəşr etdirdiyi “Haşım bəy 

Vəzirov üçün”, “Şair, şeir pərisi və şəhərli” (1916) əsərləri, “Şamaxıdan müxbir məktubları” 

silsiləsi deyilənləri təsdiqləməkdədir. Bu əsərlər yalnız yazı və sənət nümunəsi kimi deyil, bu 

gün həmin dövrün tarixi mənzərəsini daha müfəssəl və aydın işıqlandırmaq üçün mühüm 

əhəmiyyət daşıyır, bu günlə dünən arasında əlaqə qurmağın ən etibarlı mənbələri kimi ciddi 

elmi və ictimai dəyərə malikdir. 

Мягалянин актуаллыьы. Мягалянин актуалlыьы эюркямли ядибин «Ачыг сюз» гязетиня 
Шамахыдан мцхбир мяктубларынын арашдырылмасы иля баьлыдыр. 

Мягалянин елми йенилийи. Елми йенилик ондан ибрятдир ки, бу мювзу даща эениш шякилдя 
илк дяфя олараг арашдырылыр. 

Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Мягалядян танынмыш ядиб А.Сящщятин 
ядяби йарадыъылыьынын тядгиги иля мяшьул олан алимляр, тялябяляр истифадя едя билярляр.  
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Р.Мамедова 

 

Письма  корреспондентов из Шемаха газету  

«Ачык сёз» Аббаса Саххата 

 

Резюме 

 
В данной статье исследуются творческие связи известного Азербайджанского 

поета-романтика Аббас Саххата с редакцией газеты «Ачыг Сёз» и оцениваются 

особенности и современная научно-общественная ценность его художественных и 

публицистических произведений, опубликованных в данной газете. 

Демонстрируется большая важность данных произведений для восстановления 

национальной исторической памяти, построения исторических и практических связей с 

современной азербайдханской журналистикой, анализируется цикл «Письмо репортера 

из Шамахы» в контексте национальной публицистики, отражающий политическую, 

экономическую и культурную ситуацию, возникшую в Шамахе после февральской 

буржуазной революции в России. 

                                                            

Р.Мамадова 
 

Ъорреспондинэ леттерс фром Сщемакща то тще неwспапер  
«Асщик сйоз» оф Аббас Сакщкщат 

 

Summary 

 
This paper explores the creative links of a famous  Azerbaijani romantic poet Abbas 

Sahhat with the editorial board of the newspaper «Achig Soz», estimates the features and 

modern scientific and social value of his artistic and journalistic works published in this 

newspaper. 

The great importance of these works for the recovery of the national historical 

memory and the construction of  historical and practical links with the modern Azerbaijani 

journalism iz demonstrated, cycle «Letters of a reporter from Shamakhi» is analyzed in the 

context of national journalism, reflecting the political, economic and cultural situation which 

has arisen in Shamakhi after the February bourgeois revolution in Russia. 
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Müasir türkologiya türk dillərinin məişət leksikasının öyrənilməsi təkcə linqvistlər 

üçün deyil, bütün türk xalqlarının tarixini, etnoqrafiyasını araşdıran tədqiqatçılar üçün də ma-

raqlı faktlar verə bilər. Bu gün dünya xalqlarının mənəvi mədəniyyətində qədim köklərə ma-

lik olan məişət leksikası yavaş-yavaş silinərək modern bir formaya düşmək üzrədir. Qədim ta-

rixi adət-ənənələri, ailə-məişət dəyərlərini ifadə edən məişət leksikasını müasir texnologiya-

larının gətirdiyi yeni təsəvvürləri, tarixi ənənələrlə heç bir bağlılığı olmayan məişət davranış-

larını, texnologiyaları əks etdirən leksik vahidlər əvəz edir. Bütün bunlara baxmayaraq digər 

dil vahidlərindən fərqli olaraq məişət leksikasının öz daxilində gizlətdiyi və yaşatdığı tarix da-

ha uzun ömürlü hesab edilir, onlar leksik fomddan çox gec silinir. Türk xalqlarının məişət lek-

sikasının araşdırılması təkcə bu dil vahidlərinin leksik-semantik xüsusiyyətlərini, onların fun-

ksionallaşmasının xarakterini aşkarlamır, həm də aid olduğu xalqın maddi mədəniyyəti ilə, 

onun tarixi keçmişi, bu günü və sabahı ilə tanış olmağa imkan verir. Исследование таких 

слов «даст весьма ценный материал для реконструкции семантического развития лек-

сики тюркских языков, что составляет одну из основных задач сравнительно-истори-

ческой лексикологии» [3: 4]. 

Deməli, bu leksikanın araşdırılması həm də dil tarixi baxımından çox əhəmiyyətlidir. 

Azərbaycan və türk dillərində məişət leksikasında xarakterinə görə oxşar, ad baxımından 

fərqli və eyni zamanda xarakterinə görə fərqli, ad baxımından oxşar və lüğətlərdə qeyd olun-

mayan dil vahidləri çoxdur. Onların bir qismi dialektlərdə, bir qismi qədim yazılı mənbələrdə, 

bir qismi isə müasir türk dillərində öz izlərini qoruyub saxlayırlar. Belə sözlərin toplanması və 

tədqiqi türk dillərinin leksikasının semantik genişlənməsi və dəyişməsinin öyrənilməsi üçün 

dəyərli material verə bilər ki, bu da müqayisəli-tarixi leksikologyanın əsas vəzifələrindən 

biridir.  

Bu günə qədər türk dillərində məişət leksikasının araşdırılmasına müxtəlif tədqiqat 

işləri həsr edilmişdir. Bunlara M.A.Zeynalovun “Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində 

məişət leksikası” (1982), B.B.Abdiqaliyevanın “Qazax dilinin məişət leksikası” (1985), Q. 

Jumakovanın “Manas” eposunun məişət leksikası” (1988), T.X.Xayrutdinanın “Tatar dilinin 

məişət leksikası” (2000), L.F.Tuxbiyevanın “Tatar ədəbi dilində paltar və baş keyimləri 

leksikası” (2006), X.D.İşbulatovanın “Başqırd dilinin məişət leksikası”(2005), N.B.Erlenba-
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yevanın “Altay dilinin məişət leksikası” (2005), G.Qərənfilin “Qaqauz dilinin məişət leksi-

kası” (2009), E. Abdullayevanın “Kumık dilinin məişət leksikası” (2013) və başqalarını nü-

munə göstərmək olar ki, onların hamısının obyekti məişətdə istifadə edilən əşyaların, hazır-

lanan yeməklərin, geyimlərin və məişətlə bağlı olan müxtəlif xarakterli ritualların adları ol-

muşdur. Tədqiqatlarda araşdırılan dildə məişət leksikası toplanmış, məişət leksikasının struk-

tur-semantik və derivasion xarakteri, əmələgəlmə yolları, mənşəyi öyrənilmişdir. Qeyd edək 

ki, aparılan tədqiqatların demək olar ki, hamısında türk dillərinin məişət leksikasının müqa-

yisəli təhlili aparılmamışdır. Yalnız E. Abdullayevanın “Kumık dilinin məişət leksikası” 

(2013) namizədlik dissertasiyasında kumık dilinin məişət leksikası digər türk dilləri ilə müqa-

yisə edilmiş, oxşar və fərqli cəhətlər aşkarlanmışdır. Halbu ki, bütün türk dillərində məişət 

leksikasını əhatə edən lüğəvi vahidlər müqayisə üçün kifayət qədər material verir. Belə təd-

qiqat bir çox tarixi faktların, qədim dil formalarının, morfemlərin aşkarlanması üçün əhə-

miyyətli ola bilər. 

Müasir türk dillərinin məişət leksikasının genetik tərkibi müxtəlifdir. Öz genetik tərki-

binə görə türk dillərinin məişət leksikası ümumaltay, ümumtürk, fərdi və alınma nomina-

tivlərdən ibarətdir. Ümumaltay qatı türk dillərinin hər birində məişət leksikasının on faizini 

təşkil edir. Bu qat özündə altay dil ailələrində yayılmış və onlar üçün xarakteruk olan sözləri 

birləşdirir (ətək, çarıx, bez, qayçı, iynə, qın və s.). 

Ümumtürk qatı məişət leksikasının qırx faizini təşkil edir. Bu qata daxil olan məişət 

sözləri bütün türk dillərini əhatə edir (geyim, don, köynək, yaxa, alaçıx, ip və s.). Ümumtürk 

qatına daxil olan məişət leksikası özlüyündə iki hissəyə bölünür: qədim tarixə malik olanlar 

və müasir dövrdə ümumtürk xarakterə malik olanlar. Bu qruplaşmanın yaranmasının əsas 

səbəbi birincilərin qədim türk semantikasını qoruyub saxlamaları, ikincilərin isə qədim for-

manı saxlamaqla yanaşı yeni semantik məna qazanmalarıdır. Məsələn; yurd – kənd, köy mə-

nasında; ev mənasında; vətən mənasında; ortaq – dost; şərik; qonaq üçün bəzədilmiş otaq; ala-

çıq və s. mənalarda.  

Araşdırmalar göstərir ki, müasir türk dillərinin məişət leksikasının bir hissəsini də rus-

Avropa dillərindən alınmış sözlər təşkil edir ki, bu da müsir texnalogiyaların inkişafı ilə bağlı 

yaranmış yeni terminlərdir (blendr...). Maraqlıdır ki, türk dillərinin bir çoxunda bu tip məi-

şətlə bağlı leksik vahidlərə təsadüf olunur və onlar texniki termin kimi dəyişdirilməyərək isti-

fadə edilirlər. Mənbələrin təhlili göstərdi ki, türk dillərində vaxtilə ərəb və fars dillərindən 

keçmiş məişət leksikasının bir hissəsi bu gün türk dillərinin fəal fondundan çıxaraq tarixizm 

kimi passiv fonda daxil olmuşlar (sandıq, əba, araba...).  

Türk dillərinin məişət leksikasını leksik-semantik xarakterinə görə qrupıaşdırmaq istə-

sək belə bir mənzərə alınar: geyim və bəzək əşyalarının adları, məişətdə istifadə edilən əşya-

ların adları, ev avadanlıqlarının adları, məişət texnikasının adları, tikililərin adları, yemək ad-

ları. Bu adlar tərkibinə görə çoxtərkibliliyə, fonetik və semantik variantlılığa malikdirlər. 

Qeyd edək ki, bu leksik-semantik qruplar öz daxillərində də müxtəlif yarımqruplara bölü-

nürlər və maraqlıdır ki, bu qruplara daxil olan leksik vahidlər içərisində yemək, geyim və xal-

çaçılıqla bağlı adlar daha qədim tarixə malikdirlər və daha çox zənginləşmə xüsusiyyətinə 

(həm mövcud leksik vahidlərin yeni semantik məna qazanmaları baxımından, həm də yeni lü-

ğəvi vahidlər yaranması baxımından) malikdirlər (aş – bir vaxtlar bütün türk dillərində aş bü-

tün yeməklərə deyilmiş, müasir dövrdə isə düyüdən hazırnamış ayrıca bir yemək adıdır ki, bu 

gün təkcə Azərbaycanın bir bölgəsində onun qırx növü məlumdur; araqçın – oğuz qrupu türk 

dillərində onun müxtılif formaları, müxtəlif adları mövcuddur ki, təyinatına görə aralarında 

olan fərq çoxdur).   
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Məişət leksikasına daxil olan sözləri adlandırma funksiyasına görə təhlil etsək aşağı-

dakı mənzərə alınar:  

a) sosial, milli və professional mənsubluğuna görə (əba – din adamlarının üst geyimi); 

b) əşyanın istifadə məqsədinə, təyinatına görə; c) hazırlandığı materiala görə (yun corab); ç) 

insanın bədən üzvlərinə görə (başlıq – papağın bir növü); d) adlandırma prinsipinə görə - icra 

tərzi (ələk, xəlbir, basma, süzgəc, yağmurluq); e) yaş və cinsi mənsubluğa görə (belə leksik 

vahidlərin tərkibində “qadın, kişi, uşaq” sözləri işlənir – kişi pencəyi, qadın xalatı)   ə) zaman 

və vaxt anlayışlarının nəzərə alınması (belə leksik vahidlərin tərkibində vaxt anlayışı ifadə 

edən sözlər və fəsil adları da işlənir ki, bu da əşyanın zaman və fəsil baxımından təyinatını 

vermiş olur – gecə köynəyi, günlük, ...).  

Məişət leksikasının struktur tematik sahəsində məişət əşyalarının adlarında çoxmə-

nalılıq və omonimlik inkişaf etsə də, sinonimlik və antonimlik inkişaf etməmişdir. 

Beləliklə, məişət leksikasının təhlili göstərdi ki, o çox zəngin tərkibə malikdir. Oğuz 

qrupu türk dillərinin dialektlərində ədəbi dildə işlənməyən və mənbələrdə adları çəkilməyən 

məişət leksikasına aid çoxlu sayda dil vahidlərinə təsadüf edilir ki, onlarda öz köklərində qə-

dim türk dillərinə, onların digər dillərlə əlaqələrinə aid dil ünsürlərini qoruyub saxlayırlar ki, 

onların araşdırılması vacibdir. 

Məqalənin aktuallığı. Müasir dünya dilçiliyində xalqların tarixini dərindən araışır-

maq və düzgün nəticələr əkdə etmək üçün etnoqrafik leksikanın tədqiqinə xüsusi diqqət yetiri-

lir. Məişət leksikası etnoqrafiyanın bir qoludur. Bu baxımdan təqdim edilən məqalənin möv-

zusu çox aktualdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik oğuz qrupu türk dillərində etnoqrafik leksika-

nın tərkibində məişət leksikasının yerini və mövqeyinin təsvirini verməkdən ibarətdir. Məqa-

lədə ilk dəfə olaraq oğuz qrupu türk dillərinin məişət leksikasının genetik tərkibi təhlil edilir. 

Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Мягалядян али вя орта ихтисас мяктяб-
ляринин мцяллимляри тялябя вя докторантлары истифадя едя билярляр.  
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А.Сафарли 

 

Бытовая лексика тюркских  языков огузской группы 

 

Резюме 

 
Тема-проблема данного исследования весьма актуальна и значима, ибо они 

обусловлены повсеместным повышением интереса к традиционно - бытовой культуре 

народа, в данном случае огузо-тюркских народов. А так же тем, что в лингвистике и в 

этнографии нет специального исследования, посвящённого бытовой лексики огузо-

тюркских народов, которая занимала, занимает, и будет занимать неотъемлемое место в 

жизни тюрков. 

 

A.Safarlı 

 

Household lexicon of Turkic languages Oguz group 

 

Summary 

 

Theme-problem of this study is highly relevant and significant, since they are caused 

by the widespread increased interest in traditional - home culture of the people. In this case, 

Oguz-Turkic peoples, as well as the fact that in linguistics and ethnography no special study 

devoted to household lexicon Oguz-Turkic peoples, which is engaged, is engaged, and will 

take place in the life inherent Turks. 
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Azərbaycan dili dərslərində şagirdlərin mədəni nitq vərdişlərinə yiyələnməsi dilin da-

xili quruluşunu əks etdirən normaların mənimsənilməsi ilə birbaşa bağlıdır. Linqvistik mahiy-

yət kəsb edən həmin normalar dil qaydaları formasında verilir və ən zəruri məlumatları əhatə 

edir. Bu məlumatların bilik və bacarıqlar şəklində formalaşması təlimin hansı vasitələrlə hə-

yata keçirilməsindən asılıdır ki, mətn üzərində iş belə səmərəli vasitələrdən sayılır. 

Məqsəd şagirdlərin nitq mədəniyyətinin və linqvistik təfəkkürünün inkişafına nail ol-

maq üçün mətn nümunələri üzərində işin zəruriliyini metodik baxımdan əsaslandırmaqdır.  

Müasir məktəb təcrübəsi bilik və bacarıqlar, təlimin məzmun və təşkili yolları arasında 

çoxsaylı ziddiyyətlərlə müşahidə olunur. Bu da ilk növbədə onunla bağlıdır ki, fənn proqram-

larında fəaliyyətlər şəklində nəzərdə tutlmuş məzmun təlim prosesində şagirdləri idrak fəal-

lığına təhrik edən müvafiq üsul və vasitələrlə  keçilmir. Azərbaycan dili təlimində də bu və ya 

digər səviyyədə özünü büruzə verən bu ziddiyyət tədris prosesinin keyfiyyətinə olduqca mənfi 

təsir göstərir. Bunun nəticəsidir ki, şagirdlər şüurlu, rəvan, ifadəli oxu bacarıqları ilə yanaşı, 

rabitəli, məntiqi əlaqədə qurulmuş şifahi və yazılı nitq qabiliyyətləri nümayiş etdirməkdə çə-

tinlik çəkirlər. Fikrimizcə, mətn üzərində işin “Dil qaydaları” məzmun xəttİndə nəzərdə tutul-

muş fəaliyyət növləri ilə qarşılıqlı əlaqədə təşkili mövcud problemlərin aradan qaldırılmasın-

da mühüm rol oynaya bilər. Bunun üçün isə mətn seçimi və  onun üzərində iş qaydaları 

aydınlaşdırılmalıdır. 

Mətni üslubi xüsusiyyətlərinə görə araşdıran rus dilçisi Q.Y. Solqanik doğru olaraq 

belə bir fikrə gəlir: “Mətn mühüm linqvistik anlayışdır. Onda dil və nitq haqqında bütün 

məlumatlar toplaşıb. Mətn gerçək ünsiyyət vahididir. Biz faktiki olaraq mətnlə yazır, mətnlə 

danışırıq. Buna görə də mətnin öyrənilməsinin sübuta ehtiyacı yoxdur”  (11, 8). Deməli, dil 

vahidlərinin kompleks şəklində öyrənilməsi və müvafiq dil və nitq bacarıqlarının formalaş-

dırılması üçün mətn münbit təlim materialıdır və zəngin imkanlara malikdir. Təhlil göstərir ki, 

ənənəvi metodikada söz və cümlə nümunələri əsas təlim materialı kimi çıxış edirdisə, Kuri-

kulum islahatının tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilən Azərbaycan dili dərslərində mətn 

nümunələri bu funksiyanı öz üzərinə götürmüş olur. Buna görə də “Azərbaycan dil” fənn 

kurikulumunda (proqramında) bütün məzmun xətlərində mətn aparıcı mövqedə dayanır. 

Şagirdin onunla işləmək bacarığı həm təhsilin ibtidai, ümumi orta və tam orta təhsil səviy-
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yələrində, həm ayrı-ayrı siniflər üzrə gözlənilən nəticələr sırasında, həm də “Dinləyib-anlama 

və danışma”, “Oxu”, “Yazı” və “Dil qaydaları” məzmun xətlərində  getmiş əsas və alt stan-

dartların tərkibində mühüm komponent kimi verilmişdir (12, 6-34). Söz və cümlə ilə müqa-

yisədə fikrin tam, dolğun ifadəsində, məna və qrammatik əlaqədə verilməsində mətn daha 

əhəmiyyətli dil vahididir. Prof. Q.Kazımov mətnin cümlə ilə müqayisədə kəsb etdiyi xüsu-

siyyətləri belə ümumiləşdirir: “Ünsiyyətin əsas vahidi olan cümlə bitmiş fikir ifadə etsə də, 

onun ifadə etdiyi fikir bitkinliyi nisbi xarakter daşıyır. Cümlə onu əhatə edən cümlələr 

birliyində, mətn struktur-semantik xüsusiyyətlərini tam şəkildə üzə çıxara bilir. Cümlələrin 

müəyyən fikir ətrafında əlaqəli birliyi mətnin yaranmasına səbəb olur” (4, 433). Cümlə ilə 

müqayisədə mətnin daha önəmli dil vahidi olması fikri O.İ. Moskalskaya tərəfindən xüsusi 

qeyd edilir və belə bir qənaətə gəlinir: “Mətn sintaktik səviyyədə ən yüksək vahiddir” (8, 9). 

Mətn nitq fəaliyyəti bağlı olub yazılı və şifahi formalarda əksini tapır. İ.R. Qalperinin 

fikrincə, müxtəlif tipli leksik, qrammatik, məntiqi üslubi əlaqədə olan mətn məqsədyönlü və 

prakmatik ustanovkaya malikdir (5, s.18). Müəllimin yaradıcılıq laboratoriyasının dərinliklə-

rinə varıb ən qabaqcıl təcrübəni ümumiləşdirən Y.L. Lvova bu fikirləri bir az da konkretləşdi-

rərək yazır ki, mətndə dilin funksional imkanları, onun sintaksisinin qanunauyğunluqları real-

laşır (7, 45).  

Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, mətnin linqvistik xüsusiyyətləri onun dil 

materialı kimi təlim prosesinə geniş şəkildə cəlb edilməsinə metodik əsas yaradır. Rus meto-

distlərindən Y.N. Antomaşkina (1), L.A. Besmenova (2), H.A. İppolitova (6), E.N. Osipova 

(10) və başqalarının son dövrdə apardıqları tədqiqatlar məhz mətn üzərində işlə bağlıdır. Bu 

tədqiqatlarda mətn ayrı-ayrı bacarıqların aşılanması baxımından araşdırılsa da, dilin bütün 

strukturunu əks etdirən məsələlər ümumilikdə əhatə olunmamışdır. Ona görə də dil dərs-

lərində mətn nümunələrindən istifadənin nitq və linqvistik bacarıqların formalaşmasındakı 

rolu bir sistem halında tam öyrənilməmişdir.  

Şəxsiyyətyönlü təhsil mühitinin yaradılması fənlərin məzmununda, onun təşkili forma-

larında öz əksini tapmaqdadır. Bu innovasion baxış Azərbaycan dili təliminin kökündən də-

yişməsinə, yeni prinsiplər əsasında işlənilməsinə gətirib çıxardı. Əgər ənənəvi təlim mühitin-

də dilin fonetikası, leksikası, morfoloji və sintaktik quruluşuna dair biliklərin şagirdlərə aşı-

lanması bu fənnin qarşısında qoyulmuş başlıca vəzifələrdən sayılırdısa, indiki halda ünsiyyət 

bacarıqlarının aşılanması önə çəkilir. Bunun üçün isə şagirdlər dil qaydaları ilə möhkəmlən-

dirilən mədəni nitq vərdişlərinə və məntiqi düşüncə qabiliyyətlərinə yiyələnməlidirlər. Ünsiy-

yət uyğun nitq şəraitində fikir və mülahizələrin aydın, dəqiq və məqsədyönlü ifadəsi ilə qurula 

bilir. İrəlidə söylənildiyi kimi, fikir və mülahizələr mətn formasında verilir. Ona görə də ayrı-

ayrı sözlər və cümlələr üzərində qurulmuş ənənəvi dil dərsləri lazımi nəticələrin əldə olun-

masına imkan yaratmırdı. Odur ki, şagirdlərin mətnlə işləmək bacarığının formalaşması bu 

neqativ məqamların aradan qaldırılmasında mühüm vasitə rolunu oynamış olur. 

Təhlil göstərir ki, şagird dil dərslərində, ilk növbədə, söz, cümlə və mətnlə işləmək 

vərdişləri qazanmalıdır. Sözün səs və hərf tərkibi fonetik, məna xüsusiyyətləri leksik, qram-

matik xüsusiyyətləri isə morfoloji biliklər vasitəsilə izah olunur. Cümlənin quruluşunu, onu 

təşkil edən dil vahidləri: söz və  söz birləşmələri arasındakı məna və qrammatik əlaqəni isə 

sintaksisə dair biliklər vasitəsilə qazanmaq olur. Lakin linqvistik bilik və bacarıqlar özlüyündə 

mədəni nitq vərdişlərinin formalaşmasını təmin edə bilmir, çünki söz və cümlələr mətn daxi-

lində müqayisəli şəkildə təqdim edilmir. Sözün kəsb etdiyi mənalar: çoxmənalılığı, omonim-

liyi, sinonimliyi, antonimliyi yalnız mətn daxilində müəyyənləşdirilə bildiyi kimi, cümlənin 

də mahiyyəti, məna əlaqələri, quruluşu məhz cümlələr birliyindən təşkil olunmuş mətn 
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daxilində aydınlaşdırıla bilir.  

Müasir dil dərsləri nitq və linqvistik bacarıqların qarşılıqlı əlaqədə formalaşmasını nə-

zərdə tutur. Ona görə də nitqin fəaliyyət növləri, xüsusilə oxu və yazı ilə bağlı qabiliyyətlərin 

yaradılıb inkişaf etdirilməsi nəzəri məlumatları özündə əks etdirən dil qaydaları ilə möhkəm 

əlaqədə verilməlidir. Əgər təlim fəaliyyətində bu əlaqə düzgün qurulmasa, yenə də linqvistik 

məlumatlar yaddaşa köçürülən gərəksiz təlim yükü olaraq qalacaqdır. Odur ki, dil material-

larının bir sistem daxilində mətn üzərində iş vasitəsilə aşılanması mühüm tələb kimi qoyul-

malıdır. Keçən əsrin 70-ci illərində bu istiqamətdə müəyyən addımlar atılmışdı. Belə ki, rus 

dilinin tədrisi metodikasında morfologiyanın sintaktik əsasda tədrisi bir tələb kimi qoyulmuş 

və səmərəli nəticələr verdiyi sübuta yetirilmişdi (9). Lakin zaman göstərdi ki, təkcə mor-

fologiya deyil, dilin bütün bölmələri sintaktik əsasda tədris edilməlidir (3). Bunun üçün Azər-

baycan dili dərslərində qavranılması asan və az vaxt aparan kiçik mətn nümunələri üzərində 

işlərə geniş yer verilməlidir. Bu mətn nümunələri dərsliklərdə mövzular və çalışmalar şək-

lində işlənilə bilər. Mövcud dərsliklərin təhlili göstərir ki, müxtəlif səpkili mövzu mətnləri ol-

duqca geniş həcmə malik olmaqdan əlavə, dil qaydaları ilə zəif əlaqədə tərtib olunmuşdur. 

Aydındır ki, geniş həcmə malik olan bu tipli mətnlərin məzmun və struktur baxımından 

mənimsənilməsində müəyyən çətinliklər yaranır. Bundan əlavə, mətn üzərində dinləyib-anla-

ma, danışma, oxu və yazı işi müxtəlif dərs saatlarında nəzərdə tutulduğundan gözlənilən nəti-

cələr əldə edilə bilinmir. Həmçinin dil qaydaları təsviri, nəqli və bəzən də mühakimə xarak-

terli bu mətnlərlə zəif əlaqələnir.  

Bu obyektiv səbəblərə baxmayaraq, qabaqcıl təcrübə göstərir ki, dil qaydaları mətn 

nümunələri üzərində iş prosesində mənimsədildikdə alt standartlardan irəli gələn təlim 

nəticələrinə nail olmaq mümkündür. Bu zaman mətni təşkil edən abzaslar (sintaktik bütövlər), 

onlar arasında məna və qrammatik əlaqə yaradan vasitələr (bağlayıcılar, modal sözlər və s.), 

abzasların təşkil olunduğu sadə və mürəkkəb cümlələr, cümlələrin tərkib elementləri: cümlə 

üzvləri, əlavələr, bağlayıcı vasitələr, sözlər, söz birləşmələri, sözlərin isə məna növləri, səs 

tərkibi kompleks şəkildə təhlilə cəlb edilir. Şagirdin tamı təşkil edən sadə elementləri bir-biri 

ilə qarşılıqlı əlaqədə görməsi onun məntiqi və tənqidi təfəkkürünü inkişafına da yardım edir. 

Elmi dünyagörüşün bir komponenti olan linqvistik təfəkkürün formalaşması mədəni nitq 

qabiliyyətlərinin inkişafı ilə paralel şəkildə yerinə yetirilmiş olur. 

Mətn üzərində işin müsbət cəhətlərindən biri də budur ki, dərsin maraqlı və şagirdlərin 

düşüncə fəallığı ilə keçirilməsi üçün müəllimə geniş seçim etməyə, rəngarəng təlim üsulla-

rından yararlanmağa imkanlar açır. Mətn üzərində iş həm diaqnostik, həm formativ, həm də 

summativ qiymətləndirmənin səmərəli təşkilində da səmərəli vasitə kimi çıxış edir. İndili hal-

da şagirdlərin istər yazı və oxu qabiliyyətlərinin, istərsə də linqivistik bilik və bacarıqlarının 

real mənzərəsinin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə daha optimal vasitə tətbiq etmək mümkün 

deyil. 

Beləliklə, deyilənləri bu şəkildə ümumiləşdirmək olar: 

- Dilin daxili strukturunu əks etdirən fonetik, leksik, qrammatik səciyyəli qaydalar 

sintaktik əsasda tədris olunmalıdır; 

- Dilin sintaktik əsasda tədrisi mövzu və struktur bağlılığı olan rabitəli mətn nümunə-

ləri üzərində işlə həyata keçirilməlidir. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi: Azərbaycan dili təliminin müasir tələblər səviyyəsində həya-

ta keçirilməsi üçün  daha səmərəli metodik baxış ortaya qoyur və tədqiqatların bu istiqamətdə 

aparılmasını zəruriləşdirir.  

Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti: təlim prosesinin müəllimin yaradıcı əməyi və şagird-
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lərin düşüncə fəallığı ilə aparılması üçün zəngin materialların işlənilməsinə istiqamətlər verir. 

Мягалянин актуаллыьы. Актуаллыг ондан ибарятдир ки, мятн цзяриндя иш дил гайдаларынын 
синтактик ясасда тядрисинин башлыъа васитя олдуьуна хцсуси диггят йетирилир. 

Мягалянин елми йенилийи. Мягалянин елми йенилийи тядгиг олунан мювзунун даща йени 
васитялярля арашдырылмасындан ибарятдир. 

Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Мягалядян али вя орта ихтисас мяктябля-
ринин мцяллимляри, тялябяляр истифадя едя билярляр.  
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Работа над текстом важное средство преподавания  

языковых правил на синтаксической основе  

 

Резюме 

 
Освоение учащимися культурных речевых навыков на уроках азербайджанского 

языка связано с усвоением норм отражающих внутреннею структуру языка. Нормы, 

имеющие лингвистическую значимость, охватывают знания и умения, указанные в 

содержательной линии языковых правил. В статье комментируются проблемы усвоения 
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этих знаний и умений на синтаксической основе и в процессе работы над текстом. 

 

 

A. Zamanova 

 

Wорк он тще техт ас ан импортант меанс оф теаъщинэ  
ланэуаэе рулес он а сйнтаътиъ басис  

 

Sуммарй 
 

Mastering of cultural language skills by pupils at the Azerbaijani language lessons associated 

with the assimilation of norms reflected the internal structure of the language. Norms having  linguistic 

significance covers the knowledge and skills specified in the content line of language rules. The article 

comments the problems of assimilation of knowledge and skills  on syntactic base and during work on 

the text. 
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В русском языкознании, и, в целом,  в славяноведении уже имеется филологи-

чески-лингвистическая основа для непосредственного определения сопоставительных 

исследований языковых заимствований интестратного характера разных  неродствен-

ных языков, существующих на евразийском пространстве, в контрастивно-конфран-

тивном контексте. С этой точки зрения в русской филологии  уже в 60-е годы ХХ века  

более всего привлекает внимание уточняющий  стиль скрытого подтекста значений ст-

рок в литературных текстах на основе  их места и размещения в стихотворениях разных  

русских поэтов-классиков (3). В современный период эти исследования, в частности, в 

русском языкознании, в целом, в русской филологии ведутся в направлениях   линг-

вистической теории общего текста (6), также  литературно-художественном интертекс-

те и языковых различий интертекста (3), и различий интертекста и Интернета (5). И всё 

это также дает возможность идентифицировать, как было выше показано, новую линг-

вистическую интестратную ориентацию методологического характера и соответству-

ющий метод в контексте контрастивно-конфрантивных языковых контактов в «Тюрк-

ославистике». В этом контексте прежде всего должны быть привлечены к исследова-

нию язык переводов произведений писателей, пищущих на русском и одном из 

тюркских языков или же по происхождениию, являющимся тюркоязычным, однако 

пищущим на русском языке, и в последствии произведения которого переводились на 

тюркские языки, а также язык произведений писателей, писавших на русском языке, и 

язык переводов на русский язык писателей, писавших на литературных тюркских 

языках. В целом, в русском языке можно определить по языку этих писателей   наб-

людаемые отдельные интестратные различия фонетико-грамматических и лексико-син-

таксических уровней как проявляющееся экстралингвистического характера внешнее 

влияние общетюркского языка, в частности, тюркских языков. С этой точки зрения, по-

нашему мнению, было бы целенаправленным и интересным изучение и исследование 

языковых фактов интестратного характера, употребляемых в языке произведений, 

написанных на русском языке писателями, в целом тюркского происхождения, принад-

лежащими к различным тюркским народам, Назим Хикмета, Чингиз Айтматова, 

Олжаса Сулейменова, Анара, Чингиза Гусейнова. 

Уже привлечен к исследованию в тюркологическом языкознании язык 

произведения “Тавро Кассандры» с точки зрения контрастивных языковых контактов 

интестратного характера известного во всём мире выдающегося киргизского писателя 

Чингиз Айтматова, писавшего свои художественные произведения, в основном, на рус-
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ском языке.  В результате исследования в построении литературной композиции этого 

произведения и в размещении в тексте компонентов микро или макротекста наблюю-

далось очень сильное влияние общетюркского языка. Таким образом, в целом в языке 

произведения был идентифицирован факт влияния более 60-и языковых заимствований 

интестратного характера, относящихся к концептуально-категорильному порядку, и 

влияющих на общий синтаксический строй и текстообразующие  компонентов микро и 

макротекстах   изобщетюркского и киргизского языка (2:154-155). Ниже приведен один 

из таких  фактов:  

I. Рус. ... Но как бы то ни было, провести толпу, миновать феномен Филофея 

Ордоку не удалось. Первый же вопрос от микрофона в зале был именно об этом: 

 – Мистер Ордок,– раздался звонкий женский голос. –Мое имя Анна Смит, я 

школьная учительница. Не могли бы вы сказать, что вы думаете о послании из космоса 

монаха Филофея, опубликованном в “Трибюн”? – Женщина стояла у микрофона в 

проходе, выпрямившаяся и взволнованная”(8: 84). 

II. Турец. … Ancaq her şeye rağmen Ordok, kalabalığı aldatarak Filofey fenomenini 

atlatmaya muvaffak olamadı. Çünkü mikrofonda salona sorulan ilk soru da bununla ilgiliydi: 

– Mister Ordok, diye çınlayan bir kadın sesi duyuldu. – Benim adım AnnaSmittir,ben 

ilkokul öğretmeniyim. Siz, Tribuyun’da yayımlanan ve uzaydan keşiş Filofey tarafından 

gönderilen mesajla ilgili ne düşündüğünüzü söyleyebilir misiniz? – Kadın geçitte mikrofonun 

önünde ayakta dimdik durmuştu, heyecanlıydı. 

III. Азерб. … Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, Ordok izdihamı aldadaraq Filofey 

fenomeninin üstündən sükutla keçməyə müvəffəq ola bilmədi. Çünki mikrofonda salona 

verilən ilk sual məhz bununla əlaqədar idi:  

– Mister Ordok, deyə gur-gur guruldayan bir qadın səsi eşidildi. – Mənim adım Anna 

Smitdir, mən ibtidai sinif müəllimiyəm. Siz, “Tribuyun”da yayımlanan və kosmosdan keşiş 

Filofey tərəfindən göndərilən məsajla əlaqədar olaraq nə düşündüyünüzü söyləyə bilər-

sinizmi? – Qadın geçitdə mikrofonun qarşısında ayaq üstə dimdik durmuşdu, həyəcanlıydı… 

Приведённый выше абзац из романа Чингиза Айтматова «Тавро Кассандры», в 

целом, состоит изединого микротекста, реализованного в синтаксической структуре, 

состоящей из внутренней диалогической речи. В этом самом синтаксическом целом на 

месте основного текстурирующего семантико-функционального компонента была 

использована уточняющая конструкция (“Мое имя Анна Смит, я школьная учитель-

ница”) или, если сказать по-другому, сложносочиненное предложение. На самом деле в 

приведенном тексте, основываясь на общую синтаксическую структуру русского языка, 

с точки зрения стиля это предложение могло быть употреблено и в этой форме “Я 

школьная учительница Анна Смит”. Тогда и композиция этого микротекста могла быть 

другой. Точнее эта же композиция могла быть построена соответствующей форме с 

синтаксической точки зрения в соответствии со свободным порядком членов пред-

ложения по месту компонентов текста, в построении текста русского языка. Однако 

употребление предикативного по построению словосочетания «Я школьная учитель-

ница» в отдельности как синтаксическую конструкцию с разъясняющей связью или как 

не зависимый компонент сложносочинённого предложения обусловило употребление и 

структуру текста композиционно, в целом, в виде внутренней диалогической косвенной 

речи. Выше приведённый синтаксически целостный текст в соответствии с лингвис-

тическими принципами мог бы быть анализирован в ещё более подробном виде. Затем 

синтаксическое ядро, присущее общетюркскому языку, и реализованное в этом тексте, 
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проявляется еще более открытой форме. 

Таким образом, с точки зрения семантически-структурного порядка компонен-

тов текста, предложения, находящихся в предыдущем абзаце, и употребляющихся как 

разрозненные компоненты этого же самого синтаксического ядра и по значению 

состоящих из сложноподчинённых предложений, составляют  одно целое  - “Но как бы 

то ни было, провести толпу, миновать феномен Филофея Ордоку не удалось. Первый 

же вопрос от микрофона, в зале был именно об этом” - поэтому это же самое 

сложноподчинённое предложение в целом образует начальную часть текста. Предло-

жения, находящиеся в синтаксическом ядре - “Мистер Ордой,– раздался звонкий 

женский голос. –Мое имя Анна Смит, я школьная учительница. Не могли бы вы 

сказать, что вы думаете о послании из космоса монаха Филофея, опубликованном в 

“Трибюн”? - выражают основную мысль, воплощённую в тексте. И эта же часть 

состоит из компонентов, выраженных косвенной диалогической речью. Образующая 

синтаксическое ядро предложение - “Женщина стояла у микрофона в прохде, выпря-

мившаяся и взволнованная” -является последним компонентом этого микротекста. Та-

ким образом, перед нами находится трёхчленная синтаксическая конструкция, прису-

щая общетюркскому языку, представляющая схемус перечислением компонентов текс-

та (начало + основа + заключение). Выше приведённое синтаксическое ядро с синтаг-

матическими параметрами свободно существует на русском языке воплощённое в дру-

гую структуру текста. В языке произведений писателей, пишущих на русском языке, 

явление употребления синтаксических ядер интестратного характера прежде всего, в 

частности, обусловливается рамочной диалогической речью или в основном обще-

тюркским субординативно - закрытым  синтаксическим перечнем. Скорее всего, обра-

зец перечисления трехкомпонентного текста, данного на русском языке, соответствует 

размещению ниже приведённых предложенийв синтаксическом ядре из  “Китаби-Деде 

Горгуд»: 

Qonşuların çağırar ki; Qız Züleyxa! Zübeydə! Üreydə! Can qız, can paşa! Ayna 

Mələk! Qutlu Mələk! Ölməyə itməyə getmişdim? Yatacaq yerim yenə bu xaraba olasıydı. 

Nolaydı mənim evimə bir ləhzə baxaydınız. Qonşuhaqqı, Tanrı haqqı - deyibsöylər (7:7). 

Позвав соседей своих, она говорила: Зулейха! Зубейда! Урейда! Джан паша 

(госпожа)! Душа моя девушка! Айна (чистая) Мелек! Гутлу (счастливая) Мелек! 

Умереть ли или же исчезнуть пошла я (За своей смертью ли я пошла)? Это же самое 

жилище остается местом моего ночлега (житья). Чтобы случилось, если бы и мой дом 

вы хоть разок не обделили своим вниманием. Ведь не зря говорят: Воля соседа! Воля 

Танры  (Бога)! ). (Перевод автора) 

Как видно, выделенные предложения синтаксического ядра, привлечённого из 

"Китаби-Деде Горгуд", являются по отдельности первым начальным и третьим 

заключительным компонентами текста.  В синтаксическом ядре предложения, большая 

часть которых была выражена косвенной речью, являются вторым основным 

компонетом текста. Таким образом, выше приведённое явление порядка компонентов в 

трёхкомпонентном микротексте из романа Чингиза Айтматова «Тавро Кассандры» 

является первым языковым фактом в контрастивно-сравнительной системе. Разме-

щение предложений в синтаксической конструкции, приведённой из «Китаби-Деде 

Горгуд», и явление дополнения друг друга является вторым сопоставительным языко-

вым фактом в контрастивном контексте. Дело в том, что сравниваемые первый и ВТО-

рой языковые факты схожи. И это можно объяснить, в целом, тюркским, и в частности, 
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общетюркским влиянием и языковыми текстовыми заимствованиями интерстратного 

характера в русском языке. Отметим, что в тюркологическом языкознании диало-

гическая речь, о которой говорится, давно была выявлена как рамочная или же субор-

динативно-закрытая общетюркская основательная синтаксическая структура, а в 

отдельности, как вид косвенной речи или как тип сложного предложения(4: 230-231). 

Наряду с этим в последнее время была привлечена к исследованию на уровне микро-

текста общетюркского характера в тюркских языках проблема определения этого син-

таксического явления с расширенным порядком, употреблявшееся ещё в более древне-

тюркском языке. 

Актуальност статьи. В лингвистической литературе, даже если и даются общие 

сведения о схожих понятиях адстрата, субстрата и суперстрата, в основном, 

возникающие и определямые в двуязычном и многоязычном пространстве языковых 

контактов уровня интерстрата, однако относительно их не наблюдаются введение 

конкретных примеров. Поэтому ета тема еще остаётся актуальным для лингвистики. 

Научная новизня статьи. В статье в очень компактной форме освещаются эти 

вопросы. Точнее, касательно последнего, были приведены некоторые конкретные 

примеры, повествуемые в краткой форме и определяемые в формах адстрата, 

субстрата, суперстрата и интерстрата из языковых слоев контрастивно-конф-

рантивного характера. 

Научное применение. Тезисы статьи может использованы в научных исследо-

ваниях по лингвистики и по анализи текста. 
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В.Щясянова 

 

Интерстрат сявиййясиндя дил ялагяляри 

 

Xülasə 
 

Linqvistik ədəbiyyatda dil əlaqələri mühitində interstrat və bu səviyyəsində özünü 

göstərən adstrat, substrat və supestrat haqqında ümumi məlumat verilsə də, konktert 

nümunələr üzərində təhlillər aparılmır. Məqalədə ilk dəfə olaraq yığcam formada interstrat 

səviyyəsi işıqlandırılır və nümunələr əsasında onun mahiyyəti açılır. 

 

В.Гасанова  

 

Ланэуаэе левел ъонтаътс ин тресстрата  
 

Sуммарй  

 

According to research in linguistics, bilingualism and language ties Interstrat 

regarding emerging environments similar adstrat multilingualism, one of the substrate and 

superstrat The information was given about the concepts, some of them are not observed 

concrete samples. Interstrat level for the first time in condensed form, the article highlights, 

and samples will be sent to its essence. 
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XIX-XX яср рус елми мянбяляриндя атрибутив  
компонентли Нахчыван топонимляри  

 
Эиляханым Пашайева  

Bakı Slavyan Universitetinin «Müasir 

 Azərbaycan dili» kafedrasının müəllimi, 

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin doktorantı 

 

Ряйчиляр: ф.ц.е.д., проф.И.Б.Казымов 
                 ф.ц.ф.д., дос.Д.Т.Ялийева 
 
Açar sözlər: Naxçıvan, toponim, atributiv komponent, rus elmi mənbələri 

Ключевые слова: Нахичевань, топоним, атрибутивная компонент, российские 

научные источники 

Key words: Nakhchivan, place name, attribute component, Russian scientific sources 

 

XIX-XX əsr rus elmi mənbələrində qeydə alınmış Naxçıvan toponimləri öz struktur 

müxtəlifliyinə görə fərqlənir. Bunların arasında atributiv komponentli söz birləşməsi tipli 

toponimləri xüsusi qeyd etmək lazımdır. Belə ki, atributiv adlandırma toponimin əsas xüsu-

siyyətlərini (relyefini, coğrafi mövqeyini, bitki örtüyünü və s.) özündə cəmləşdirməklə, onun 

mənasının açılmasında mühüm rol oynayır.  

Qeyd edək ki, XIX-XX əsr rus elmi mənbələrində əksini tapmış atributiv səciyyəli to-

ponimlərdən bir çoxu artıq mövcud deyildir. Onların təhlilə cəlb olunması Naxçıvan toponim-

ləri haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa imkan verir. Məqalədə İ.Şopenin “Историчес-

кий памятник состояния Армянской области в эпоху ее присоединения к Российской 

империи”, V.Qriqoryevin “Статистическое описание Нахичеванской провинции”, D.Pa-

qirevin “Алфавитный указатель к пятиверстной карте Кафказского края” əsərində qeydə 

alınmış toponimlər təhlil olunacaqdır.  

Toponimlər özlərində yalnız linqvistik, tarixi, coğrafi faktları əks etdirmir. Onlar bü-

tün dil faktları kimi düşüncə tərzinin də ifadəsidir. Hər hansı  bir obyektə ad qoyma insan tə-

fəkkürünün məhsuludur. Toponimlərin adlandırılmasını keçmişdən gələcəyə doğru təhlil et-

sək, adlandırma təfəkkürünün də inkişafını izləyə bilərik. Belə ki, əgər insan özünün hələ ilkin 

dövrlərində sadə adlar qoymağa üstünlük verirdisə, təfəkkürünün inkişafı nəticəsində daha 

mürəkkəb adlar meydana gəlməyə başladı. Məsələn, əgər əvvəllər insan bütün su hövzələrinə 

ümumi ad verirdisə (Dunay, Oka, Nil və s. kimi qədim çayların adı müxtəlif dillərdə sadəcə 

“çay” deməkdir), daha sonra onları bir-birindən fərqləndirməyə başladı. Bir sözlə, “coğrafi 

adlar coğrafi obyektlə bir-başa əlaqəli deyil, onların arasında insan dayanır” (3, 6). 

Coğrafi adların meydana gəlməsində atributiv səciyyəli sözlərin xüsusi rolu vardır. 

Atributiv adlandırmalar müxtəlif modellərdə özünü göstərir: isim+sifət, sifət+isim, isim+isim, 

xüsusi ad+isim və s. “Sifət+isim” modeli bütün türk toponimiyası üçün, həmçinin Naxçıvan 

yer adları üçün  daha xarakterikdir. Bu tip adlandırmada sifət, yəni təyin edən mövqeyində bir 

sıra sözlər işlənə bilər. Məqalədə atributiv söz funksiyasında işlənən istiqamət bildirən sözlərə 

diqqət yetirəcəyik. 

İstiqamət bildirən sözlərə aşağı, yuxarı, orta, aralıq, baş, ayaq, yaxın, uzaq, şərq, qərb 

və s. kimi sözlər aiddir ki, bunlar da istənilən xalqın toponimikasında özünəməxsus şəklidə öz 

əksini tapmışdır. 



Бакы Гызлар Университети                                                                     Elmi əsərlər 2015/2 
 

 67 

XIX – XX əsr rus elmi mənbələrinə və son dövr arxiv materilallarına əsasən Naxçıvan 

ərazisində istiqamət bildirən sözlər qoşulmuş aşağıdakı yer adları mövcud olmuşdur (2, 261-

316): Baş Camaldın / Ayaq Camaldın, Baş Anzır / Orta Anzır / Dib Anzır, Orta Kənd, Aşağı 

Hacıvar / Hacıvar Yuxarı, Aşağı Uzunoba / Yuxarı Uzunoba, Aşağı İrəmeşin / Yuxarı 

İrəmeşin, Aşağı Əndəmic / Yuxarı Ədəmic, Aşağı Əylis / Yuxarı Əylis, Aşağı Aza / Yuxarı 

Aza, Aralıq Kalba Əli xan, Aralıq Məhəmməd Əli bəy, Vəng / Güney vəng, Aşağı Danzik / 

Yuxarı Danzik, Aşağı Canı / Yuxarı Canı, Aşağı Məzrə / Yuxarı Məzrə, Aşağı Buzqov / 

Yuxarı Buzqov, Aşağı Daşarx / Yuxarı Daşarx, Aşağı Yaycı / Yuxarı Yaycı, Aşağı Aralıq / 

Yuxarı Aralıq, Aşağı Qışlaq / Yuxarı Qışlaq, Aşağı Ləkətağ (Azərbaycan toponimlərinin 

ensiklopedik lüğəti), Aşağı Nehrəm (Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti), Baş 

Dizə (Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti) 

İlk baxışdan istiqamət bildirən sadə adlandırma kimi görünsə də, əslində bu adlandır-

manın xalqın təfəkkürünə söykənən əsasları vardır. Belə ki, dünya xalqlarının müxtəlif istiqa-

mət müəyyənləşdirmə təcrübələri bizə məlumdur. Məsələn, Misirdə cənub, iudeylərdə şərq, 

Mesopatamiyada və etrusklarda cənub istiqaməti müəyyənləşdirmək üçün əsas sayılırdı (5, 

86). 

Türk toponimikasında, həmçinin türk dünyasının bir hissəsi olan Azərbaycan toponi-

mikasında istiqamət bildirən aşağı, yuxarı, orta, baş, ayaq, qabaq, dal, dib, aralıq kimi söz-

lərlə sabitləşmiş yer adlarına tez-tez rast gəlinir. Bu sözlərin hər birinin işlənmə məqamı və 

funksiyası vardır. Məsələn, şimal, cənub, şərq, qərb, uzaq, yaxın kimi sözlər Azərbaycan to-

ponimikasında konkret yer adı deyil, istiqamət bildirir və lüğətdə toponim kimi öz əksini tap-

mır: Şimali Azərbaycan, Cənubi Azərbaycan, Qərbi Azərbaycan və s. Dal, qabaq, dib və s. bu 

kimi sözlər isə nisbətən kiçik həcmli toponimlərdə, yəni mikrotoponimlərdə - məhəllə, küçə 

adlarında müşahidə olunur. Məsələn: Dal Qoltuq, Qabaq Həsənabad və s.  

Azərbaycan, həmçinin Naxçıvan ərazisində daha çox rast gəlinən toponimlər isə aşağı 

və yuxarı sözləri qoşulmuş toponimlərdir. Bu adlandırmanın nəyə nəzərən aşağı və ya yuxarı 

şəklində olması maraq doğurur. M.Murzayevin də qeyd etdiyi kimi, bu tip adlandırmalar həm 

coğrafi istiqamətə, həm də yerli əlamətlərə görə ola bilər. Bu məsələni aydınlaşdırmaq üçün 

Naxçıvan ərazisində yerləşən konkret yer adlarına müraciət edəcəyik. Çünki Naxçıvan türk 

coğrafiyasının bir hissəsi kimi bu torpaqlarda türk təfəkkürünün izlərini yer adlarında 

saxlamaqdadır. 

Yuxarıda qeyd etmişdik ki, müxtəlif xalqların istiqaməti müəyyənləşdirmə üsulu da 

fərqlidir. Türk xalqlarında günəşin çıxdığı istiqamət əsas götürülürdü. Türklərin təfəkkürünə 

görə Şərq – qabaq, Qərb – arxa, Cənub -  yuxarı, Şimal – aşağı sayılırdı. “Şərq türklərdə 

müsbət keyfiyyətləri əks etdirirdi. Bu, günəşin çıxdığı istiqamətdir. Qərb tərəf isə üfüqi xətt 

üzrə orada daima batan günəşlə əlaqələndirilirdi... Cənub və Şimal türklərdə bir-birinə qarşı 

qoyulur. Üzü çıxan günəşə tərəf dayandıqda şimal – sol tərəf, cənub isə - sağ tərəf hesab 

olunur. Əgər məkan şaquli xətt üzrə müəyyənləşdirilirsə, onda cənub – “yuxarı”, şimal isə 

“aşağı” kimi əks olunur” (8). 

Bu fakt M.Kaşğarinin divanında da öz əksini tapmışdır. O, Çin sözünü izah edərkən 

Çinin 3 hissədən – yuxarı, orta və aşağı Çindən ibarət olduğunu yazır. Tədqiqatçılar onun 

təsvir etdiyi yuxarı Çinin indiki Şərqi, aşağı Çinin isə Qərbi Çin olduğu qənaətinə gəlmişlər. 

O “yokarı” və “koyı” sözlərini işlədir ki, bu da “aşağı” və “yuxarı” deməkdir. Onun dünya 

xəritəsi də şərqə isitiqamətlənib (5, 86). 

Bu məsələ ilə A.K.Kononov da məşğul olmuşdur. O, türklərdə 4 istiqamət tipi müəy-

yənləşdirmişdir: 1) üzü şərqə; 2) günəş zenitdə olarkən üzü günəşə; 3) qütb ulduzuna tərəf; 4) 
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şaquli xətt üzrə yuxarı/aşağı (5, 87). 

“Yakutlarda cəhətləri şaquli çəkildə müəyyənləşdirmək əlaməti hələ də 

saxlanılmaqdadır. Bu da soquru – “cənub” (türk dilində yuxarı), usa (türk dilində üst) – 

hündürlük, baş, “cənub”, xotu – (türk dilində kötü, koyı) – “aşağı”, buryat dilində xoyto – 

“şimal” və s. şəklində öz əksini tapmışdır (5, 87). Göründüyü kimi, yakutlarda cənub anlayışı 

soquru, yəni yuxarı sözü ilə ifadə olunur. 

Beləliklə, türklərdə iki istiqamət tipi əsas sayılırdı: şərq və cənub. 

Çox güman ki, Naxçıvan ərazisindəki bu tipli toponimlər də coğrafi istiqamətə görə 

adlandırılmışdır.  

Atributiv komponentli yer adları içərisində aşağı/ yuxarı komponentli toponimlər üs-

tünlük təşkil edir: Aşağı Hacıvar / Hacıvar Yuxarı, Aşağı Uzunoba / Yuxarı Uzunoba, Aşağı 

İrəmeşin / Yuxarı İrəmeşin, Aşağı Əndəmic / Yuxarı Ədəmic, Aşağı Əylis / Yuxarı Əylis, 

Aşağı Aza / Yuxarı Aza, Aşağı Danzik / Yuxarı Danzik, Aşağı Canı / Yuxarı Canı, Aşağı 

Məzrə / Yuxarı Məzrə, Aşağı Buzqov / Yuxarı Buzqov, Aşağı Daşarx / Yuxarı Daşarx, Aşağı 

Yaycı / Yuxarı Yaycı, Aşağı Aralıq / Yuxarı Aralıq, Aşağı Qışlaq / Yuxarı Qışlaq, Aşağı Lə-

kətağ, Aşağı Nehrəm. 

Bu tipli toponimlər türk toponimik ədəbiyyatında “yakın taşınmış yer adları” adlandı-

rılır. “Bir-birinə yaxın yerlərdə ən çox istifadə olunan yer adı dəyişdirmə şəkli aşağı və yuxarı 

kəlimləriylə adlandırmadır” (9). Köhnə yaşayış yerlərinə yaxın bir yerdə yeni məskunlaşma 

yeri quran insanlar buraya da əvvəlcə yaşadıqları yerin adını verirlər. “İki məskunlaşma yeri 

arasında aşağı – yuxarı, böyük – kiçik, köhnə - yeni və s. kimi əlaqə mütləq qurulur” (9). Bu-

na görə də belə toponimlər digərlərinə nisbətən çoxluq təşkil edir. Belə toponimlər arasında 

müəyyən qanunauyğunluq da mövcuddur: aşağı komponentli yer adının mütləq yuxarı kom-

ponentli variantı da olmalıdır. 

Digər istiqamət bildirən sözlərdən baş və ayaq sözləri də toponim yaratma prosesində 

iştirak edir. M.Murzayevin də qeyd etdiyi kimi, bu adlar anotomik leksikanın coğrafi termino-

logiyaya keçməsi nəticəsində meydana gəlmişdir. Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik 

lüğətində “baş” sözü “böyük” mənasında təqdim edilir (1, 114).  XIX əsrin sonu XX əsrin əv-

vəllərinə aid mənbələrdə Naxçıvan ərazisində Baş Camaldın, Baş Anzır yer adlarının adı çəki-

lir. Ümumiyyətlə isə, Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğətində müasir dövrdə baş 

sözü ilə bağlı 18 yer adı verilmişdir ki, onlardan 1-i Naxçıvan ərazisinə aiddir.  Bu da Baş 

Dizə kəndidir.  

Tədqiq etdiyimiz mənbələrdə Naxçıvan ərazisində “ayaq” sözü ilə işlənən yalnız bir 

yer adı qeydə alınmışdır ki, bu da Ayaq Camaldın kəndidir.  Lakin bu kənd adı da 2007-ci il 

arxiv materialında artıq təkcə Camaldın şəklində qeyd olunmuşdur. “Toponimiyada ayaq “kə-

nar, uzaq”; “aşağı”; “qurtaracaq” mənalarını ifadə edir (1, 90). Onu da qeyd etmək lazımdır 

ki, baş və ayaq sözləri yer adlarında həm də aşağı və yuxarı sözlərinin sinonimi kimi çıxış 

edir. 

Aralıq sözü müasir Azərbaycan dilində istiqamət bildirən sözdür. Lakin yer adlarına 

qoşulmuş digər sözlərdən fərqli olaraq burada daha çox yerli əlamət bildirmə xüsusiyyəti özü-

nü göstərir. Yəni hər hansı bir coğrafi istiqamət deyil, məhz “konkret məkan arasında yerləşən 

yer” mənası başa düşülür. “Aralıq” sözü ilə işlənən yer adlarına az təsadüf olunur. XIX-XX 

əsr rus mənbələrindən yalnız İ.Şopenin “Исторический памятник состояния Армянской 

области в эпоху ее присоединения к Российской империи” əsərində Aralıq Kalba Əli xan, 

Aralıq Məhəmməd Əli bəy, Aşağı Aralıq / Yuxarı Aralıq kəndlərinin adı çəklir.  

Bu mənbədə qeydə alınmış Aralıq adının istiqamət bildirən söz əsasında yarandığını 
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əminliklə demək olmaz. A. Bağırov qeyd edir: “Bu toponimin mənşəyi XVI əsrdə Naxçıvan 

sancağında böyük bir eli təmsil edən Aralıq nahiyəsinin adı ilə bağlıdır” (2, 104). Adın “Aral” 

adı ilə də bağlılığı mümkündür. Elə Naxçıvan ərazisində Araz çayına tökülən çaylardan biri 

də Aral (Hacıçay) adlanırdı (7, 254). Ona görə də bu adın istiqamət bildirən aralıq sözü ilə 

əlaqəsi müəyyənləşməmiş qalır.  

Digər istiqamət bildirən söz orta sözüdür ki, onun da semantikası aralıq sözü ilə 

eynidir. Məsələn, Orta Anzır kənd adı Baş Anzır və Dib Anzır kəndlərinin artasında yerləşən 

kənd mənasını ifadə edir.  İ.Şopenin “Исторический памятник состояния Армянской 

области в эпоху ее присоединения к Российской империи” əsərində Orta Anzır (7, 489 ), 

Orta kənd (7,  331) adları qeydə alınmışdır. 

“Dib” sözünə gəldikdə isə, bu sözün də toponimiyada “ayaq”, “aşağı” komponentinin 

sinonimi kimi işləndiyi qeydə alınmışdır (1, 232). XIX-XX əsr mənbələrində Naxçıvan əra-

zisində yalnız Dib Anzır kənd adı, Dib Dərə (7, 335) məhəllə adında müşahidə olunmuşdur.  

İ.Şopenin “Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху ее 

присоединения к Российской империи” və V.Qriqoryevin “Статистическое описание 

Нахичеванской провинции” əsərində Güney Vəng kənd adına rast gəlinir ki, bu da sırf 

coğrafi istiqamət bildirən güney – “cənub” sözünün köməyilə yaranmış kənd adıdır. 

Mənbələrdə qeydə alınmış toponimlərin hərtərəfli tədqiqi onların mənasının açılma-

sında əsaslı faktların aşkarlanması üçün vacibdir. Bu baxımdan təhlilə cəlb olunmuş atributiv 

komponentli söz birləşməsi tipli Naxçıvan toponimləri maraq doğurur. Məqalədə yer almış 

toponimlər istiqamət bildirən sözlərin köməyi ilə yaranmışdır. Onların tərkibindəki atributiv 

sözlər özündə toponimin hər hansı bir xüsusiyyətini daşıyır.  

Мягалянин aktuallığı. Mənbələrdə qeydə alınmış yer adları müəyyən bir ərazinin tari-

xini əks etdirir. Toponimlərdə kodlaşdırılmış məlumatlar həm də həmin adın daşıyıcısı olan 

xalqın təfəkküründən, dünyaya baxışından xəbər verir. Atributiv adlandırma da bu  əlamətləri 

özündə daşıyan toponimik faktdır. Bunun üçün də atributiv komponentli toponimlərin 

öyrənilməsi hər zaman aktualdır. 

Мягалянин елми йенилийи. Елми йенилик мювзунун илк дяфя арашдырылмасы вя мцяллифин 
бу мясяляйя даща обйектив йанашмасы иля баьлыдыр.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti вя тятбиги. Məqalədə qeydə alınmış faktlar, fikirlər 

bu istiqamətdə yazılan tədqiqat əsərləri, araşdırmalar üçün material rolunu oynaya bilər. 
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Резюме 
 

Топонимы в источниках отражают историю конкретной области. Они являются 

носителями закодированных данных о мышлении, о мировоззрении носителей языка. 

Атрибутивное слово также имеет такое свойство. По этой причине, изучение 

географических названий с атрибутивным компонентом всегда актуально. Анализ 

таких географических названий в Нахичевани  дает более широкое представление о 

топонимах данной области.  

 

Q. Pashayeva 

 

Nakhichevan place names with attributive components  

in the Russian scientific literature XIX-XX centuries 
 

Суммарй 

 

Place names reflect the history of the sources a particular area. They are the carriers of 

encoded data about thinking, about the worldview of native speakers. Attributive word also 

has the property. For this reason, the study of place names with the attributive component is 

always true. Analysis of geographical names in Nakhichevan gives a broader picture of the 

place names of the area. 
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İngilis dilinin müxtəlif variantlarının formalaşmasında bir sıra amillərin böyük rolu ol-

muşdur. İngilis dilində diyarşünaslıqla bağlı özünəməxsus söz və ifadələrin, adların meydana 

çıxmasında həmin xalqın adət-ənənələrinin böyük rolu olmuşdur. Bu adət və ənənələr ingilis 

xalqının tarixi, ictimai quruluşu, mədəniyyəti, təhsil və səhiyyə sistemi, bayram və mərasim-

ləri ilə birbaşa əlaqədar olmuşdur. Odur ki, göstərilən sahələri əks etdirən leksik təbəqə də 

məhz Britaniyada danışılan ingilis dili üçün doğmadır və Britaniyanın əhalisi üçün anlaşıq-

lıdır. Misal üçün, aided schools təhsil sistemini əks etdirən bir ifadə kimi Britaniyada anlaşılır, 

çünki  belə müəssisə yalnız bir ingilisdilli ölkədə mövcuddur. Belə məktəblərin xərci yerli 

xalq təhsili təşkilatları tərəfindən ödənilir. 

Və yaxud, busker sözü britaniyalılar trəfindən “səyyar aktyor”, “müğənni”, «akrobat” 

kimi yaxşı başa düşülür, çünki bu məşğuliyyətlər də məhz Britaniyanın həyatı üçün xarakterik 

olmuşdur (4, 68). 

Bu kimi ifadələr yalnız təhsil və mədəniyyət sahələrini deyil, ölkənin ictimai, siyasi 

sistemini də geniş əhatə edir. Məlum olduğu kimi, Britaniyanın siyasi quruluşunun 

özünəməxsus cəhətləri çoxdur. Misal üçün, House of Lords siyasi bir ifadə kimi yalnız 

britaniyalılara məxsusdur. Belə bir orqan başqa ingilisdilli ölkələrdə yoxdur. 

Hər bir xalqın yalnız özünəməxsus həyat tərzi, adət və ənənələri olduğu kimi, onların 

ifadə vasitələri də məhz həmin xalqın dilində öz əksini tapır. Yəni konkret ingilis adət və ənə-

nələri ilə bağlı olan söz və terminlər məhz britaniyalıların dilində işlənir və başa düşülür və bu 

səbəbdən də həmin söz və terminlər məhz Britaniyada danışılan ingilis dilinə məxsusdur. 

Bütün cəmiyyətlərdə insanlar öz psixologiyalarına, dini əqidələrinə, fəlsəfi dünyagörü-

şünə münasib bütün cəhətləri özündə birləşdirən və əks etdirən bayramlar, mərasimlər, şən-

liklər, təntənələr yaratmışlar. Onların bir çoxunu insanlar təbiət, cəmiyyət üzərində qələbələ-

rini təsdiq etmək üçün yaradıblar. 

Hər bir din müəyən ünsurlərin  məcmusundan ibarətdir. Dini təsəvvürlər, dini hisslər 

və dini mərasimlər onun əsas ünsürlərini təşkil edir. Dinin həmin ünsürləri içərisində dini tə-

səvvürlər, fövqəltəbii qüvvələrə, ruhlara (allahlara, mələklərə və s.) etiqad dini şüurun başlıca 

əlamətlərini təşkil edir. Dini təsəvvürlər, dini hadisələrlə, etiqad hissi ilə ayrılmaz surətdə 

əlaqədardır. Dini hisslər dini təsəvvürləri möhkəmləndirir, dini təsəvvürlər də, öz növbəsində, 

dini hissləri möhkəmləndirir. Dini təsəvvürdərin və dini hisslərin möhkəmlənməsində, onların 

insanların şüuruna yeridilməsində dinin ən mühafizəkar ünsürünü təşkil edən mərasimlərin 

mühüm rolu vardır. 

İngilis ənənələrini şərti olaraq müxtəlif növlərə aid etmək olar. Bu ənənələr uşağın 
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anadanolma günündən başlayaraq, ad gününün qeyd edilməsi, nişanlanma, ailə qurma, evlən-

mənin ildönümləri və s. əhatə edir və bu qeyd edilmə günlərinin nə səviyyədə qeyd edilməsi, 

hər bir ailənin büdcə imkanları əsasında qurulur. 

İkinci qrup qeyd edilən günlər ümumi dövlət səviyyəli ənənələrdir. Buraya milli 

təntənələr, dini bayramlar daxildir. 

Üçüncü qrup qeyd  edilməli günlər içərisində xalq gəzintiləri, ənənəvi mərasimlər və  

digər kütləvi tədbirlər özünəməxsus yer tutur. 

Böyük Britaniya xalqına məxsus adət-ənənələr, ölkədə qeyd edilən günlər, mərasimlər, 

ayinlər ictimai şüurun formaları olan dini, psixoloji və fəlsəfi dünyagörüşlərinin məhsuludur 

və bütün bunları ictimai şüurun formaları prosesindən ayrımaq mümkün deyildir. 

İngilis adət-ənənələri çoxşaxəli və rəngarəngdir və onların meydana  çıxmasında bu və 

ya digər tarixi hadisənin böyük rolu olmuşdur. 

Ənənələrin çoxu qədim zamanlara təsadüf  edir. O vaxtlar ingilislər özlərini şən və 

xoşbəxt, yaşadıqları ölkəni isə “Merry old England” adlandırmışlar. Məhz həmin dövrdə  

formalaşmış ingilis adət və ənənələri bu günə qədər mühafizə olunmuşdur. 

Bir çox ənənələrin öz dövrlərini başa vurmalarına baxmayaraq, ingilis konservatizmi 

onların aradan qaldırılmasına mane olur. 

Adət və ənənələrlə bağlı söz və terminlər aid olduğu ölkənin tarixi, coğrafi xüsusiy-

yətləri, adət  və ənənələri, ictimai və siyasi quruluşu və ölkə həyatının başqa sahələri ilə sıx 

bağlıdır. Eyni halı ingilisdilli ölkələrin lüğət tərkibində də görmək olar. 

Britaniyanın özünəməxsus tarixinə, coğrafiyasına və təbiətinə, siyasi quruluşuna aid 

sözlər ancaq burada danışılan ingilis dilinə aid realiya hesab olunur. Çünki onlar ingilis dilinin 

başqa variantlarında eyni mənada işlənmir, ancaq Britaniyanın həyatına aid məfhumları ifadə 

etmək funksiyasını daşıyır. 

Burjua inqilabı ingilisdilli ölkələr arasında yalnız Britaniyada baş verdiyindən, 

Bourgesis Revolution ifadəsi də məhz Britaniyanın reallığına aid ifadə hesab olunur. 

Və yaxud, Hunger-march ifadəsi Britaniyada 80-ci illərdə keçirilən, hökumətin iqtisa-

di siyasətinə qarşı yönələn ac insanların yürüşü kimi tarixi bir hadisəni əks etdirir. Lakin hə-

min ifadə başqa ingilisdilli ölkələrin dilində eyni assossiasiya doğurmur. Çünki həmin tarixi 

hadisə onların ölkələrində olmamışdır. Buna görə də yalnız bir ölkənin həyatını əks etdirib və 

həmin ölkənin dilində anlaşılan ifadələr ölkəşünaslıqla əlaqədar sözlər və ifadələr hesab olu-

nur (1, 146). 

İngilis dilinin zənginləşməsində bu amilin xüsusi yeri olmuşdur. Ümumiyyətlə, ölkə-

nin spesifik həyatı, tarixi, coğrafiyası və s. ilə əlaqədar olaraq yaranan sözlər ingilis dilinin 

müxtəlif variantlarının yaranmasını sürətləndirən, ona böyük təsir göstərən mənbələrdən biri 

olmuşdur. İngilis dilinin müxtəlif variantlarının lüğət tərkibini araşdırarkən, orada yalnız bir 

varianta məxsus olan sözlərin əks etdirdiyi obyekt və hadisələrin də yalnız həmin ölkəyə aid 

olduğunu görmək olur. Bu leksik təbəqənin meydana çıxmasında məhz konkret ingilisdilli 

ölkənin tarixi və təbii inkişafı dayanır. 

Britaniyada Burjua inqilabının mərhələlərindən biri, misal üçün, Abolishment period 

adlanır ki, bunu da yalnız Britaniyanın tarixi ilə sıx əlaqədə anlamaq olur. Bu, inqilabın həmin 

mərhələsində feodalların mülkiyyətinin ləğv edilməsi (abolishment), onların hakimiyyət maşı-

nının sındırılması ilə əlaqədar meydana çıxmış sözdür. 

Hər bir xalqın yalnız özünə məxsus olan həyat tərzi, adət və ənənələri olduğu kimi, 

onların ifadə vasitələri də məhz həmin xalqın dilində meydana çıxır və yalnız onlar tərəfindən 

izahatsız başa düşülür. Belə sözlərin ingilis dilində həyatın bir çox sahələrini əhatə etdiyini 
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görmək olur (1, 24). 

Belə ifadələrin böyük bir qrupu ingilislərin məişətində, mədəni və siyasi həyatında 

adət halına keçmiş əyləncə, mərasim və bayramları əhatə edir. Misal üçün, ingilis dilində işlə-

nən one – night stand ifadəsi səyyar fəaliyyət göstərən teatr qastrolunu ifadə edir və yaxud 

cup – and-saucer drama adlı tamaşa mərasimi çay içməklə müşayiət olunan tamaşanı bildirir. 

Flower people ifadəsi Britaniyada gənclərin bir qrupunu əhatə edir. Varlı ailədən olan 

bu gənclər burjua cəmiyyətinin əxlaq normalarına qarşı çıxaraq, ona etiraz əlaməti olaraq 

sivilizasiyadan kənarda olmağa can atır, azad qardaşlıq sevgisi şəraitində yaşamağı üstün 

tutur, bir sözlə yaşadıqları cəmiyyətin əxlaq normalarına  tabe  olmurlar. Bu isə öz ifadəsini 

Flower boys ifadəsində tapmışdır ki, o da göründüyü kimi, Britaniya həyatını əks etdirən 

ölkəşünaslıq terminidir. 

Britaniya həyatını əks etdirən ifadələrin bir qrupu biznes, ticarət özəlliklərini, yəni 

onun Britaniyaya xas təzahür formalarını əks etdirir. Məsələn, After Eight ifadəsi ingilislərə 

yaxşı məlumdur. O, aromatik şokolad istehsal edən və onların satışını axşam saat 8-dən 

başlayaraq təşkil edən firmanı bildirir. Göründüyü kimi, After Eight ifadəsi də və onun aid 

olduğu biznes növü də məhz Britaniya üçün xarakterikdir. 

İngilis adət-ənənələrinin özəllikləri müxtəlif mərasimləri, tədbirləri, əyləncələri, 

müəssisələri bildirən realiyalarda aydın əks olunur: 

Womens libration movement — «Qadınların azadlıq hərəkatı» - hərəkatın məqsədi 

qadınların, siyasi, iqtisadi, ictimai hüquqlarını müdafiə etmək, qadınlarla kişilərin bərabər-

liyini təmin etməkdir. Xüsusilə də, ailədə qadınların kişilərlə bərabər hüquqa malik olması 

uğrunda mübarizə aparır. 

Womens Royal Voluntary Service — Könüllü qadın xidməti olub, xeyriyyəçilik 

məqsədi ilə fəaliyyət göstərir. Xəstə və ehtiyacı olanlara yardım göstərir, evlərə gedirlər. 

Wooden spoon — zarafatcıl bir tədbir olub, cəbr üzrə imtahanlardan sonuncu yer 

tutmuş tələbəyə priz kimi təqdim olunur. Bu adət Kembric universitetinə məxsusdur. 

Working Mens Club — fəhlə klubu. Belə klublar ailə axşamları, rəqslər və s. əyləncəli 

tədbirlər təşkil edirlər. 

Young Womens Christian Association — gənc xristian qızlarının xeyriyyə təşkilatıdır. 

Dini təbliğ edir, xüsusilə gənc qızlar arasında dini yayır, təşkilatın özünün ümumi yataqxanası 

və klubları vardır. 

Spesifik Britaniya sözlərinin bir qrupu ingilislərin məişət xüsusiyyətləri, məişət sahə-

sində onların adətləri, məişət qaydalarının tənzimlənməsi üsullarını əks etdirir. Bunlar ərzaq 

məhsullarının, geyim şeylərinin və başqa həyati ehtiyacla bağlı əşyaların istehsalı, satışı, 

paylanması, mənimsənilməsi sahəsində Britaniyada müşahidə olunan qayda-qanunları, onları 

icra edən təşkilat və idarələri bildirir. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, bunlar məhz Britaniya-

nın məişəti üçün  xarakterikdir  və  onu  ifadə  edən  adlar  da britanizmlər hesab olunur və 

Britaniyanın ölkəşünaslığına aid sözlərin tərkibində verilir. 

Twenty Questions — populyar əyləndirici radio verilişi. Uşaqlar üçün nəzərdə tutulan 

bu oyun BBC-də verilir. Heyvan, bitki və minerallar haqqında verilən suallara düzgün cavab 

verilməlidir. 

Valentine — sevgili – müqəddəs Valentine günündə zarafatla seçilir. Bu söz eyni za-

manda Valentine günündə sevgililərin bir-birinə göndərdiyi otkrıtka və ya məktuba da deyilir. 

İngilis dilində  elə söz və ifaədələr mövcuddur ki, onlar hamı tərəfindən işlədilir və 

dərk edilir. Bu kimi söz və ifadələr  dilin  məişət leksikasına daxildir. Adətən məişət  leksikası 

deyəndə hər hansı bir xalqın məişətinə daxil olan sözlərin ümumi məcmusu nəzərdə tutulr. 
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Milli xörək adları da məişət  leksikasına daxildir. Hər xalqın  özünə məxsus, eyni zamanda 

digər  xalqlarla ümumi olan xörək , şirniyyat və s. növləri mövcuddur: 

Friendly society — qarşılıqlı yardım cəmiyyəti. O, könüllü sığorta təşkilatı kimi öz 

üzvlərinə xəstələnmə, əmək qabiliyyətini itirmə və s. bu kimi hallarda maliyyə yardımı 

göstərməklə məşğuldur. 

Fringe benefits əlavə imtiyazlar olub, işçilərin bəzi kateqoriyalarına verilir. Xüsusilə 

onların yaşlı təbəqəsinə verilən bu imtiyaz xidmətçi avtomaşın verməklə, onların nəqliyyat-

dan ödənişsiz istifadəsini təmin etməklə, aşağı qiymətlə lazımi mallar almasını təmin etməklə 

və s. ilə məşğul olur. 

Girls Friendly Society — qızları himayə edən cəmiyyət. Xeyriyyə təşkilati kimi 

qızlarla cəmiyyət daxilində rəftar olunması üzərində nəzarət edir, xüsusilə gənc qadın xid-

mətçiləri müşahidə altında saxlayır. Cəmiyyətin yataqxanası və klubları vardır. 

Amenity bed — xəstəxanada xidmət şəraiti daha yaxşı olan və xüsusi ödənişli 

çarpayıya deyilir. Ondan istifadə edən xəstələrə xüsusi üstünlük verilir. Bu xidmət xüsusi 

palatanın olması ilə, daha yaxşı yemək ilə təmin olunmaqla və s. ilə fərqlənir (2). 

Baby-sitter — evə gələrək uşaqlarla oturan, onların qayğısına qalan dayə. Belə dayə 

valideynlər evdən uzaqda olduğu və yaxud iş dalınca getdiyi zaman fəaliyyət göstərir və çox 

zaman şagird və tələbə qızlardan ibarət olur. 

Meals on wheels — «təkər  üzərində nahar”.Qocalmış  və əlil şəxsləri yedizdirmək  

ücün nəzərdə tutulur. Onlar isti yeməklə bu arabanın köməyi ilə təmin olunur. Bu tədbir 

Cenevrə krallığının könüllü xidməti tərəfindən təşkil olunur. 

Slate club — qarşılıqlı yardım klubu. Həftəlik üzvlük haqqından yığılan vəsait 

müxtəlif şeylərin, xüsusilə milad hədiyyələrinin alınmasına sərf olunur.  

Oxtail soup yemək adı kimi Britaniya ingiliscəsinə xas olduğu kimi, onun bildirdiyi 

yemək növü də məhz bu ölkəyə xasdır. O, öküz quyruğundan hazırlanmış, içərisində öküz əti 

və quyruğu olan yeməyi ifadə edir. 

Britanizmlərin bir qrupu bu ölkəyə aid dini adətləri bildirir. Misal üçün, May Meetings 

ifadəsi həmin ayda müxtəlif dini və xeyriyyəçi tədbirlərin həyata keçirildiyi mərasimi ifadə 

edir. 

Başqa bir qrup britanizmlər isə bu ölkə üçün səciyyəvi olan nigah qanunlarını əks et-

dirir. Məsələn, Gretna Green ifadəsi Şotlandiyanın İngiltərə ilə sərhədində yerləşən kəndin 

adındandır. Burada İngiltərədən gəlmiş gənclər arasında nigah bağlanırdı. İngilis gənclər İn-

giltərədə o zaman mövcud olmuş, ağır nigah qaydalarından yaxa qurtarmaq üçün buraya gələ-

rək, asanlıqla heç bir adət çətinliyi olmadan kəbin kəsdirərdilər. Həmin kəbin mərasiminin adı 

olan Gretna Green müasir ingilis dilində «qaçaraq toy» mənasını kəsb etmişdir (2, 344). 

Beləliklə, göründüyü kimi, ingilis dilinin Britaniya variantının lüğət tərkibinin özünə-

məxsus ifadə və terminlərlə zənginləşdirilməsində ən əhəmiyyətli amil yalnız bu ölkənin 

həyatına, tarixinə, maddi və mənəvi həyatına aid özəlliklər olmuşdur. 

Мягалянин актуаллыьы. Инэилис дилиндя милли мядяниййяти якс етдирян адлар щям линг-
вистик, щям дя мядяни-тарихи бахымдаn актуаллыг тяшкил едир; щям инэилис дилинин ономастикасы, 
щям дя мядяниййяти щаггында информасийаны юзцндя бирляшдирир. 

Мягалянин елми йенилийи. Мядяниййят вя дил фактларыны юзцндя бирляшдирян адларын 
инэилис дилчилийинин аз ишлянян сащяляриндян олмасы мягалянин елми йенилийини мцяййян едир. 

Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Инэилис дилинин лексиколоэийасынын тядрисин-
дя мягалянин нятиъяляриндян истифадя едиля биляр. 
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Л. Джафарова  

 

Английские имена отражающие  

национальную культуру 

 

Резюме 

 

Нациoнальная культура всегда была богатым источником для появления 

названий праздников, професии, организаций, традиционных церемоний и пр. С их 

национальным колоритом они создают трудности для носителей языков других 

народов и тем самым их изучение должен быть проводено паралельно c изучением 

английского языка. 

 

Л.Jafarova  

English names reflecting the national culture 
 

Суммарй 
 

National culture has always been a rich source for apperance of numerous names of 

holidays, professions, organizations, traditional ceremonies, etc. Having a national colorite, 

their understanding create some difficulties for the representatives of other peoples and there 

fore the study of such names must be provided paralelly with the English language. 
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преподавательские технологии, навыки обучения 
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technologies, training skills, reguirements, positive impact, successful results 

 

Hər bir cəmiyyətin yüksək iqtisadi və sosial-siyasi nailiyyətləri onun təhsilinin inkişaf 

xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Son illərdə ölkəmizdə gedən sürətli inkişaf onun təhsil sisteminə də 

böyük təsir göstərmişdir. Hazırda ölkəmizdə pedaqoji və təlim texnologiyalarına, eləcə də 

yeni tədris üsullarına böyük maraq yaranmışdır. Lakin bir məsələni də unutmaq olmaz ki, 

təlim və pedaqoji texnologiyalar təkcə innovativ deyil, həm də modern xarakterə malikdir. 

Ona görə də bu sahədə əldə olunan nailiyyətlərlə yanaşı, bir sıra problemlər də yarana bilər. 

Bunun üçün aşağıdakılara diqqət edilməsi zəruridir: 

  Təhsil sahəsində çalışanların bəziləri hələ də təlim və pedaqoji texnologiyalar haq-

qında çox az məlumata malik olduqlarından onlar təlim texnologiyalarını çox zaman bir ava-

danlıq, kompüter texnologiyası kimi başa düşürlər. Bunun üçün də ilk növbədə təhsil işçiləri, 

müəllimlər, tədqiqatçılar, təhsil sahəsində çalışan rəhbər işçilər və ümumiyyətlə, ictimaiyyət 

təlim texnologiyasının əhəmiyyəti, imkanları və rolu haqqında biliklərlə təmin edilməlidir; 

   İstər fərdi, istərsə də ictimai səviyyələrdə yeni texnologiyaların tətbiqinə dair 

təşəbbüsə maksimum imkan yaradılmalıdır; 

  səmərəli dərs təcrübəsi təbliğ olunaraq, təhsildə yüksək nəticələrin əldə edilməsinə 

nail olmaq məqsədilə bu materialların geniş yayılması sahəsində işlər görülməlidir; 

  təhsilin bütün pillələrində işləyən müəllimlərin təlim texnologiyaları, yeni təlim 

metodları üzrə bacarıqlarını inkişaf etdirmək, müəllim hazırlığı, təcrübə və peşəkarlığın inki-

şafı, əldə olunan nəticələr arasında əlaqələrin yaradılmasına nail olunmalıdır. 

Belə qənaətə gəlmək olar ki, təhsil texnologiyaları ilə tədris texnologiyalrı eyni mahiy-

yətə malik deyillər. Belə ki, təhsil texnologiyaları təhsil sahəsinin özünəməxsus xüsusiyyətlə-

rini müvafiq yanaşmalarda və metodlardan istifadə edərək inkişaf etdirilməsinin nəticəsi kimi, 

tədris texnologiyaları isə tədris prosesinin özunəməxsus xüsusiyyətlərini müvafiq yanaşmalar 

və metodlardan istifadə edərək səmərəli təlim prosesinin həyata keçirilməsinin təşkili kimi ba-

şa düşülməlidir. Tədris texnologiyasına “öyrətmə bacarığı, təcrübəsi” kimi də yanaşmaqla ay-

dınlaşdırmaq mümkündür. Yüksək nəticələr əldə etmək üçün tədris prosesində texnologiyanın 
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müxtəlif növ və vasitələrindən istifadə olunur. Müxtəlif texnologiyaların müntəzəm olaraq 

bir-birilə əlaqələndirilməsi tədrisin səmərəliliyini artırır. Təhsilin səmərəliliyi və keyfiyyəti 

tədris prosesində təlim və pedaqoji texnologiyaların istifadəsindən çox aslıdır. 

Təhsilin məzmunu kontekstindən aydın olur ki, təlim texnologiyaları əsas təlim vər-

dişlərinə daxil olmaqla öyrənilən fənlərə aid geniş məlumatları əldə etməyə imkan verir, yük-

sək səviyyəli təfəkkürü, əməkdaşlığı və problemlərin həllini təmin edir. Bilə qənaətə gəlmək 

olar ki, təlim texnologiyası təhsilin hər pilləsi üzrə onun məqsədinin keyfiyyətli yerinə 

yetirilməsini təmin etmək üçün istifadə olunan sistemdir. 

Təlim texnologiyasını təhsil metodları mövqeyindən belə başa düşmək olar ki, onlar 

tədris və təlim üçün güclü bir alətdir. Təlim texnologiyaları tədrisin və təlimin səmərəli, fəal 

və yaradıcı şəkildə həyata keçirilməsi üçün onları müxtəlif növ üsullar və vasitələrlə təmin 

edirlər. 

Təhsil texnologiyarından məqsədyönlü istifadəsi təlim prosesinə müsbət təsir edə 

bilər. Bu təsirləri aşağıdakı kimi qiymətləndirmək olar: 

1. Qiymətləndirmə meyarı və forması dəyişir, əvvəlcədən seçilmiş imtahandan əlavə 

bir çox vasitədən istifadə edilir, problemi  həlletmə prosesində vaxta qənaət olunur və layihə 

hazırlığına daha çox vaxt ayrılır. 

2. Təhsil texnologiları əsasında hazırlanmış materialların fərqliliyi sayəsində şagirdin 

diqqətinin bir çox istiqamətlərə yönəldilməsi ilə şagirdlərin nailiyyətləri artır. 

3. Tələbənin diqqətinin davamlılığı təmin olunur  və müxtəlif hissiyyat orqanlarına 

təsirliliyi ilə  tələbənin diqqətinin artırılmasını təmin edir. 

4. Məlumatların gec yaddan çıxmasını təmin edir, həyata keçirilən müxtəlif 

fəaliyyətlərlə, virtual şəkildə  məlumatların əks etdirilməsi ilə dərs daha cəlbedici olur.  

Məqalənin aktuallığı. Yeni pedaqoji texnologiyaların nəzəri məsələlərinin öyrənilmə-

sinə və yeni təlim texnologiyalarından istifadə edilməsinə böyük ehtiyac məqalənin aktuallı-

ğını şərtləndirir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Təlim prosesində müasir tədris texnologiyalarına yiyələnmə 

şagirdlərdə müstəqil şəkildə düşünmə qabiliyyətini, məsələni həlletmə yollaının ən optimal 

variantına sahib olma və həlletmə yollarının düzgünlüyünü dəqiqləşdirə bilmə bacarıqları 

formalaşdırır.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti вя тятбиги. Təhlilə cəlb olunan texnologiyalara yiyə-

lənmə nəticəsində şagird müstəqil şəkildə düşünmə qabiliyyətinə yiyəlir, təcrübə aparır, həl-

letmə yollarının düzgünlüyünü öyrənir, müqayisə aparmaqla məlumatların daha düzgün mə-

nimsədilməsinə nail olurlar. 
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Şəxsiyyətin cəmiyyətə adaptasiyası və özünüreallaşdırmasında ali məktəbin sosial-mə-

dəni mühitinin rolunun elmi cəhətdən əsaslandırılması və tədqiqi məsələlərinə maraq durma-

dan artır. Tərbiyə konsepsiyaları və texnologiyalarının təkmilləşdiyi, tərbiyə işinin təşkili 

prioritetlərinin yenidən nəzərdən keçirildiyi, təhsil paradiqmalarının dəyişildiyi bir vaxtda 

mühit anlayışı aktuallıq kəsb etmişdir. Mühitin sağlam, demokratik və humanist olması şəx-

siyyətin tərbiyəsinə öz müsbət təsirini göstərən  başlıca şərtlərdir. 

Müasir pedaqogikada “mühit” - insanı əhatə edən və onunla qarşılıqlı təsirdə olan  

şərtlərin məcmusu  kimi  xarakterizə  olunur  [4] .  

Sosial-mədəni mühit həyat fəaliyyətinin əhəmiyyətli sahəsidir ki, burada şəxsiyyətin 

başqa insanlarla qarşılıqlı təsirdə mədəni dəyərlərin köməyi ilə formalaşması, inkişafı və özü-

nüinkişaf etdirmə prosesi baş verir. Hər bir nəslin öz dəyərlər sistemi olan sosiomədəni mühiti 

var. Məhz həmin mühitdə fərdin şəxsiyyət və sosial subyekt kimi identifikasiyası baş verir. 

Sosiomədəni mühit insanın həyat tərzi və inkişafına təsir edən təbii, sosial və mədəni 

elementlərin məcmusu kimi anlaşılır. Sosiomədəni mühit subyektləri arasında münasibətlərin 

müxtəlif forma və metodlarını əhatə edən mükəmməl sistem kimi nəzərdən  keçirilir.   

Hər bir insan cəmiyyətdə qərarlaşması və ləyaqətli yaşaması üçün mənəvi-sivil fəaliy-

yətin, ictimai münasibətlərin subyekti kimi özündə müvafiq keyfiyyətləri inkişaf etdirməlidir. 

Bu məqsədlə o, hər şeydən əvvəl, mənəvi aləmin intellekt, insani hisslər, iradə, qarşıya qoyul-

muş məqsədə çatmaq üçün qətiyyətli olmaq  kimi  təzahürlərini  təkmilləşdirməlidir [2]. 

Müasir sosial-mədəni mühit təlim-tərbiyə prosesi subyektlərinin fəaliyyətinin həyata 

keçirildiyi bir məkan kimi aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir: 

-şəxsiyyətin özünüreallaşdırmasına kömək etmək; 

-şəxsiyyətin  tələbat və maraqlarının təmin olunmasına  şərait yaratmaq; 

-sosial  dəyişikliklərə  adaptasiyasına kömək etmək; 

-dəyərlərin və davranış modellərinin formalaşması vasitəsi kimi çıxış etmək. 

Şəxsiyyət fəal, dinamik olub sosial mühitin dəyişməsindən asılı olaraq dəyişikliyə mə-

ruz qalır və inkişaf edir. Şəxsiyyəti səciyyələndirən cəhətlərdən biri də onun sosial münasibət-

lərin subyekti kimi çıxış etməsidir. Şəxsiyyətin ünsiyyət mədəniyyətinin, ailə münasibətlə-

rinin formalaşması, müasir həyata uyğunlaşma, sərbəstlik, sosial mühitə uğurlu təsir bacarığı 
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və nəticədə özünütəsdiqi sosial-mədəni mühitdə baş verir [1].    

Gənclərlə tərbiyə işinin təşkilində başlıca amil kimi çıxış edən ali məktəb mühiti şəx-

siyyətin formalaşmasında həlledici rol oynayır. Gənc yaşlarında şəxsiyyətinin formalaşması  

və  inkişafı  prosesi  ali məktəbin təlim-tərbiyə prosesində davam edir. 

Ali məktəb mühiti - dövlətin təhsil standartlarının tələblərinə uyğun olaraq gələcək 

mütəxəssislərin təlim və tərbiyəsi üçün vacib olan sosial mikromühitin bir hissəsidir. Ali 

məktəb şəraitində gənclərin tərbiyəsi iki tərəflidir: bir tərəfdən şəxsiyyətin müasir şəraitdə 

rəqabətə davamlı olması üçün lazımı keyfiyyətlərin, digər tərəfdən isə etibarlı sosial müda-

fiəni qurmaq bacarıqlarının tərbiyəsi.  

Ali məktəbin sosial-mədəni mühiti ümumbəşəri və milli dəyərlərə uyğun olaraq şəx-

siyyətin tələbatları və maraqlarına istiqamətlənir. Ali məktəbin sosial-mədəni mühitində tər-

biyə işinin əsas hədəfi tərbiyəvi işin maksimal nəticələrinə, tərbiyə prosesinin başlıca məq-

sədlərinə nail olmaqdır. Buna görə ali məktəbin tərbiyə mühiti növbəti prinsiplərə söykənərək 

inkişaf etməlidir: 

-  özünütəhsil və özünüqiymətləndirmə qabiliyyətinin inkişafına kömək etmək; 

-  innovasiya  fəaliyyəti  bacarıqlarının  formalaşmasını təmin etmək;  

- kommunikativ bacarıqları inkişaf etdirmək: müzakirə aparmaq, öz nöqteyi-nəzərini  

əsaslandırılmış  şəkildə  müdafiə  etmək, komandada  işləyə bilmək;  

-   öz  əməyinin  nəticələrinin təqdim etmək  bacarıqlarını  inkişaf  etdirmək; 

- fəaliyyətin yeni növlərinə yiyələnmək, dəyişən şəraitə tez uyğunlaşmaq qabiliyyə-

tinin  inkişafına kömək etmək. 

Ali məktəbin sosial və mədəni mühitinin inkişafında tədris prosesinin bütün iştirakçı-

larının fəaliyyəti əhəmiyyətlidir. Bu zaman tələbə-gənclərin müəllimin parlaq şəxsiyyəti, ge-

niş erudisiyası və yüksək mədəniyyəti ilə qarşılaşması onların şəxsiyyət kimi formalaşmasına 

təsir göstərir. Ali məktəb müəlliminin pedaqoji ustalığı özlüyündə tərbiyəvi vəzifəni müvəffə-

qiyyətli həll etmək üçün tələbələrin ağıl, hiss və  iradəsinə  mürəkkəb, çoxcəhətli  təsir  etmək  

bacarığını  təqdim  edir.  

Ali məktəb sistemində tələbələrlə tərbiyə işinin təşkilində nəzərə alınacaq vacib mə-

qamlardan biri də odur ki,  hər bir fərdi tərbiyə etməzdən əvvəl onun təbii keyfiyyətlərini, 

emosional-psixoloji durumunu, özünəməxsus cəhətlərini öyrənmək lazımdır. Yəni  tərbiyə  işi  

öyrətməkdən yox, öyrənməkdən başlanır. Şəxsiyyətin həyat vektorunun inkişaf etdirilməsi 

üçün müəllimlərin qarşısında mürəkkəb tərbiyəvi vəzifə - tələbələrin öz gücünə və imkanla-

rına inanan, öz ağlı, işgüzar fəallığı hesabına həyatda özünü təsdiq etmək istəyən insanın 

obrazına oriyentasiyası durur.          

Ali məktəb müəllimləri və tələbələrinin istər tədris, istərsə də tədrisdənkənar fəaliyyə-

tinin xarakteri və formaları, münasibətlər vektorunun təsirdən qarşılıqlı təsirə, əməkdaşlığa  

doğru  dəyişilməsi sosial-mədəni mühitin səmərəsini artıran amildir.   

Tələbə - gənclərlə tərbiyə işinin təşkili şəxsiyyətinin mütəxəssis  və vətəndaş kimi for-

malaşması prosesi, onların özünüinkişaf və özünüaktuallaşdırması üçün şəraitin yaradılması 

deməkdir. Beləliklə, ali məktəb mühitində tərbiyə işinin təşkili aşağıdakı funksiyaları əhatə 

edir: 

-  tələbənin  tərbiyəlilik, təhsil  və  inkişaf  səviyyəsinin  diaqnostikası; 

- mütəxəssisin şəxsiyyətinin inkişafı üçün lazımi tərbiyəvi təsirlərin planlaşdırılması; 

-  tərbiyəvi  təsirlərin  təşkili; 

-  şəxsiyyətin fəaliyyətinin tənzimlənməsi və motivasiyası; 

-  tərbiyəvi təsirlərin nəticələrinin təhlili, tərbiyəvi nəticələrə  nəzarət. 



Бакы Гызлар Университети                                                                     Elmi əsərlər 2015/2 
 

 81 

Müasir cəmiyyətdə sosial meyarlarına görə ayırd edilən bir sıra submədəniyyətlər 

(gənclərin submədəniyyəti, etnik-milli, konfessional, ərazi-regional submədəniyyətlər və s.) 

inkişaf etməkdədir [3]. Tələbə submədəniyyəti ali təhsil müəssisəsinin sosial-mədəni mühiti 

çərçivəsində formalaşaraq, korporativ mədəniyyətin təşəkkülündə mühüm rol oynayır. Tələbə 

birliyinin korporativ mədəniyyəti ali məktəb tələbələrinin əksəriyyətinin dəstəklədiyi maddi 

və mənəvi dəyərlər sistemini, tələbatları, davranış nümunələrini özündə əks etdirir. 

Sosial-mədəni mühitin səmərəli funksionallaşdırılması üçün informasiya – kommu-

nikasiya vasitələrinin tətbiqi lazımdır. İnformasiya-kommunikasiya vasitələrinə aiddir: infor-

masiya vasitələri ilə təchiz edilmiş tədris otaqları, ali məktəbin internet portalı, distant  layihə-

lər, telekonfranslar, ali məktəbin nəşrləri, elektron kitab, dərslik, mühazirələr və s. Beləliklə, 

ali məktəbin sosomədəni mühiti müasir texnologiyalardan istifadə etməklə innovasion poten-

sialın formalaşdırılmasını, mobillik, kreativlik, özünüidarə, liderlik və rəqabətlilik kimi key-

fiyyətlərin  formalaşmasını  təmin  edən məkandır.  

Ali  məktəbin təhsil məkanı və sosial - mədəni  mühitində  tərbiyə  işinin təşkili aşağı-

dakı  məqsəd və  vəzifələri əhatə  edir: 

 öyrənənlərdə ümummədəni və peşəkar kompetensiyaların formalaşmasına imkan ve-

rən  sosial-psixoloji  şəraitin  və  sosiomədəni tərbiyəedici  mühitin yaradılması; 

 geniş sosial və peşəkar təcrübənin tələbələr tərəfindən mənimsənilməsi; 

 tələbələrdə yüksək mənəvi-əxlaqi keyfiyyətlərin  və etik davranış normalarının tər-

biyə edilməsi; 

 universitetin əməkdaşları, tələbə və müəllimlərinin dəyər oriyentasiyaları sistemini  

müəyyən  edən  ali məktəbin korporativ mədəniyyətinin formalaşması;  

 ən yaxşı ali məktəb ənənələrinin möhkəmləndirilməsi və inkişafı; 

 gələcək mütəxəssislərdə seçdikləri peşənin sosial rolunu dərk etməyə,  peşə borcuna  

məsuliyyətli  münasibətin  formalaşdırılması; 

 universitetin tələbə - gənclərində vətənpərvərlik şüurunun və fəal vətəndaş mövqe-

yinin formalaşdırılması; 

 demokratik, çoxmillətli cəmiyyətin  dinamik inkişafı şəraitində tələbələrdə şəxsi və 

peşəkar əhəmiyyətli keyfiyyətlərin formalaşması üçün təşkilatı-pedaqoji şəraitin yaradılması-

nın təmin olunması; 

 tələbələrdə ümumi mədəni səviyyənin və estetik zövqün, davranış, nitq və ünsiyyət 

mədəniyyətlərin yüksəldilməsi; 

 birinci kurs tələbələrinin ali məktəb mühitinə uyğunlaşması üzrə işin sisteminin 

təkmilləşdirilməsi; 

 humanizm prinsipi əsasında təhsil subyektləri arasında münasibətlərin formalaş-

dırılması; 

 variativ  fəaliyyət  prosesində  fərdi, qrup  və  kollektiv  formaların birləşdirilməsi; 

 öyrənənlərin peşəkar və şəxsi inkişafına yönəldilmiş tələbə klublarının, yaradıcı 

birliklərinin, tələbə elmi cəmiyyətlərinin fəaliyyətinin  genişləndirilməsi; 

 mənəvi cəhətdən inkişaf etmiş, müasir və perspektiv düşüncəli şəxsiyyətin тərbiyəsi;       

 ali məktəbinin tələbələrində  motivasiya və sağlam həyat tərzi vərdişlərinin 

formalaşdırılması; 

 tələbə mühitində narkotik vasitələrdən, tütün və spirtli içkilərdən istifadənin qarşı-

sının alınması, millətçilik və ekstremizmin istənilən təzahürlərinə qarşı  profilaktik  kompleks  

tədbirlərin  həyata  keçirilməsi; 

 ali məktəbin tələbə özünüidarə orqanlarının, hüquq-mühafizə, ekoloji və könüllülər  
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hərəkatı  fəaliyyətinin  təşkili  və  təkmilləşdirilməsi; 

 ali məktəb çərçivəsində tələbələrin dərsdənkənar, sosial əhəmiyyətli fəaliyyətə  cəlb 

edilməsi; 

  tələbə aktivlərinə idarəçilik fəaliyyətinin əsaslarının öyrədilməsi, ali məktəbin 

məzunlarında  liderlik  keyfiyyətlərinin  formalaşdırılması; 

 ali məktəbdə tələbə təşəbbüslərinin inkişafı və müxtəlif tələbə layihələrinin reallaş-

dırılması  üçün  şəraitin  yaradılması;   

 tərbiyəvi işlərin və asudə vaxtın səmərəli təşkili formalarının seçilməsi, tələbə aka-

demik  qruplarında  kuratorların  işinin  təkmilləşdirilməsi; 

 ali məktəb tələbələrinin sosial müdafiəsinin  və  psixoloji dəstəyin təmin edilməsi; 

 universitetin tələbə yataqxanalarında tərbiyəvi və sosial fəaliyyətin təkmilləşdiril-

məsi; 

 tərbiyəvi və sosiomədəni fəaliyyət sahəsində ali məktəblərarası və idarələrarası qar-

şılıqlı əlaqələrin təşkili. 

Ali məktəbdə tərbiyə işi sosial və mədəni fəaliyyətə hazır yüksək ixtisaslı və səlahiy-

yətli gənc mütəxəssislərin hazırlığına yönəldilərək, onlarda ümumi və peşəkar mədəniyyətinin 

formalaşması və inkişafına xidmət edir. Beləliklə, ali məktəb sosiomədəni mühit formalaşdı-

rır, şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafına, tələbə özünüidarəetməsinin, təhsil alanların ictimai təşki-

latlar, idman və yaradıcı klublar, tələbə elmi cəmiyyətlərinin fəaliyyəti də daxil olmaqla tədris 

prosesinin sosial-tərbiyəvi  komponentinin  inkişafına  imkan  yaradır [ 5]. 

Hazırda ali məktəbdə tələbə - gənclərlə tərbiyə işinin təşkili mənəvilik, dövlətçilik, 

vətənpərvərlik, kollektivçilik, mərhəmətlilik, qarşılıqlı yardım, xeyriyyəçilik kimi ənənəvi də-

yərlərlə yanaşı, təşəbbüskarlıq, kreativlik, tolerantlıq, tədbirlilik kimi yeni dəyərlərə söykənə-

rək həyata keçirilir. Tərbiyə prosesinin məzmunu tələbə gənclərinin şəxsi və peşəkar inkişafı 

üçün əlverişli şəraitin yaradılmasına, peşəkar və ümummədəni kompetensiyaların formalaş-

ması, ali məktəbin məzunlarının  mənəvilik, vətənpərvərlik, vətəndaşlıq, zəhmətsevərlik, mə-

suliyyətlilik, mütəşəkkillik, müstəqillik, təşəbbüskarlıq, intizamlılıq, özünüifadə etmə bacarı-

ğı, sağlam həyat tərzi və mədəni dəyərlərə sədaqət kimi sosial-şəxsi keyfiyyətlərinin forma-

laşmasına istiqamətlənmişdir. Beləliklə, müasir gəncliyin tərbiyəsində ali məktəbin  sosiomə-

dəni  mühiti vacib amil kimi xüsusi əhəmiyyət kəsb  edir. 

Мягалянин aktuallığı. İnsan amilinin əsas yer tutduğu hazırki dövrdə gənc nəslin ge-

niş dünyagörüşünə, yüksək əxlaqi keyfiyyətlərə malik olan, ahəngdar inkişaf etmiş, ictimai 

cəhətdən fəal, mənəvi zənginliyi, əxlaqi saflığı və fiziki kamilliyi özündə birləşdirən şəxsiyyət 

kimi tərbiyə olunması məsələsi aktualdır. Tərbiyə işinin təşkilində ali məktəbin sosial-mədəni 

mühiti vacib amil kimi nəzərdən keçirilir. 

Мягалянин elmi yeniliyi. Ali məktəbin təhsil məkanı və sosial - mədəni mühitində 

tərbiyə   işinin təşkilinin məqsəd və vəzifələri ətraflı şəkildə tədqiq və  təhlil edilmişdir. 

Мягалянин praktik əhəmiyyəti вя тятбиги. Məqalədə irəli sürülən ideyalar və əldə 

edilən nəticələr  ali  məktəbdə  tərbiyə işinin  təşkili təcrübəsində tətbiq oluna bilər.   
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Məlum olduğu kimi, 2005-ci ilin may ayında Respublikamız Bolonya prosesinə qoşu-

laraq ali təhsil müəssisələrində Avropa Kredit Transfer sisteminin tətbiqinə dair öhdəliklər 

götürmüşdür.Bu  məqsədlə ölkə Prezidenti Cənab İlham Əliyev 31 yanvar 2008-ci il tarixində 

“Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin Avropa ali təhsil məkanına inteqrasi-

yası ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” sərəncam imzalamış və 22 may 2009-cu iltarixində 

Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sisteminin Avropa təhsil məkanına inteqrasiyası proses-

lərinin sürətləndirilməsi, ali təhsilin məzmununun Bolonya Bəyannaməsinin prinsiplərinə uy-

ğun qurulması, ölkə iqtisadiyyatının inkişaf meyillərinə müvafiq olaraq yüksək hazırlıqlı 

kadrlara təlabatın ödənilməsi, həmçinin əhaliyə müasir standartlar səviyyəsində ali təhsil al-

maq imkanı yaradan səmərəli ali təhsil sisteminin formalaşdırılması məqsədi ilə “2009-2013-

cü illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sisteminin islahatlar üzrə Dövlət Proqramı”nı 

təsdiqləmişdir. Bu proqramının icrasının əsas istiqamətlərindən biri də ali təhsildə keyfiyyətin 

təmin olunmasıdır. Eyni zamanda ali təhsildə keyfiyyətə təminat Avropa təhsil məkanına in-

teqrasiyada mühüm mərhələ olan Bolonya prosesinin də başlıca tələblərindəndir. Keyfiyyətli 

ali təhsilin ən mühüm meyarlarından biri də tələbələrin bilik və bacarığının obyektiv və əda-

lətli qiymətləndirilməsindən ibarətdir. 

Hazırda Azərbaycan tibb universitetində tələbələrin bilik səviyyəsi yüz ballıq sistemlə 

qiymətləndirilir. Bu yüz baldan əlli bal tədris prosesinin nəticələrinə əsasən dərsi aparan 

müəllim tərəfindən qiymətləndirilir. Qalan əlli bal isə test imtahanının nəticələrindən asılı ola-

raq tələbənin özü tərəfindən qazanılır. Müəllimin qiymətləndirdiyi əlli baldan on bal tələbənin 

dərsə dəvamiyətinə və başqa etik göstəricilərinə, on bal laboratoriya işlərinin yerinə yetirmə-

sinə, iyirmi bal  məşğələ dərslərindən əldə etdiyi müvəffəqiyyətlərə görə və nəhayət on bal 

sərbəst işlərin yerinə yetirilməsinə görə verilir. Sərbəst işlər tibbi və bioloji fizikanın tibbdə ən 

çox tətbiq olunan sahələrindən seçilir, ümumi sayı on dənə olur və hər iş bir balla qiymətlən-

dirilir. 

Təcrübə göstərir ki,təlimin məqsəd, məzmun, forma, metod və vasitələrdən ibarət sis-

temi həmişə aparıcı olsa da,ona yanaşmalar müxtəlif olmuşdur. Sadalanan vacib kompanent-

lərin müvafiq prinsiplərə tabe olmaması onların mənimsənilməsini çətinləşdirmiş, tətbiq im-

kanlarını məhdudlaşdırmışdır. Ona görə də yeni yanaşmalar, tətbiq olunan standartlar, öyrə-
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nənlərin tədris fəaliyyəti, onların sərbəst fəaliyyəti və s. elə təşkil edilməlidir ki, təhsildə müx-

təlif fəaliyyətlərin məzmununu əhatə edən xüsusi sənəd meydana çıxsın. Bu sənədin özəlliyi 

onda olmalıdır ki, o, təlimin məzmununu, strategiyalarını, qiymətləndirmə mexanizmlərini və 

sairi birləşdirməklə konseptual xarakter daşısın [1]. Bu sənəd bütün resursların yaradılmasın-

da, təlim prosesinin təşkili və aparılmasında baza rolunu oynasın və dərslikləri tərtib edən-

lərdən başlayaraq ta təlim prosesində qiymətləndirmə ilə məşğul olan bütün mütəxəssislərə 

qədər insanların fəaliyyətini istiqamətləndirsin. Bütün bunların hamısı yeni təlim mühitinin 

formalaşması ilə nəticələnir. Bu mühit təhsil alanların fəallığı şəraitində yaranan pedaqji mü-

hitdir. Artıq neçə illərdir ki, fəal təlim problemi həyata keçirilməyə başlamışdır. Hamıya mə-

lumdur ki, təlimin ənənəvi məzmunu müəllimin yaradıcı fəaliyyətini, onun istiqamətverici ro-

lunu, öyrənənlərin daha müstəqil fəaliyyət göstərmələrini, təşəbbüskarlığını və s. genişlən-

dirmək baxımından kifayət qədər imkanlara malik deyildir. Lakin demokratik və humanist 

prinsiplər əsasında formalaşdırılan yeni yanaşmalar müəllimlərin və təhsil alanların proqres-

siv fəaliyyətinə imkan yaratmaq, ona istiqamət vermək baxımından fərqlənir. Ona görə də 

müəllimlər ilkin olaraq yeni yanaşmaların tərkib hissəsi kimi məzmun standartlarının əhə-

miyyəti və rolu, məzmun və strukturu haqqında zəruri anlayışlara malik olmalı, standartlar 

əsasında təlim işinin planlaşdırılmasna aid bacarıqlara yiyələnməlidirlər [2]. Bu zaman öyrə-

nələrdə anlama, tətbiq, analiz, sintez, dəyərləndirmə kimi idrak qabiliyyətlərinin formalaşdı-

rılmasına, mənimsənilməsinə üstün yer ayrılması diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Araşdır-

malar göstərir ki, təhsil sahəsində həyata keçirilən islahatlarda prioritet istiqamətlər üzrə 

fəaliyyətləri günün tələbləri səviyyəsində qurmaq üçün onun didaktik, nəzəri,pedaqji-psixoloji 

əsaslarının işlənilməsinə və qabaqlyıcı intensiv araşdırılmaların aparılmasna böyük ehtiyac 

var. 

Müasir dövrdə öyrənənin gələcəkdə elm və informasiya tutumlu cəmiyyətdə müvafiq 

yer tutması üçün tədris-təlim prosesində onlarda hansı kompetensiyaların formalaşdırılması-

nın qabaqcadan müəyyən edilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Belə göstəricilərin formalaş-

dırılmasında, inteqrativ xarakter kəsb edən tənqidi təfəkkürün inkişafında müstəsna rol oyna-

yan fəal təlim metodlarından, yeni yanaşmalardan təhsil sistemində istifadə öz aktuallığı ilə 

seçilir. Öyrənənlərdə tələb olunan keyfiyyətləri formalaşdırmaq üçün aşağıdakı məsələlərin 

həyata keçirilməsi təmin olunmalıdır: 

a) Qabaqcadan planlaşdırılmış və inkişafa şərait yaradan tədris-təlim prosesinin qurul-

ması; 

b) Təlimin məzmununun dəyişdirilməsi və yeniləşdirilməsi istiqamətində aparılan işlə-

rin dəstəklənməsi; 

c) Öyrənənlərdə formalaşmış səriştəlilik səviyyəsinin ölçülməsini təmin etmək məq-

sədilə psixoloqların fəaliyyət istiqamətlərinin genişləndirilməsi; 

ç) Milli təhsil sistemində keyfiyyət göstəricilərinin nəticələrindən istifadənin səmərəli-

liyinin artırılması.  

Ona görədə müasir dövrdə təhsilin məzmunu, pedaqoji prosesin təşkili elə qurulmalı-

dır ki, təhsil sistemində gedən islahatlara dair dövlət siyasətinə və tədris prosesinin modern-

ləşdirilməsi tələblərinə cavab verə bilsin. Bu səbəbdən təhsil sisteminin müasir problemlərinin 

fəlsəfi, pedaqji, psixoloji aspektləri qarşılıqlı əlaqədə və vəhdətdə öyrənilməli, milli-mənəvi 

dəyərlərin prioritetliyi və vəhdəti gözlənilməlidir. 

Müasir cəmiyyətdə kamil insan, şəxsiyyət hazırlığı prosesində əldə edilmiş biliklər sis-

temi əmək fəaliyyətinin bütün dövrü üçün kifayət etmir. Elmi-texniki inqilab əsrində biliklər 

çox tez “köhnəlir”, mütəxəssisə lazım olan biliklərin əksəriyyəti 5-6 ildən sonra öz aktual-
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lığını demək olar ki itirir. Sürətli elmi-texniki tərəqqi şəraitində yeni texniki sistemlərin ya-

ranması isə müasir tendensiyaların elmi əsaslarının öyrənilməsini tələb edir. Belə bir pers-

pektiv inkişaf şəraitində pedaqoji və psixoloji elmlər də öz funksiyasını radikal dəyişməlidir. 

Ona görə də rəqabətəqabil şəxsin hazırlanma prosesi elə istiqamətlədirilməlidir ki, o yeni tex-

nika ilə səmərəli ünsiyyətə hazır olsun. İstehsalatda olan çevik texnologiyalar kimi, təlim 

praktikasında da çevik təhsil sistemi geniş tətbiqini tapmalıdır. Belə sistemlər həm də infor-

masiyaları daim müstəqil şəkildə qəbul etməyə imkan verən bacarıqların formalaşdırılmasına 

xidmət etməlidir. Eyni zamanda çevik təhsil sistemləri müasir pedaqji yanaşmalar tələb etdi-

yindən, birinci növbədə şəxsyətin inkişafını təmin edən, yaradıcılığını stimullaşdıran, yaradıcı 

təfəkkürün inkişafına şərait yaradan pedaqoji və təlim texnologiyalarına üstünlük verilməlidir. 

Tədris-təlim prosesinin məzmunu elə formalaşdırılmalıdır ki, elmi biliklərin nəticələrinə söy-

kənən bacarıqların qazanılmasından başqa təfəkkür mədəniyyətinin, əqli tərbiyənin, idrak pro-

sesinin inkişafı nəticəsində insanın özünü dərg etməsi təmin oluna bilsin. Q.Qaliley demişdir: 

“Ən ali hikmət-özünü tanımaqdır”. Başqa sözlə, təhsilin mahiyyəti onun formalaşdırdığı şəx-

siyyətin səviyyəsindən, onun həyatda layiqli yer tutub-tutmamasından, insan olmaq xoşbəxtli-

yindən nə dərəcədə istifadə edə bilməsindən çox asılıdır. 

Təhsil ictimai həyatın və milli məfkurənin ayrılma tərkib hissəsi olduğundan, milli ru-

hun inkişafını təmin edən ən mühüm vasitələrdən biridir. Böyük alman filosofu İ.Fixte Alman 

xalqına müracitəndə deyir ki, xalqın ruhunu yünidən yüksəltmək, ruh düşgünlüyünə qapılmış 

xalqın inamını özünə qaytarmaq üçün çıxış yolu, məhz yeni milli təhsil sisteminin qurul-

masındadır.  

Elmin məqsədi insanın intellektual dünyasını zənginləşdirmək, onu daha məlumatlı, 

daha bilikli etmək və bu biliyin gücə çevrilməsi sayəsində onun imkanlarını artırmaq, müva-

fiq bacarıqların formalaşmasına şərait yaratmaqdır. Lakin insanın maddi, iqtisadi, fiziki gücü 

artdıqca, bu gücü düzgün istiqamətləndirmək, ondan daha səmərəli istifadə etmək üçün mə-

nəvi kamillik səviyyəsini artırmaq lazımdır. Ona görə də təhsilin məzmununun formalaşdırıl-

masında elmi biliklərin həcmi, gələcək kamil insanın, rəqabətə davamlı şəxsiyyətin yetişdiril-

məsində, yeni bacarıqların qazanılmasında onun rolu dəqiq müəyyənləşdirilməlidir. Elmi-tex-

niki tərəqqinin son nailiyyətlərindən istifadə olunmaqla, nəzərə alınmalıdır ki, elmin əsas 

funksiyası heç də sadəcə insanın mənəvi-intellektual maraqlarına deyil, onun dünyanı məq-

sədyönlü sürətdə dəyişdirmək, öz əməli fəaliyyətini elmi əsaslar üzərində qurmaq məqsədinə 

xidmət etməkdir [3]. 

Təhsildə qazanılmış bilik hər hansı fəaliyyət proqramına daxil edilə bilmirsə, o, passiv 

hafizəyə keçərək tədricən unudulur, «lazımsız» biliyə çevrilir. İngilis filosofu B.Styuard ya-

zırdı: «Yadda saxlamaq istəmədiyini oxuma, istifadə etməyəcəyini isə yadda saxlama». R.De-

kart isə yazırdı: «Yaxşı ağıl hələ azdır, əsas məsələ onu yaxşı tətbiq etməkdir». Ona görə də 

təhsilin fundamentallığı elə təmin olunmalıdır ki, təlim prosesində hər bir öyrənən biliyi özü 

kəşf etsin.  

Yeni pedaqoji təfəkkür öyrənənin bir şəxsiyyət kimi yetişdirilməsini təhsil sisteminin 

başlıca vəzifəsi hesab etməlidir. Bunun həyata keçirilməsi üçün təlim prosesi inkişafetdirici, 

tərbiyəedici və şəxsiyyətə istiqamətlənmiş nəticəyönümlü xarakter daşımalıdır. Yeni pedaqoji 

təfəkkür müasir psixologiya və pedaqogikanın uğurlarına arxalanmalı, yeni pedaqoji və təlim 

texnologiyalarına, İKT-yə xüsusi əhəmiyyət verməlidir. Bu gün hər bir öyrədən bu məsələlər 

barədə nəinki aydın təsəvvürə malik olmalı, həm də təlim-tərbiyə işini müasir dövrün pe-

daqoji konsepsiyası baxımından yenidən qurmalıdır.  

Ona görə də təhsilin pillələri üzrə təlimin zəruri minimumunun, bilik həddinin və 
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sahələrinin müəyyənləşdirilməsi təhsilin ən vacib problemlərindən biri hesab olunmalı və mil-

li təhsil konsepsiyasının hazırlanması Azərbaycan elmi-fəlsəfi fikrinin ən üstün vəzifələrindən 

birinə çevrilməlidir. Plutarx demişdir: «İnsan təbiətində iki ali məqam var: zəka və nitq – hər 

ikisi ancaq təhsil vasitəsilə inkişaf etdirilir». Abu Turxan isə yazırdı: «İnsanlar təhsil üçün 

yox, təhsil insanlar üçündür və o, insanların konkret ehtiyaclarına uyğunlaşdırılmalıdır». 

Təhsil mürəkkəb struktura malik bir sistem olduğundan, hər bir struktur səviyyəsində 

elmi təhlil aparmaq üçün əvvəlcə bu səviyyələrin qarşılıqlı nisbəti, yəni təhsilin makrostruk-

turu müəyyən edilməlidir. İstər tərbiyə, istərsə də insanın həyat üçün hazırlanması, bilik və 

bacarıqlara yiyələnməsi məsələləri insan və cəmiyyət, insan və dünya problemlirinin tərkib 

hissəsi kimi qəbul edilməlidir [4].  

Təhsilə münasibətdə bunlar nəzərə alınmalı və bilmək lazımdır ki, insanlar təhsil üçün 

yox, təhsil insanlar üçündür. O, konkret insanların konkret ehtiyaclarına uyğunlaşdırılmalıdır. 

Ona görə də sərbəst işlər elə seçilməlidir ki, həmin iş tibbi fizikanın həmin bölməsinin həm 

nəzəri, həm də təcrübi (laboratoriya işləri, məsələ həlli və təcrübi demonstrasiyaları) his-

sələrini əhatə etmiş olsun. Bunun üçün həmin sahəyə cavabdeh müəllim həmin sahəni yüksək 

səviyyədə bilməli, bu sahənin tibbi diaqnostika və müayinədə tətbiqini bilməlidir, öyrənənlərə 

bu sahə haqda tarixi məlumatlar verməlidir və s. 

Tələbə həmin işin fizikasını istənilən mənbədən hazırlaya və icmalını yaza bilər. Bu 

işin tibbi diaqnostika, müayinə və müalicədə tətbiqi sahələrini isə tibbi ədəbiyyatdan, elmi 

məqalələrdən internetdən və başqa mənbələrdən oxuyub hazırlaşa bilər. Tələbənin cavabının 

qiymətləndirmə standartına tam cavab verib-vermədiyini müəllim tamamilə düzgün və ob-

yektiv qiymətləndirməlidir. Bunun üçün müəllim o, dərəcədə hazırlıqlı olmalıdır ki, o, cava-

bın əla, lap yaxşı, yaxşı və ya kafi qiymətə uyğun olmasını düzgün və obyektiv müəyyən edə 

bilsin. Ona görədə müəllim qiymətləndirdiyi sərbəst işin nəzəri təcrübi və tətbiqi sahəsini, tib-

bi diaqnostika, müayinə və müalicə sahəsində tətbiqini yüksək dərəcədə bilməlidir. 

Azərbaycan Tibb Universitetində Tibbi və bioloji fizikadan aşağıdakı mövzularda sər-

bəst işlər təklif edilir: 

1.Qan-damar sistemində qanın axma sırətinin təyini üsulları (ultrasəs və eektromaqnit 

üsulları). Dopleroqrafiya. 

2 Eşitmə hissinin xarakteristikası. Səs ölçmələri. Audiometriya. 

3.Orqanizmin enerji balansı. Orqanizmin ətraf mühitlə enerji mübadiləsi. Termoqra-

fiya. 

4. Pyezoelektrik effekti və onun tibbdə tətbiq sahələri. 

5. Dipol elektrik generatoru (cərəyan dipolu). Elektrokardioqrafiya, onun fiziki əsas-

ları. 

6. Elektrik rəqslərinin generatoru. Harmonik və impuls rəqslərin generatoeru. 

7.Gücləndiricilər, onların xarakteristikaları. Bioelektrik siqnalların gücləndirilməsi. 

8. Həndəsi optika. Optik cihazların ayırd etmə qabiliyyəti. Optik və elektron mikros-

koplar, onların tibbdə tətbiq sahələri. 

9. İşığın udulması və səpilməsi. Fotosintez. Lyumenisensiya və onun tibbdə tətbiq sa-

hələri. 

10. Dozimetriya. Radionuklidlərin tibbdətətbiqləri.   

Bu sərbəst işlərin hər biri ayrı-ayrılıqda tibbi və bioloji fizikanın geniş bir sahəsini 

əhatə edir və tibbin müxtəlif sahələrində geniş tətbiq edilir. Bu sahəyə əsaslanan çoxlu sayda 

diaqnostika, müayinə, müalicə və ölçü cihazları düzəldilmişdir. Bu işi yerinə yetirmək üçün 

bu mövzuya aid bütün nəzəri materialı mükəmməl öyrənmək bu sahənin nəzəri materialı əsa-
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sında düzəldilmiş ölçü və nəzarət cihazlarının iş prinsipini bilmək və işlətmə qaydalarını mə-

nimsəmək lazımdır. 

Məsələn, Eşitmə hissinin xarakteristikası. Səs ölçmələri. Audiometriya. Bu sərbəst işi 

hazırlayıb təhvil vermək üçün, aşağıdakı tələbləri yerinə yetirmək və nəzəri mövzuları dərin-

dən öyrənmək lazımdır: Səs rəqsləri, səsin əmələ gəlməsi, müxtəlif mühitlərdə səsin yayıl-

ması, qazlarda səsin yayılması, səsin obyektiv xarakteristikaları, harmonik analiz, insanın səs 

aparatı, səsin subyektiv xarakteristikaları, səsin ucalığı, gurluğu və tembri, qulağın fizikası, 

eşitmə hüdudu və ağrı verə sərhəd, loqarifmik şkala, Veber-Fexner qanunu, eşitmə hissinin 

araşdırılması, Audiometriya. Tələbə bu mövzuların nəzəri hissəsini mükəmməl bilməli bu 

mövzulara aid referat yazmalı, audiometrin işləmə qaydasını bilməli, audioqrammani çıxar-

mağı bilməli və nəticəni izah etməyi bacarmalıdır.  

Başqa misal. Həndəsi optika. Optik cihazların ayırd etmə qabiliyyəti. Optik və elektron 

mikroskoplar, onların tibbdə tətbiq sahələri. Bu sərbəst işi təhvil vermək üçün tələbə aşağı-

dakı mövzuları oxuyub tələb olunan şərtlər daxilində təhvil verməlidir. Şua anlayışı; Linzalar; 

Linzalarda xəyalların qurulması; Çökük güzgülər, onlarda xəyalların qurulması; Linzalarda 

nöqsanlar və onların aradan qaldırılması yollları; Mərkəzləşmiş optik sistemlər, onların para-

metrləri; Göz optik sistem kimi; gözdə rast gəlinən nöqsanlar və onların aradan qaldırılması 

yolları; Rəngli görmə, akkomodasiya, adaptasiya. Optik cihazların ayırd etmə qabiliyyəti; Ab-

be nəzəriyyəsi; İmmersiya qaydası; Optik mikroskop, onun tətbiq sahələri. Elektron mikros-

kopu; De-Broyl dalğası; Elektron mikoskopunun tibbdə tətbiqi.    

Məqalənin aktuallığı. Bolonya prosesinə inteqrasiya edilmiş təhsil sistemin üçün, sər-

bəst işlərin düzgün seçilməsi ali tibbi təhsil sisteminin ən aktual problemlərindən biridir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Sərbəst işlərin yerinə yetirilməsində təkçə nəzərə materialın 

mənimsənilməsi ilə kifayətlənilmir, həm də bu sahədə geniş tətbiq edilən təcrübi materialın 

mənimsənilməsi tələb edilir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə ondadır ki, tələbələrdə elmi-tədqi-

qat meylləri yaradır, elmə həvəsi artırır, sərbəst düşüncə tərzini inkişaf etdirir. 
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бора методов свободной работы, а также определяет требования предъявляемые к 

свободной работе. Ппоказывается что правильно выбранные методы свободной работы 

студентов оказывает направляющее действие на их выбор будущей специальности и 

выявляет личные таланты студентов. Свеовременное выполнение и сдача студентом 

свободного задания вырабатывает навыки и интерес к научной работе. 
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against them. It points out that correct methods of free work guide students in there future 

choice of specialty and reveals personal talents. Timely execution and submission of the 

results of free work inoculates skills and interests important for performing scientific work. 
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Son illər Azərbaycan Respublikasının inkişaf konsepsiyasına uyğun olaraq aparılan 

sosial-iqtisadi dəyişikliklər təhsil alanların bilik, bacarıq və vərdişlərinə yeni tələblər vermiş, 

onun məzmun, metod və üsullarına müasir baxışları zəruri etmişdir. Bununla əlaqədar fənnə 

dair biliklərin əldə olunmasından təhsil alanların ümumi təlim kompetensiyalarının, bilik, ba-

carıq və vərdişlərinin formalaşmasına keçid əsas götürülmüşdür. Təhsilin inkişafı ölkədə əha-

linin rifahının yaxşılaşması, daha yüksək səviyyədə qurulması üçün zəmin yaratmalı, insan-

ların texnologiyaları çevik mənimsəmək, əmək bazarında  yer tutmaq, ömür boyu oxumaq,  

düzgün mövqe seçmək imkanı verməlidir. Bu isə öz növbəsində, təlim prosesinin fərdiləş-

məsinə, təhsil alanların təlim motivasiyasının və təlim müstəqilliyinin artmasına imkan verən 

yeni  və müasir tələblərə cavab verən pedaqoji yanaşmaların işlənilib hazırlanmasını zəruri et-

mişdir. Bu gün təhsilin başlıca vəzifəsi müstəqil şəkildə biliklərə yiyələnən, qeyri adi vəziy-

yətlərdə sərbəst qərar qəbul edən, məsuliyyətli, daim öyrənməyə həvəsi və marağı olan şəx-

siyyət formalaşdırmaqdır. Pedaqoji kadrların bu istiqamətdə hazırlığı xüsusi əhəmiyyət kəsb 

edir, çünki onlar gələcəkdə şərəfli və məsuliyyətli bir vəzifə yerinə yetirəcəklər-onlar müəllim 

olacaqlar.Bu səbəbdən tələbələrin müstəqil işinin təşkilinə yenidən baxılmalı, yeni  və müasir 

tələblərə cavab verən pedaqoji yanaşmalar işlənilib hazırlanmalıdır.  

Tədqiqatlardan görünür ki, ali məktəblərdə tələbələrin müstəqil işinin təşkili və yerinə 

yetirilməsi diqqət mərkəzində olsa da, bu sahədə bir sıra nöqsanlar da özünü göstərir. Mə-

sələn, təlim proqramlarında tələbələrin müstəqil işinə nədənsə əlavə vaxt ayrılmayıb, bu isə 

tələbələrin müstəqil işinin lazımi səviyyədə təşkil olunmasına mane olur, mühazirə, praktik  

və laborator məşğələlərin keyfiyyətinin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır. Nəticədə müstəqil fəa-

liyyət bacarığı olmayan tələbələr müstəqil işin təşkili və keçirilməsi ilə bağlı bir sıra prob-

lemlərlə üzləşir ki, bu da öz növbəsində proqram materialının lazımi səviyyədə mənimsənil-

məməsinə şərait yaradır. 

Azərbaycanın qoşulduğu Bolonya prosesinin əsas şərtlərindən biri də tələbələrin müs-

təqil işlərinə ayrılan saatların artması və auditoriya məşğələlərinin azalmasıdır. Azərbaycan 

dövlət müstəqilliyini qazandıqdan sonra digər sahələrdə olduğu kimi təhsildə də geniş isla-

hatlar həyata keçirilir. İslahat proqramı çərçivəsində müxtəlif sənədlər qəbul olunmuşdur. On-

lar ali təhsilli mütəxəssisin qarşısına bir sıra tələblər qoyur. Onlardan ən vacibi fasiləsiz oxu-

maq, mövcud  bilik və bacarıqlarını müstəqil şəkildə artırıb təkmilləşdirməkdir. Bu səbəbdən 
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önəmli yer tələbələrin müstəqil bilik əldə etmələrinə, onların daim yenilənməsinə verilir. Belə 

yanaşma fasiləsiz təhsil konsepsiyasına əsasən düzgün yanaşmadır [1]. Məhz bu səbəbdən 

müstəqil bilik əldə etmək bacarığı bu gün əhəmiyyətli məsələlərdən biridir və dünya prak-

tikasında ona böyük yer ayrılır. Lakin təcrübədə bu hər zaman öz lazımi əksini tapmır. Tələ-

bələr çox vaxt nəinki müstəqil işləyə bilmir, hətta işləmək istəmirlər. Digər tərəfdən müstəqil 

işə ayrılan saatların müəllimlərin dərs saatlarının hesabına artması müəllimlərin müstəqil işə 

mənfi münasibət göstərmələrinə səbəb olur. Çox vaxt müstəqil işə ayrılan vaxt formal xa-

rakter daşıyır və reallıqda tələbənin təlim prosesində iştirakı auditoriya məşğələləri ilə kifayət-

lənir və bu da gələcək mütəxəssislərin hazırlıq səviyyəsinə təsir edir. 

Hal-hazırda tələbələr müstəqil işə ayrılan saatları asudə vaxt kimi qəbul edirlər. Bunun 

üçün tələbələrə müstəqil işin əhəmiyyətini, onun tələbənin idrak fəaliyyətinin inkişafında, gə-

ləcək mütəxəssis kimi formalaşmasında rolunu aşılamaq lazımdır, təlimin tərkib hissəsi olan 

müstəqil işin vacibliyinin dərk edilməsini onlarda tərbiyə etmək lazımdır. Bu səbəbdən artıq 1 

kursdan tələbələrə  tədris edilən fənlərə dair nəinki dərin və möhkəm biliklər  ötürməli, eləcə 

də onlarda təcrübədə tətbiqetmə bacarığını, peşəkar fəaliyyətə hazırlığı formalaşdırmaq lazım-

dır, yəni öyrənməyi öyrətmək lazımdır. Bu gün təhsilin başlıca vəzifəsi müstəqil şəkildə bilik-

lər əldə edə bilən, qeyri-adi vəziyyətlərdə sərbəst qərar qəbul edən, məsuliyyətli, daim öyrən-

məyə həvəsi və marağı olan şəxsiyyət formalaşdırmaqdır. Tələbələrin çətinlikləri məhz onlar-

da müstəqil işləmək bacarığının olmaması ilə əlaqədardır. Bunun üçün tələbələri elə hazırla-

maq lazımdır ki, onlara müstəqil iş üçün ayrılan vaxt fəal təlim vaxtı kimi istifadə olunsun 

[2]. 

Auditoriya  məşğələlərinə ayrılan saatların azaldılması səbəbindən bir sıra məsələlər 

mühazirələrdə və praktik məşğələlərdə ixtisaslaşmış halda öyrədilir digər  məsələlərə az diq-

qət yetirilir və tələbələrə müstəqil tədqiqat üçün təklif olunur. Müstəqil fəaliyyət bacarığı ol-

mayan tələbələr bu məsələlərin həllində aciz qalırlar. Məsləhətlər üçün ayrılmış vaxt fənnin 

təlim proqramını mənimsəməyə kifayət etmir. Tələbələrin  müstəqil işinin təşkili  ali məktəb-

lərdə mütəxəssis hazırlığı prosesində  mühüm yer tutur, aktual problemdir. Eyni zamanda bu 

işin təşkili bir sıra pedaqoji problemlərlə müşayiət olunur. Bu ilk növbədə ali məktəbin tədris 

prosesində müstəqil işləmək bacarığının aşılanmasına, tələbələrə müstəqil iş üçün dəqiq  vax-

tın ayrılması və vaxtdan səmərəli istifadə olunması, tələbələrin idrak-təlim fəaliyyəti ilə elmi 

tədqiqat fəaliyyətin əlaqələndirilməsinə dair dəqiq  metodikanın olmamasıdır. 

Çox vaxt ali məktəblərdə  təlim prosesində tələbələrin müstəqil işinintəşkili təlim fən-

ninin xüsusiyyətinə və ixtisasa əsasən diferensial xarakter daşımır. Bundan əlavə çox vaxt öy-

rənilən fənnin elmi nöqteyi-nəzərdən praktik məqsədi izlənilmir. Digər tərəfdən bu gün fəal 

təlim metodu vasitəsi ilə tələbənin yaradıcı müstəqil fəaliyyətini təşkil edə bilən  müəllimlərin 

sayı kifayət qədər deyil və onların bu sahədə hazırlığına diqqət yetirilmir.  Azərbaycanda bu 

gün orta məktəb müəllimlərindən fərqli olaraq ali məktəb müəllimləri təlim prosesində  fəal 

təlim metodlarından kifayət qədər istifadə etmirlər, daha çox  ənənəvi mühazirələrə  üstünlük 

verir bu da tələbələrin yaradıcı təfəkkürünün, idrak fəallığının, müstəqil və sistemli fəaliyyət-

lərinin inkişaf etməsinə mane olur. Adı çəkilən bacarıqların ali məktəbdə təhsil müddəti ərzin-

də formalaşıb inkişaf etməməsi gələcək mütəxəssislərin bir sıra problemlərlə üzləşməsi, müx-

təlif problemlərin həllinə dair çətinlik çəkməsi və nəticədə məzunların işlə təmin olması prob-

lemini ortaya çıxarır [3]. 

Müasir dövrdə müəllim pedaqoji-psixoloji fənlərin tədrisi prosesində məzmunun şab-

lon şəkildə tədrisindən vaz keçməli, daim axtarışda olmalıdır. Təcrübə göstərir ki, yalnız müs-

təqil və yaradıcı fəaliyyət zamanı əldə olunan biliklər etibarlı və möhkəm olur və insanın hə-
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qiqi nailiyyətinə çevrilir. Təlim prosesinin intensivləşməsi, tələbələrə müstəqil şəkildə öyrən-

məyi öyrətməklə bağlı metodlara keçid müstəqil işin əhəmiyyətini artırır. Bu zaman fərqli dü-

şüncə tərzinin, müasir təlim texnologiyalarından, o cümlədən informasiya-kommunikasiya 

texnologiyalarından istifadə bacarıqlarının formalaşması ön plana keçir. Bununla əlaqədar tə-

ləbələrin müstəqil işinin təşkili ali təhsil sistemində xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Yuxarıda qeyd 

olunanlar hazırda tələbələrin müstəqil işi ilə bağlı ali məktəblərdə vəziyyətin müasir tələblərə 

cavab vermədiyini göstərir. Onun keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq, problemi səmərəli həll etmək 

üçün bir sıra prinsiplər nəzərə alınmalıdır: 

1. Müstəqil  işlər üçün aktual mövzular seçilməlidir; 

2. Mövzular tələbələrin bilik səviyyəsinə uyğun olmalıdır; 

3. Tədqiqatçılıq xarakteri daşımalıdır; 

4. Tələbələrin axtarışına, təhlil maraqlarına və inkişafına şərait yaratmalı, həyatla və 

digər fənlərlə əlaqəli olmalıdır; 

5. Tələbələrin maraq, meyl və tələbatları diqqət mərkəzində olmalıdır; 

6. Fərdi yanaşma nəzərə alınmalıdır; 

7. Texniki vasitələrdən istifadə olunmalıdır; 

8. Mənbələr dəqiq göstərilməlidir; 

9. Obyektiv qiymətləndirilməlidir. 

Qeyd olunan prinsiplərin təlimdə nəzərə alınması tələbələrin müstəqil işinin həvəslə və 

eyni zamanda səmərəli yerinə yetirməsinə imkan yaradır. 

Məqalənin aktuallığı. Dünyada  baş verən proseslərdə yaradıcı və savadlı şəxsiyyətin 

rolu danılmazdır. Bu baxımdan tələbələrin müstəqil işinin təşkili  xüsusi əhəmiyyət kəsb edir, 

çünki məhz müstəqil fəaliyyət zamanı tələbələrdə müasir mütəxəssisə lazım olan keyfiyyətlər 

formalaşır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Tələbələrin müstəqil işinin müasir təşkili düşüncə tərzinin, 

müasir təlim texnologiyalarından istifadəni təmin edir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə irəli sürülən təkliflər tələbələrin 

müstəqil işinin təşkilinin səmərəsini artırar, onlarda müstəqil işləmək bacarığının formalaşma-

sı və inkişafını təmin edər. 
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Şəxsiyyətin fəallığı anlayışı müxtəlif elm sahələrində müxtəlif mənalarda səciyyələn-

dirilir. Fəallıq anlayışının bir sıra məna çalarları vardır. Məsələn, fəal insan, fəal həyat mövqe-

yi, fəal təlim, fəal həyat tərzi.  

«Fəal», «fəaliyyət», «fəaliyyətli» sözləri fəallıq anlayışı ilə sıx surətdə əlaqədardır.  

«Fəallıq» anlayışının mahiyyətinin “Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti”ndə neçə açıqlandığına 

diqqət yetirdik. Fikir verək: « Fəal – 1. işlək, çalışqan, işcil, fəaliyyətli, daim fəaliyyət göstə-

rən, çox iş görən. 2. iş; «fəaliyyət – hər hansı bir sahədə iş, çalışma, fəallıq göstərmə; aktivlik; 

2. iş, işləmə; «fəaliyyətli – çalışqan, işcil, fəaliyyət göstərən; aktiv» (1, 178) deməkdir. İzahlı 

lüğətdə qeyd olunduğu kimi, fəallıq dedikdə,  «işcillik, çalışqanlıq, fəaliyyət, aktivlik» başa 

düşülür (1, 179). 

Mövcud ədəbiyyatda və məişətdə “fəallıq” “fəaliyyət” anlayışı ilə  sinonim  söz kimi  

işlədilir. Fizioloji yönümdə “fəallıq” anlayışı bir qayda olaraq canlı varlıqları ümumi səciyyə-

ləndirmək, onların dinamikasını göstərmək məqsədilə nəzərdən keçirilir.  

Didaktikada təlimin “Fəallıq prinsipi”ni qeyd edirlər. Bu prinsip təlim prosesinin sə-

mərəliliyinin artırılmasında və optimallaşdırılmasında mühüm rola malikdir. N.Q. Brenşteyn 

1966-cı ildə bu prinsipi psixologiyaya da gətirmişdir. O, haqqında danışılan prinsipin mahiy-

yətini orqanizmin həyat fəaliyyəti aktlarında daxili proqramın müəyyənedici rolu kimi nəzər-

dən keçirirdi. Elm sübut etmişdir ki, həb bir şəxsin fəaliyyətində şərtsiz reflekslər vardır  ki,  

hərəkətlər bilavasitə  xarici stimul kimi çıxış edir, lakin  bu, bir növ fəallığın anadangəlmə ha-

disəsi rolunu oynayır.   

Sosiologiya elmində sosial fəallıq anlayışına müraciət edilir. Bu, artıq bizi daha çox 

maraqlandıran bir məsələdir. Bizim tədqiqat kollec tələbələrində sosial fəallığın formalaşdırıl-

masına həsr olunmuşdur. Sosial fəallığa bir hadisə, bir təzahür, bir vəziyyət və münasibət ki-

mi yanaşılmalıdır.    

Akad. M.M. Mehdizadə yazırdı: “Şagirdlərin sosial fəallığı təkcə ictimai-siyasi səciy-

yə daşıyan şagirdlər birliyindən deyil, hətta elmi cəsiyyə daşıyan şagirdlər birliyi vasitəsilə 

həyata keçirilir” (2, 317). 
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Psixologiyada fəallıq vəziyyət kimi, şəxsiyyətin tələbatlarına və maraqlarına əsaslanan 

keyfiyyət və fəaliyyətə daxili hazırlıq kimi nəzərdən keçirilir.      

Fəallıq dedikdə, bunu təlim və tərbiyə vəzifələrinin həyata keçirilməsinə yönələn əqli, 

mənəvi, iradi və fiziki qüvvələrinin səfərbərliyə alınması kimi başa düşmək lazımdır. 

Kollec tələbələrinin şəxsiyyətinin formalaşmasında sinifdənxaric vaxtlarda onların 

fəaliyyəti əhəmiyyətlidir. Təlimdən sonrakı asudə vaxtlarda peşə bacarıqları, sosial dəyərli 

keyfiyyətlər, təşkilatçılıq qabiliyyətləri təşəkkül tapır və inkişaf edir. 

Tələbələrdə sosial fəal şəxsiyyətin formalaşması səviyyəsini müəyyən edən meyarlar 

hansılar ola bilər? Bu meyarları biz aşağıdakı kimi təsəvvür edirik: təşkilatçılıq, müstəqillik, 

mütəşəkkillik, təşəbbüskarlıq kimi şəxsiyyət keyfiyyətlərinin, peşə-pedaqoji bacarıqların, so-

sial dəyərlər haqqında hərtərəfli təsəvvürlərin formalaşması. 

A.İ. Krupnov şəxsiyyətin fəallığının mahiyyətini  belə müəyyən edir: ”subyektin  ətraf 

aləmlə fasiləsiz qarşılıqlı əlaqəsinin təmin olunması” (3, 28). 

Şəxsiyyət sosial mühitlə qarşılıqlı əlaqədə olaraq, bu mühiti dərk etməyə, ondan fay-

dalanmağa, onu zənginləşdirməyə çalışır.    

Açıq sosial mühit heç də həmişə öz subyektlərinə müsbət təsir etmir, fəqət onu azad-

lıq, fəallıq, məsuliyyət, davranış və peşə davranşının etalonları və modelləri haqqında yeni tə-

səvvürlərin təzahürünə aparır.  

N.İ. Kuznetsova yazır: “Cəmiyyətin sürətli informatlaşdırılması ilə bağlı sosiallaşma 

tempinin güclənməsi baş verir. Sosial qrup şəxsiyyətin sosiallaşması dövründə onunla cəmiy-

yət arasında vasitəçi kimi çıxış edir. Nəzərə almaq lazımdır ki,  hazırkı tələbələr öz işlərində  

hələ meydana gəlməmiş texnologiyalardan istifadə edəcək, bu gün təsəvvürümüzə belə gətir-

mədiyimiz problemləri həll edəcək. Belə vəziyyətdə sosiallaşmanın təsisatı kimi təhsil  sosial-

laşmanın digər təsisatlarından – iqtisadiyyat və biznesdən kənarda qala bilməz. Bu zaman la-

zımdır ki, müəyyən mədəniyyətin daşıyıcısı olmaq etibarilə hər bir tələbə, hər bir vətəndaş 

özünü bəşəri vətəndaş kimi hiss edərək, dünya mədəniyyətində yaxşı olan hər şeyə qadir ol-

malıdır. Odur ki, mədəniyyətin ideallarını və  ənənələrini qoruyub saxlamaq naminə tarixi-

mədəni irsi qiymətləndirməyə qabil olan, onu mühafizə edib çoxaltmağı bacaran auditoriyanı 

formalaşdırmaq lazımdır. Bu, öz növbəsində sosial fəallıq kimi keyfiyyəti formalaşdırmağı 

nəzərdə tutur” (4). 

Kollec tələbələrinin  yaş xüsusiyyətləri və təhsil səviyyələri ilə şərtlənən sosial fəal-

lığının formalaşdırılması prosesinin xarakteri və məzmunu ətraf aləmə və özünə fəaliyyətyö-

nümlü münasibətdə öz ifadəsini tapır, özünütəyin, özünütərbiyə və özünreallaşdırma tələbat-

larını həyata keçirilməsinə kömək göstərir. Tələbələrin sosial əhəmiyyətli keyfiyyətləri vətən-

daşlıq mövqeyində, daimi təkmilləşməyə cəhddə öz ifadə olunan mənəvi, müstəqil, fəal şəx-

siyyətin tərbiyə olunmasına yönəlməlidir.  

Kollec tələbələrinin sosial fəallığı özündə sosial biliklər bütöv sistemini, qiymətləndi-

rici mülahizələri, dünyagörüşü yönəlmələri, müstəqilliyə və təşəbbüskarlığın təzahürünə yö-

nələn; sosial mühitlə qarşılıqlı fəaliyyətə istiqamətlənən və fəaliyyətin müxtəlif növləri ilə  

onun dəyişdirilməsinə imkan verən; şəxsiyyətin humanist, işgüzar və vətəndaş keyfiyyətlə-

rində təzahür edən fəaliyyətləri diqqət mərkəzinə gətirən şəxsiyyətin inteqrativ keyfiyyəti ki-

mi nəzərdən keçirilir.  

Bütün yuxarıda deyilənlərin həyata keçirilməsində sinifdənxaric tədbirlərin imkanları 

genişdir.  

Kollec tələbələrinin sosial fəallığının formalaşdırılması təhsil-tərbiyə prosesinin əhə-

miyyətli vəzifələrindəndir. Orta ixtisas məktəbi tələbələrdə sosial fəallığın inkişaf etdirilməsi, 
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onun imkanlarının həyata keçirilməsi, cəmiyyətin elmi-texniki və sosial tərəqqisinə imkan ve-

rən peşə təşəkkülü üçün şərait yaratmalıdır. 

Sosial fəallıq insan fəaliyyətinin dərk edilmiş və məqsədyönlü tipidir. Sosial fəallığın 

inkişafı tələbənin sosial mühitlə qarşılıqlı fəaliyyəti prosesində həyata keçir. Sosial fəallıq 

şəraitində şəxsiyyət (bizim tədqiqatda tələbə) ictimai inkişafın vəzifələrini rəhbər tutaraq,  

özünü və sosiumu dəyişdirmək cəhdində olur.  

Sinifdənxaric vaxtlarda tələbələrin sosial fəallığının səmərəli şəkildə  inkişaf etdirmək 

üçün fəaliyyətin məqsədi düzgün müəyyənləşdirilməlidir. Belə ki, bunun üçün qarşıya belə 

məqsəd qoymaq mümkündür: kollec tələbələrində sosial fəallığın formalaşdırılmasına imkan 

verən sosial-pedaqoji şərtləri müəyyənləşdirmək və əsaslandırmaq. 

Fikrimizcə,  aşağıdakı hallarda tələbələrdə sosial fəallıq səmərəli şəkildə tərbiyə oluna 

bilər: 

1. Haqqında danışılan prosesinin təşkilinin vasitəsi olmaq etibarilə sosial mühitin 

mümkün imkanlarından pedaqoji kollektivin faydalana bilməsi. 

2. Sinifdənxaric işin sosial-pedaqoji imkanlarını müəyyənləşdirmək, qabaqcadan plan-

laşdırma işləri aparmaq. Tədbirlər planlaşdırılarkən tələbələrin arzu və istəklərinin nəzərə 

alınması. 

3. Sosial fəallığın qarşısında dayanan məqsədi, onun prinsiplərini, sosial-pedaqoji şərt-

lərini, metodlarını, vasitələrinin, həyata keçirilməsinin səmərəli yollarını, sosial fəallığın for-

malaşması səviyyəsini özündə birləşdirən kollec tələbələrinin sosial fəallığının modelini işlə-

yib hazırlamaq və tətbiq etmək. 

Tələbələrin sosial fəallığının formalaşdırılması modeli sinifdənxaric işin təşkilinin ma-

hiyyətini açır. Bu modelə daxildir: sosiumun ehtiyatlarından, eyni zamanda tələbə oğlan və 

qızın sosial tələbatlarının, qabiliyyətlərinin inkişafında onların öz imkanlarından istifadə; 

həmçinin sosial-pedaqoji şərtlər kompleksi əsasında həyata keçən sosial münasibətlərin bər-

qərar olması və s.  

4. Tələbələrdə sosial fəallığı formalaşdırmağın metodik sistemini işləyib hazırlamaq. 

Bu metodikaya daxildir: sinifdənxaric işin mərhələləri, xüsusən tələbələrin  sosial təliminə so-

sial maariflənməsinə imkan verən idraki mərhələ; sinifdənxaric işin imkanlarından bacarıqla 

faydalanmaq üçün müəllimlərin sosial fəallığının yüksəldilməsi ilə əlaqədar olan  kollecin 

pedaqoji mühitinin formalaşdırılması mərhələsi; tələbələri sinifdənxaric işin müxtəlif növlə-

rinə cəlb etmək məqsədilə onların sosial təcrübəsindən istifadə mərhələsi; sosial fəallığı müx-

təlif səviyyədə olan tələbələrin sosial tələbatlarının hesaba alınmasına istiqamətlənən fərdi kö-

məyin göstərilməsi mərhələsi; qarşılıqlı fəaliyyətin forma və metodlarını əks etdirən sinifdən-

xaric tədbirlər zamanı tələbə gənclərdə sosial fəallığın formalaşdırılması üzrə işin səmərəli 

yolları və s.  

5. Sinifdənxaric tədbirlərə tələbələrdə marağın yaradılması. Bu tədbirlərdə onların 

məcburiyyət olmadan, könüllü iştirak etməsi. 

6. Sinifdənxaric işin bu və ya digər forması üzrə tədbirdə tələbələrin təşəbbüskarlığına 

geniş meydan vermək. 

7. Sinifdənxaric tədbirin təşkilində və həyata keçirilməsində tələbələrin müstəqilliy-

inin diqqət mərkəzində dayanması. 

8. Sinifdənxaric tədbirlər zamanı tələbə oğlan və qızların təşkilatçılıq qabiliyyətlərin-

dən istifadə etmək. 

9. Kollec tələbələrində sosial fəallığın mərhələlərlə formalaşdırılmasına nail olmaq.  
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10 Sosial tərbiyənin  nəzəriyyəsi və metodikası yönümündə elmi-pedaqoji təsəvvür-

lərin genişləndirilməsinə imkan verən başlıca müddəalara aydınlıq gətirilməlidir ki, tələbələr-

lə dərsdənkənar işi səmərəli qurmaq mümkün olsun. Eyni zamanda sinifdənxaric işin təşkilat-

çılarına “sosial fəallıq” anlayışının mahiyyəti, sosial fəallığı təşkil edən komponentlər aydın 

olmalıdır.  

11. Tələbələrdə sosial fəallığın inkişafı mexanizmi fasiləsiz izlənilməlidir. Bu məqsəd-

lə həyata keçirilmiş hər bir tədbirdən sonra pedaqoji diaqnostika tətbiq oluna bilər. Bunun 

üçün ilk növbədə pedaqoji diaqnostikanın vasitələri müəyyənləşdirilməlidir. Buraya daxildir: 

kollec tələbələrinin sosial fəallığının formalaşdırılması metodikasının işlənməsi və tətbiqi və 

onun səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi, söhbət, müsahibə, sorğu, anketləşdirmə, müşahidə, 

test tapşırıqları, tapşırıqlar  və s. Əldə olunmuş səmərəli nəticələrdən sonrakı fəaliyyətlərində  

kollecin şöbə müdirləri, qrup rəhbərləri, gənclər təşkilatının rəhbərləri, kitabxanaçılar, ictimai 

təşkilatların nümayəndələri, kollec direktorunun tərbiyə işləri üzrə müavini, fənn  müəllimləri 

faydalana bilərlər. 

Məqalənin aktuallığı. Tələbələrin sosial fəallığının inkişaf etdirilməsində sinifdənxa-

ric tədbirlərin imkanları üzərində dayanılır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Sinifdənxaric tədbirlər zamanı tələbələrin sosial  fəallığının    

inkişaf etdirilməsi sistemi verilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə sinifdənxaric tədbirlərin gedişində 

tələbələrin sosial  fəallığının formalaşdırılması barədə material verir. 
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техническое образование, торш маршритизации, трудовой рынок, статус безработного 
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профессионс, латор маркет 

 

Müstəqilliyinə yenicə qovuşmuş pespublikamızda müəyyən problemlərin doğurduğu 

obyektiv çətinliklər olsa da bunların heç biri  iqtisadiyatın inkişafını ləngitmədi, əksinə hər bir 

sahədə yeniləşmənin, dünya iqtisadiyatı ilə rəqabətə, innovasiyalara açıq olan güclü iqtisadiy-

yatın strategiyalarının araşdırılmasına, işaxtaranlar və işəgötürənlər üçün rəqabətə dayanıqlı 

peşəkarlığın önəm qazanması yolu açıldı. Elə bu keçid dövründə peşəyönümü probleminin 

aktuallaşması sürətlə gedən sosial-iqtisadi inkişafda öz yerini tutmuş oldu. Peşəyönümü və so-

sial məşğulluq pedaqoji problem kimi aktullaşması ilə yanaşı digər sosial qayğıların da həl-

linin əslində “məşğulluq”la bağlı olduğunu aşkarlamış oldu; iqtisadi yüksəlişin gedişində təh-

sil islahatının mərhələli şəkildə həyata keçirilməsi insan amilinin formalaşmasının (təhsili, pe-

şəkarlığı, məşğulluğu münasibəti, həyat tərzi, ailədəki rolu, münasibətləri və s.) real imkan-

larını və vəziyyətini, sosial durumunu tədqiqat obyekti kimi zəruriliyini də gözlər önünə sərdi; 

təhsil islahatı bir çox həyati məsələlərin həlli yollarını aşkarlamaq iqtidarında olan, onu hə-

yata keçirməyi bacaran şəxsiyyətin formalaşmasının açarı olmalıydı.  

Dövlətin də qarşısında duran vəzifələr konkret məzmuna yönəldildi: əsas iqtisadi qay-

ğılarından düzgün istifadə etməklə əhalinin qeyri-məşğul hissəsinin sosial məşğulluğunun 

tənzimləməsi məsələsinə yeni quruculuq tədbirlərinin məzmununa xüsusi yer verilməsi, yeni 

iş yerlərinin, xüsusilə daimi və uzunmüddətli işyerlərinin açılması ilə bağlı perspektivləri 

müəyyən etmiş oldu; qarşıda duran vəzifələr o qədər də asan deyildi: iqtisadiyyatın inkişaf 

sürətinin uyğyn şəkildə tənzimlərmək, iqtisadi qaynaqların müəyyənləşdirilməsi, düzgün, çe-

vik istifadəsi quruculuq tədbirlərinin planlaşdırılması, işçi qevvəsinin yerləşdirilməsi və bütün 

bunların bazar iqtisadiyyatının tələbləri ilə uzlaşdırılması məsələsi müntəzəm, ardıcıl, planlı 

xarakter daşımalı idi. Dövlətin sosial məşğulluğun təmin edilməsi ilə bağlı siyasətinin ilk ad-

dımı kimi Dövlət sosial məşğulluq Xidmətinin strukturu müəyyənləşdirmək oldu. Bu xidmə-

tin tarixinə nəzər salmaq lazım gəlsə onu demək kifayətdir ki,sosial məşğulluğun bir problem 

kimi həlli o qədər də uzaq tarixə söykənmir.                                           

Əhalinin sosial məşğulluğu üzrə mərkəz müstəqillik illərindən öncə yaradılsa da bu 

sahədə əsaslı islahat tədbirləri gözəçarpan səviyyədə olmadığı da göz önündədir. 

1991-ci ilin iyulynda Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərqrı 

ilə yaradılmış Dövlət Məşğulluq Xidməti həmin ilin oktyabrında qərarın qüvvəyə minməsi ilə 
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fəaliyyətə başlamış oldu. 

90-cı illərin əvvəlindən öz müstəqilliyini ikinci dəfə elan edən Azərbaycan Respubli-

kası yeni, dünyəvi və hüquqi dövlət quruculuğu yolunda inamla addımlayır. Bədnam qonşula-

rımız tərəfindən cəlb olunduğumuz müharibənin gətirdiyi məhdudiyyətlərə baxmayaraq ölkə-

də həyata keçirilən dövlər quruculuğu islahatlarının sırasında təhsil İslahatının özünəməxsus 

yeri və stateji əhəmiyyəti dönə-dönə öz təsdiqini tapmaqdadır. Xalq təsərrüfatının bütün sahə-

ləri üçün kadr hazırlığı təhsilin vəzifəsi olduğu üçün burada da mühüm islahatların aparılması 

lazım gəlirdi. Təhsilin bütün pillələrində aparılan islahat tədbirlərinin nəticələri məsələnin 

əsaslı həllinə yönəlsə də, təxirəsalınmaz alternativ tədbirlər görmək  lazım gəlirdi. Ölkədə 

sənayenin, təhsil sisteminin, kənd təsərrüfatının inkişafı ilə yanaşı xidmət sahələrinin forma-

laşması xalq təsərrüfatının bütün tələbatını ödəməsə də ixtisasdəyişmə, yenidənhazırlama yolu 

ilə əmək bazarının tələbatını təmin etmək məsələsi artıq reallıqları əks etdirməyə məcbur idi. 

Əsas məsələ kimi əhalinin qeyi-məşğul hissəsinin işlə təmini kimi görünsə də əmək bazarının 

real tələbnatı da artmaqda idi. Həm də bu tələbatın hiss olunduğu sahələr innovativ xarakteri 

ilə əsaslı dəyişikliklərin baş verməsini şərtləndirirdi. 

ƏƏSMN-ninin yaradılması, eləcə Baş Məşğulluq İdarəsinin yenidən qurulması ilə 

onun struktur bölmələrin fləaliyyətini gücləndirdi. Bu bölmələr özlərinin əldə etdiyi məlumat-

lar əsasında əmək bazarını öyrənir, öz perspektivlərini müəyyənləşdirirlər. Bu perspektivlər 

ölkədə vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasının, hüquqi dövlət quruculuğunun, o cümlədən 

dövlətçilik ənənələrinin qorunması gücləndirilməsi baxımından ümümdövlət əhəmiyyətli mə-

sələləri özündə birləşdirir. Bütün bunlar üçün sosial məşğulluğun təmin olunmasını şərtləndi-

rən amillərin olmasını tələb edir.   

I. Ölkədə sosial məşğullun  təmin edilməsinin mühüm şərtlərindən biri müvafiq nor-

mativ-hüquqi bazanın yaradılması məsələsi idi. 

1995-ci ilə referendum yolu ilə qəbul olunmuş müstəqil dövlətimizin ilk Konstitutsiya-

sında (35 maddə, 8-ci bənd) ölkə vətəndaşlarının sosial məşğulluğunun təmin olunması məsə-

ləsi də qanunauyğun olaraq öz ifadəsini tapmışdır. Burada göstərilir ki,hər bir vətəndaş azad, 

müstəqil surətdə özünə,imkan və qabiliyyətinə müvafiq  məşğulluq növünü seçə bilmək imka-

nına malikdir. 

“Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu 2001-ci ildə yenidən işlənib 

hazırlandı və qəbil olundu. Dövlətin məşğulluq siyasıti bununla bitmədi, müntəzəm olaraq  bu 

məsələ ilə bağlı sərəncamlar, qərarlar qəbul edildi, çox mühüm iqtisadi əhəmiyyəti olan döv-

lət proqramları qəbul edildi. Bu proqramlardan çox mühüm iqtisaadi əhəmiyyəti olan (2003-

2006) yoxsulluğun aradan qaldırılması, Reqionların sosial-iqtisadi inkişafı (2004-2008) Döv-

lət Proqramı elə mahiyyət etibarilə əhalinin sosial məşğulluq problemlərinin həllinə yönəl-

dilmiş çox mühüm dövlət tədbirləri idi.  

Bu keçid dövrünün bütöv mənzərəsi çox da uzaqda olmayan bir tarixi dönəmdə  peşə-

yönümü, peşə maarifi, əmək bazarının çevikliyi, ixtisasartırma və ixtisasdəyişmə ilə bağlı mə-

lumatların gündəlik həyatımıza daxil olması və bununla bağlı problemləri ön plana çəkməklə 

zənginləşmiş oldu. Sosial məşğulluğun bazar iqtisadiyyatının gətirdiyi problemlərdən ən 

önəmlisi kimi həm iqtisadiyyatın qurulması, həm də bu quruculuq platformasında hər kəsin öz 

vəzifəsini, işini, yaradıcı və innovativ şəkildə yerinə yetirməsinə, konkret məzmunda və aydın 

kriteriyalarla yanaşmasını şərtləndirən yeni yanaşma tərzini formalaşdırdı. Əmək bazarında 

bilik və bacarıqların mənimsəməsi, çevik və rəqabətə davamlı peşəkarlığa yiyələnmənin apa-

rıcı tələblərdən biri olması təhsil sistemində, o cümlədən peşəyönümü və texniki peşə təh-

silində məzmun və strateyiya dəyişikliyini gündəmə gətirdi. 
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Ölkənin texniki-peşə təhsili sistemində əsaslı islahat tədbirləri peşəyönümü və həyata, 

fəaliyyətə hazırlığın bir elementi  də sosial məşğulluğa təminat məsələsi, peşəseçmə işinə çe-

vik yanaşma oldu. 

Ölkədə yeniləşən turizm sektorunun şəbəkəsi əmək bazarına özünün çoxsahəli sifariş-

ləri ilə dəyişiklik gətirmiş oldu. Bu sifarişləri ödəmək ilk günlərdə bir çox ləngimələri bərabə-

rində gətidi; Yeni peşələrin mənimsənilməsi, bazar iqtisadiyyatının tələblərini irəli sürməklə 

yanaşı peşə hazırlığında mərhələli proses kimi peşə maarifi, peşəseçimi və peşədəyişmə, 

təlimatlandırma işləri sosial məşğulluğun təmin edilməsi tədbirləri timsalında canlanmış oldu. 

Bazar iqtisadiyyatına keçid dövrünün gətirdiyi çətinliklər ilk növbədə əmək bazarında, 

eləcə də sosial məşğulluğun təmin edilməsində özünü göstərməyə başladı. Ən önəmlisi əha-

linin çoxluq təşkil edən təbəqəsinin maraqlarını əhatə edirdi; belə ki, məşğulluğunu itirən, gə-

rəksiz peşələr siyahısına düşən işlərdə çalışanlar, əməkhaqqının azlığı üzündən işsiz qalan bir 

çox vətəndaşlar getdikcə “işsiz” statusu almaq arayışı ilə bir çox qurum və tə təşkilatların qa-

pısını çalmağa başladılar. Planlı istehsalatın aradan qalxması ilə işsiz qalanlar da bu təbəqə-

dən olan insanların sayının artmasına səbəb oldu. Qanunauyğun olaraq yeni anlayışların dili-

mizdə daha işlək hal alması ilə diqqəti çəkməyə başladı: ”Peşə dəyişmə”, ”Əmək bazarı”, ”İş-

sizlik statusu”, ”Sosial məşğulluq”, ”Ehtiyac meyarı”, ”İşəgötürən”, ”İşaxtaran”, ”Sosial müa-

vinət”. Bu anlayışların məzmununa uyğun olaraq dövlət siyasətinin bu sahədə uyğun addım-

ları öz yerini tutmağa başladı: ”Əhalinin sosial müdafiəsi” sahəsində gərəkli addımlar atılması 

artıq məqsədyönlü tədbirlər tələb edirdi. Hadisələrin dedişi onu göstərdi ki, bi problem dövlət 

siyasətinin önəmli strukturlarına daşındı, Əmək və Əhalinin sosial Müdafiəsi Nazirliyinin fə-

aliyyətinin genişləmndirilməsi, Dövlət Məşğulluq Mərkəzinin yaradılması, bir dövlət qurumu 

kimi onun hərtərəfli fəaliyyət imkanları və planında əmək yarmarkalarının təşkili və keçiril-

məsi bu qəbildən olan tədbirlər kimi öz yerini almış oldu. 

II. Azərbaycan Respublikasının müstəqil dövlət kimi əhalinin qeyri-məşğul hissəsinin 

sosial məşğulluğunu təmin etmək üzrə  beynəlxalq müqavilə, Konvensiya və Assosiasiyaya 

qoşulur. 

Azərbaycan müstəqil dövlət kimi 1992-ci ildən Beynəlxalq Əmək Təşkilatının üzvü-

lüyünü qəbul etmiş, təşkilatın üzvü kimi bir sıra hüquqi-normativ sənədlərə qoşulduğunu bə-

yan etmişdir. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı ilə yanaşı Azərbaycan Respublikası Dövlət Məşğul-

luq Xidmətinin Dünya Assosiasiyasının, Avropa Təlim Fondunun, İslam Əməkdaşlıq Təşki-

latının üzv ölkələrinin Dövlət məşğulluq Orqanlarının qoşulduğu müvafiq konvensiya və akt-

lara qoşulduğunu bəyan etmişdir. 

Müvafiq konvensiya aktının tələblərinə uyğun olaraq ölkədə məşğulluq xidmətinin 

inkişaf etdirilməsi üzrə gərəkli addımlar atilmasına başlanmışdır. İqtisadiyatın inkişafının tən-

zimlənməsilə yanaşı qeyri-məşğul əhalinin yeni iş yerləri ilə təmin edilməsi məsələsi dövlətin 

bu sahədə xüsusi proqramlarının qəbulunu şərtləndirmiş oldu. Ölkədə qeyri-məşğul əhalinin 

sosial müdafiəsi üçün ilk növbədə əmək ehtiyatlarından vaxtında və düzgün yararlanmaq bi 

siyasətin tərkib hissəsi idi. ”Azərbaycan Respublikasının məşğulluq strategiyasının həyata ke-

çirilməsi üzrə Dövlət Proqramı (2007-2010-cu illər)”-nın qəbulu dövlətin sosial məşğulluğa 

ayırdığı diqqətin bariz nümunəsi idi.  

Azərbaycan xalqı öz müstəqilliyini çox mürəkkəb bir ictimai-siyasi şəraitdə qazanmış 

oldu. Bu çətin dövrdə dünya dövlətləri sırasında öz layiqli yerini tutmaq kimi bir tarixi şansa 

imza atmaq bir xalqın ölüm-dirim məsələsi idi. Bu çətin və şərəfli yolda qarşıda duran çox 

mühüm vəzifələr, ağrılı-acılı keçid dövrünün sınaqları dururdu. 

Müstəqil dövlətin siyasi-iqtisadi əsasının möhkəmləndirilməsi ən zəruri şərtlər çərçi-
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vəsində mümkün ola bilərdi. Bu mühüm vəzifənin reallaşdırılması təxirəsalınmaz tədbirlərin 

perspektivlərini müəyyənləşdirməkdən keçirdi. 

1. Sənayenin inkişafı. 

2. Kənd təsəsərrüfatının inkişafı 

3. İnsanın davamlı inkişafı kontekstində insan kapitalının prioritet  məsələlərdən biri 

kimi ön plana çəkilməsi. 

Hələ sovetlər dönəmində çoxsaylı sosial-pedaqoji problemlər öz  həllin gözləyir, əsaslı 

elmi araşdırmaların aparılmasına, sosioloji eksperimentlərə ciddi ehtiyac vardı. Sosial-peda-

qoji problemlər elə müstəqilliyin ilk illərindən başlayaraq ali və orta ixtisas təhsili müəssisələ-

rində tədris-işi səviyyəsindən önə keçə bilməmişdir. 

İndiyə qədər aparılmış tədqiqatlar göstəriri ki, pedaqogikada peşəyönümü və əmək tər-

biyəsi qarşılıqlı əlaqədə öyrənilmiş, pedaqogikanın tədrisində də bu problemə birgə yanaşma 

tərzinə üstünlük verilmişdir. Мюvcud pedaqoji ədəbiyyatlarda (M.İlyasov, ”Peşəyönümünün 

əsasları, Bakı-2011, Ə.Əhmədov, K.Məcidov, ”Məktəblilərin peşəyönümü” Bakı-1988, N.Ka-

zımov, Ə.Həşimov, ”Pedaqogika”, Bakı-1996 və s.) peşəyönümü və əmək tərbiyəsi pedaqoji 

problem kimi öyrənilsə də sosial məşğulluğa pedaqoji problem kimi yanaşmalar olmamışdır. 

Bu günə qədər peşəyönümü və sosial məşğulluq, eləcə də əmək tərbiyəsi və məktəblilərin hə-

yata və fəaliyyətə hazırlanması mövzusu sosial məşğulluğun əsasları kimi tədqiqata cəlb edil-

məmişdir 

Diqqətə çatdırılması çox vacib məsələlərdən biri də budur ki, son illər “Peşəyönümü 

və sosai məşğulluğun əsasları “fənni ali məktəblərdə tədris planına uyğun olaraq tədris olu-

nur; tədris proqramında peşəyönümü hərtərəfli işıqlandırılsa da sosial məşğulluğa dair bir iki 

mövzu verilmişdir. Proqramda verilən mövzuların şərhini də o qədər qənaətbəxş hesab etmək 

olmaz. Bütün bunları qeyd etməklə yanaşı onu da bildirmək yerinə düşərdi ki, tərəfimizdən 

“Peşəyönümü və sosial məşğulluğun əsasları” kursunun məzmununda bir sıra problemlərin də 

tədqiqat mövzusu kimi işlənməsinə ehtiyac vardır. 

Dünya təcrübəsində bu sahədə mövcud olan müsbət göstəricilər vətəndaş cəmiyyətinin 

inkişafında özünün mühüm  roluna görə fərqlənir. Azərbaycan dövləti bu sahədə uğurlar qa-

zanmağa çalışır, yenidən qurulmağa ehtiyacı olan xalq təsərrüfatında sosial biliklərin artırıl-

masına, əhalinin maarifləndirilməsinə zəruri bir hal kimi baxır. Bu sahədə toplanmış təc-

rübənin öyrənilməsi nvə bundan maksimum imkanlar çərçivəsində yararlanmaq hərtərəfli təc-

rübə mübadiləsi yolu ilə ola bilərdi. 

Əhalinin sürətli inkişafı bu sahədə həm elmi tədqiqatlara, həm də əməli quruculuğun 

mühüm istiqamətlərindən biri kimi sosial-iqtisadi sabitliyin təmin olunması üçün zəruri təd-

birlərin görülməsini sürətləndirir; dövlət ilk növbədə təhsil quruculuğu məsələlərinin həlli yo-

lunda inamlı addımlar atır.  

Xalq təsərrüfatının inkişaf dinamikasında bir neçə mühüm amilin zəruri şərtlər kimi 

inkişafı qaçılmaz olur: həm yeni texnikadan peşəkarlıqla faydalanmanın istehsalata gətirilmə-

si, həm də yenilərinin yaradılmasına diqqətin artırılması, yeni peşələrin qazanılması istiqamə-

tində işlərin görülməsi idarəetmədə texnikanın imkanlarından istifadənin sürətlənməsinə diq-

qəti və mçarağı artırmış oldu. Əhalinin müəyyən ixtisaslara “yiyələnmiş” müəyyən təbəqə-

sinin də bu dövrdə tələb olunan bacarıq və peşəkarlığa yetərincə malik olmaması səbəbiylə 

onların da işsizlər siyahısına əlavə olunması ilə nəticələnir. Bu zaman əhalinin bu təbəqəsinin 

sosial məşğulluğunun təmin edilməsi problemi yaranır;  məhz bu istiqamətdə görülən işlərin 

məzmunu və  formaları  uyğun olaraq  bu sahədə hətata keçirilən tədbirlər də həyata keçirilmə 

müddəti və məzmun etibarilə bir neçə istiqamətdə aparılırdı. 
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Sənayenin yenidən qurulması və onun strukturlarının zəruri şərtlər çərçivəsində inkişa-

fını təmin etmək yüksək ixtisaslı peşəkarlara olan ehtiyacın hər bir sahədə mövcud olduğunu 

göstərdi. Həm ağır sənayenin, həm yüngül sənayenin, həm də yeyinti sənayesinin inkişafının 

sürətlənməsi əmək bazarının  həm kəmiyyət, həm keyfiyyətcə yararlı iş imkanlarına malik işçi 

qüvvəsi tələbini aşkara çıxarmış oldu. 

Elmi-texniki inkişafın imkanlarına, səviyyəsinə, bazar iqtisadiyyatının tələblərinə ca-

vab verən mütəxəssis, işçi kadrları, sadə peşəkarların hazırlanması təhsilin qarşısında duran 

vəzifələr kimi dəyərləndirilir və ixtisasartırma, peşədəyişmə, stajkeçmə, təcrübə mübadiləsi 

kimi fəaliyyətlər üçün xüsisi kurslar, fakültə  və proqramlar tələb olunurdu. 

Təhsilin bütün pillələri fasiləsiz təhsilin üstünlüklərini nəzərə almaqla rəqabətədavam-

lı, tələbyönümlü və yüksək intellektə yiyələnməyi bacaran nəsil yetişdirmək vəzifəsinin öhdə-

sindən kəlməklə mükəlləf olmuş oldu. 

1. Fənlərin tədrisi prosesində peşəyönümü işinin təlim-tərbiyənin tərkib hissəsi kimi 

gerçəkləşdirilməsi  hər bir təhsil ocağının daima göz önündə tutduğu pedaqoji problemlərdən 

biridir. 

2. Təhsilin strukturunda xüsusi payı olan texniki-peşə təhsili məktəblərinin, eləcə də 

bununla yanaşı aparılan ixtisasartırma, peşədəyişmə, stajkeçmə işlərinin daima davam et-

dirilməsinin peşəyönümündə mühüm  rol oynaması təxirə salınmaz tədbirlərə rəvac verdi. 

3. Məktəbdənkənar təhsilin xüsusi bir qolu kimi təhsil mərkəzləri, peşə kursları peşə-

yönümündə mühüm rol oynamağa başladı. 

4. İşəgötürən və sosial məşğulluq agentlikləri tərəfindən zəruri şərtlər çərçivəsində 

işaxtaranların, peşəsini dəyişmək istəyənlərin vətəndaşların xüsusi kurslarda təlimatlandırma 

və ixtisasqazanmaya cəlb edilməsi bir sistem kimi formalaşmağa başladı. 

5. Əhaliinin sosial məşğulluq mərkəzləri (həm mərkəzdə, həm də regionlarda) tərəfin-

dən təşkil olunan aylıq və qısamüddətli kurslarda  

“İşsiz“ statusu almış vətəndaşların peşələrə yiyələnmə və peşədəyişmə işinə cəlb olun-

ması üçün  təlim kurslarının,seminarların təşkili məsələsinə diqqət artırıldı. 

Əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi məqsədilə həyata keçirilən tədbirlərdən 

ən önəmlisi bu sahədə dövlət siyasətinin təməli olan qanunvericilik orqanlarının təsisi, müva-

fiq aktların qəbulu məsələsi idi. ƏƏSMN–nin yaradılmasından keçən müddətdə görülən işlə-

rin problemin həllinə yönəlmiş olsa da əhalinin sosial müdafiəsinin təməl daşlarından birinin 

də işaxtaranların sosial məşğulluğunu həyata keçirən dövlət orqanlarının, ictimai qurumların 

fəaliyyətinin tənzimlənməsi  idi. 

III. ƏƏSMN-yanında Baş Məşğulluq İdarəsinin respublikada əmək bazarının öyrənil-

məsi və sosial məşğulluq xidmətinin təşkili . 

Dövlət Məşğulluq xidməti mərkəzinin fəaliyyəti bu sahədə həyata keçirilən tədbirlərin 

intensiv xarakter alması kimi dəyərləndirilə bilər. Mərkəzin fəaliyyətinin genişləndirilməsi re-

gionlarda da sosial məşğulluğun diqqət mərkəzində saxlanmasını şərtləndirmiş oldu. Bu təd-

birlər istər gənclərin sosial məşğulluğuna qayğı, həm də müxtəlif sosial qrupların işlə təmin 

olunması məsələsini tənzimləməli idi. 

Əhalinin müxtəlif qrupları arasında peşəyönümü, peşəseçmə və peşədəyişmə kimi hal-

larının mövcud olduğu şəhər və qəsəbələrdə, işsizliklə qarşılaşdığımız yaşayış məntəqələrində 

uyğun təlimatlandırma, peşə maarifi, peşə adaptasiyası kimi tədbirlərin sosial məşğulluğun tə-

min olunması məqsədinin reallaşdırılmasına xidmət edir. 

Həyata keçiriləm bütün bu tədbirlər dövlətin sosial-iqtisadi vəziyyətin sabitliyini təmin 

etmək məqsədinin real inkişafla bağlı olaraq gerçəkləşdirmək istəyindən irəli gəlir. Dövlət tə-
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rəfindən ardıcıllıqla verilmiş göstəriş, sərəncam və qərarlar Azərbaycan Respublikası vətən-

daşlarının, onların sosial müdafiəsinin Dövlətimizin əsas Qanunu olan Konustitusiyamızın tə-

ləblərindən irəli əlməkdədir. Bu qanunauyğunluq əhalinin sosial məşğulluğunun olduqca va-

cib prinsiplərinin müəyyənləşdirilməsinə də imkan verir: 

1. Əhalinin müxtəlif qruplarının, iş qabiliyyətli hissəsinin sosial məşğulluğunun 

ümumdövlət əhəmiyyətli prioritet məsələ olması. 

2. Sosial məşğulluğun məqsədyönlülünün əhali artımına təsiri. 

3. Sosial məşğulluğun təhsil sistemində həyata keçirilən peşəyönümü, peşəceçmə və 

peşəmaarifi işi ilə birbaşa bağlılığı. 

4. Sosial məşğulluğun siyasi-iqtisadi sabitliyin ilkin şərtlərindən biri olması. 

5. Sosial məşğulluğun dövlət quruculuğu siyasətinin tərkib hissəsi olması. 

6. Sosial məşğulluq probleminin elmi-texniki inkişafın sürətinə müvafiq şəkildə dəyər-

ləndirilməsi məqsədilə beynəlxalq təcrübənini izləməyin zəruriliyi. 

7. Gənc nəslin sosial məşğulluğunun pedaqoji problemlərdən biri kimi tədqiqata cəlb 

olunması, planlı, mütəşəkkül şəkidə informasiyalaşdırımış və həlli mümükün olan məsələlər-

dən biri olması. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən “Azərbaycan Gəncliyi Dövlət Proq-

ramı (2005-2009-cu iilər)–nın təsdiqi haqqında  sərəncamın imzalanması sosai məşğulluğun 

təmni edilməsi baxımından çox vacib proqram oldu. Бu proqramla əlaqədar Azərbaycan 

Respublikası ƏƏSMN-nin müvafiq tədbirlərinin məzmununda “Azərbaycan Respublikasında 

gənclərin məşğulluğunun təmin edilməsi və sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində inkişaf etmiş xa-

rici ölkələrin qabaqcıl təcrübəsinin öyrənilməsi və onun tətbiqi ilə bağlı təkliflərin hazırlan-

ması” da bir xüsusi bənd kimi öz yerini alması təsadüfi deyildi. ƏƏSMN-yi bir dövlət qrumu 

kimi dünya təcrübəsinin öyrənilməsinə xüsusi əhəmiyyət verməsini bir sıra tədbirlərdə iştirakı 

ilə bir daha təsdiq etmiş oldu. 

Əhalinin sosial məşğulluğu məsələsinin prioritet olması  bu prinsiplərrin  mahiyyəti ilə 

bir daha təsdiqlənir. Dövlət məşğulluq mərkəzinin fəaliyyətə başlaması özü ilə bir neçə işlək 

anlayışları da gətirmiş oldu: “Sosial məşğulluq”, ”Sosial təminat”, ”Sosial müavinət” və s. bu 

məfhumların məzmunca bazar iqtisadiyyatının müxtəlif sosial qrupların əməkfəaliyyətinin so-

sial mahiyyətini lazımınca dəyərləndirmək imkanında olmayanların cəmiyyətdə təlim-tərbiyə 

işində problemlərin olmasına bir daha diqqəti cəlb etməkdədir. Doğrudur, keçid dövründə sü-

rətlə dəyişən və çevik xarakter daşıyan əmək bazarı hələ “özünün diqtə etdiyi qanunlarının 

əsarətinə” düşmək istəməyənlərlə dil tapa bilməsə də peşəsini, işini dəyişməklə vəziyyətdən 

çıxış yolu tapmışdır. 

“Rəqabətə davamlı” işçi qüvvəsinin formalaşması mütəxəssis hazırlığının üfüqlərini 

genişləndirmək, ixtisaslı fəhlə kadrlarına, sadə peşə adamlarına, yüksək ixtisaslı mütəxəssis-

lərə, xalq təsərrüfatının bütün strukturları üçün əmək bazarının tələbatına cavab verəcək bir 

nəslin formalaşmasında insan amilinin öz üzərinə düşən məsüliyyəti də artırmış oldu. Bu də-

yişim şəraiti yalnız planlardan, qərar və sərəncamlardan ibarıt olmayıb yeni-yeni peşələrin 

yaranmasına, ölkənin əmək bazarına ayaq açmasına səbəb oldu. 

IV. Sosial məşğulluğun təmin edilməsi sahəsində inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinin 

öyrənilməsi. 

Müstəqilliyimizin ilk onilliyindən başlayaraq həyata keçirilən Tıhsil İslahatının mahiy-

yətindən irəli gələn tədbirlərinin texniki-peşə təhsilinin əsaslı şəkildə yenidən qurulmasına rə-

vac vermiş oldu. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu yenidənqurmanın həyata keçirilməsi 

perspektivləri yüksək peşə səriştəsi olan müəllimlərin, peşə ustalarının, eləcə də hazırlıqlı mü-
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təxəsislərin xalq təsərrüfatına qazandırılması üçün dünya təcrübəsinin nəzərdən keçirilməsini 

də aktuallaşdırdı. Ölkədə bazar iqtisadiyyatının gətirdiyi yeniliklər bununla məhdudlaşmırdı. 

İnkişaf etmiş ölkələrin bu sahədə müsbət təcrübəsinin öyrənilməsinin yollarından biri 

kimi müəllimlərin stajkeçmə, müəllim-agird mübadiləsinə cəlb olunması üçün proqramlar, 

layihələr hazırlamaq tələb olunur, dayanmadan bu tədbirlər həyata keçirilir, bu yolla çoxsaylı 

yerli təlimatçılar hazırlığı proqramda öz yerini almağa başladı. Fasiləsiz təhsil sisteminin bü-

tün pillələrində peşəkarlığın təşviqi dövlət və özəl sektorda işəgötürğnlə işaxtaranlar arasında 

məlumatlandırma, dialoq, səriştəlilik və ən başlıcası “Əmək müqaviləsi“, ”Əmək haqqı” və s.  

məsələlər öz  normativ hüquqi həllini gözləyirdi.   

Texniki – peşə təhsili müəssisələrinin maddi-texniki bazasının yenidən qurulması, 

proqram və dərsliklərin hazırlanması, dərslərdə İKT-nin imkanlarından istifadə ciddi, mər-

hələli şəkildə həyata keçirilməyə başladı. 

Dünya təcrübəsinin öyrənilməsi yolunda atılan addımlardan biri də təkcə peşəyönümü 

ilə bağlı olmayıb birbaşa sosial məğulluq probleminin həlli yollarını aramaqla bağlı oldu. 

Dövlət sosial məşğulluq Mərkəzi bu sahədə də öz fəaliyyətini genişləndirmiş oldu. Belə ki, bu 

mərkəz ölkədə əmək bazarının tələbatını izləməklə yanaşı beynəlxaq konfrans və sərgilərdə 

yaxından iştirak etməklə mütəxəssis, peşəkar hazırlığına dünya təcrübəsi prizmasından yanaş-

mağı bacardı. 

Bütün bunlar ölkədə peşəyönümü və sosial məşğulluq probleminin həllinə fasiləsiz, 

çevik və elmi-iqtisadi inkişafın sürətinə uyğynluq baxımından yanaşmanın zəruriliyi aşkara 

çıxarmış oldu. 

Əhalinin məşğulluğunun əsaslı şəkildə gücləndirilməsi üçün ilk dəfə Bakıda keçirilən 

“Əmək birjası” yaradıldı (10 may 1999) 

İşsizliklə mübarizə, işaxtaranların problemlərinin həlli məqsədilə daha bir yenilik 

əmək yarmarkalarının təşkili oldu. 2007-ci ildən başlayaraq ölkənin iri yaşayış məntəqələri 

kimi Bakı, Gəncə, Мingəçevir şəhərlərində “Əmək yarmarkaları“ keçirilməyə başladı. 

Dövlətin sosial məşğulluqla bağlı planlaşdırılmış, fasiləsiz tədbirlərindən biri də ayrı-

ayrı rayon və bölgələrdə “Əmək birjaları”nın  təşkili oldu. Bu tədbirlər Naxçıvan, Sumqayıt, 

Gəncə, Mingəçevir şəhərlərində təşkil edilməklə müxtəlif bölgələrdə, buralara yaxın yaşayış 

məntəqələrində əhalinin işsiz təbəqələri ilə əlaqələrin yaradılması, iş yerlərinin əlçatan olma-

sını nəzərdə tuturdu. 

“Əmək yarmarkası”, ”Karyera sərgisi” kimi tədbirlər çox mühüm sosial-iqtisadi ma-

hiyyəti ilə əhalinin müxtəlif təbəqələrinin, o cümlədən iş imkanları məhdud sosial qrupların 

işlə təminatının reallaşdırılmasına xidmət edir. Bu tədbirlər sosial məşğulluğun mühüm fak-

torları kimi  həm də vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasında rolu olan “sağlam ictimai rəyə” 

ünvanlanmışdır. Sosial məşğulluğun təmin olunması ictimai-siyasi, iqtisadi sabitliyin hökm 

sürməsi zəminində formalaşan sosial qrupların müvafiq iş tapmaqda çətinliklərini aradan 

qaldırar, mütəşəkkil, məqsədyönlü sosial məşğulluğun önü açılmış olar. 

Bu tədbirlər gənc mütəxəssislərin iş yerlərinə istiqamətləndirilməsi, yüksək səviyyəli 

peşəkarlara olan ehtiyacın ödənilməsinə xidmət edər. Təhsil İslahatının gedişində fasiləsiz 

təhsil pillələri və təlimin səviyyəsinin yüksəldilməsi, həyati bacarıqlara əsaslanan təhsilin nə-

ticələri peşə maarifi, peşə seçimi və sosial məşğulluğun təminatına öz töhfələrini vermiş olar. 

Bütün bunlar gənclərin gələcək karyera addımlarını daha məqsədyönlü atmalarına kömək 

edər. 

ƏƏSMN-nin Baş Məşğulluq İdarəsinin rəhbərliyi və nəzarəti altında keçirilir. Bu xid-

mət işəgötürənlə işaxtaranlar arasında ən etibarlı və davamlı əlaqənin yaradılmasını bir daha 
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təsdiqləmiş oldu. Bu məqsədlə toplanmış məlumatlar müxtəlif mənbələrdən əldə edilir, 

”Əmək birja”larının təşkili üçün zəmin hazırlanır. Belə mənbələr müxtəlif, çoxsahəli tələ-

batlar hesabına formalaşır. İşəgötürənlər özləri də müxtəlif təşkilat və müəssisələri təmsil et-

dənlərlə yanaşı ayrı-ayrı vətəndaşlar da ola bilər. Bu  tələbləriin müxtəlif olması təklif olunan 

işlərin forma və məzmunca da müxtəlif xarakterdə olması ilə şərtlənir: günəmuzd iş, müvəq-

qəti iş, daimi iş, xüsusi peşəkarlıq tələb edcən işlər, hazırlıqlı mütəxəssislər, elm, təhsil, tibb 

sahələrinə, ağır, yüngül sənaye  və yeytinti sənayesinə məxsus iş yerlərinin tələb olunduğu 

“Səyyar əmək yarmarkaları” ilk növbədə işaxtaranların işlə təmin olunmasını nəzərdə tutur; 

bu yarmarkalar həm də peşə maarifi işinin daima göz önünnə tutulmasını təmin etmiş olur. 

Görülmüş işlərin əhatəsi gələcək tədbirlərin keçirilməsi üçün zəmiən hazırlayır; mənbələr əl-

çatan olduqca, tələbatların ödənilməsi asanlaşır, toplanmış təcrübənin hesabına gələcək fəaliy-

yət üçün məlumatlar bazası formalaşdırılır. 

İşəgötürənlər kimlərdir? Onlar kimləri, hansı qurum, təşkilat və müəssisələri təmsil 

edirlə? Bu suallara cavab vermək üçün əvvəlcə Məşğulluq agentlikləri, işədüzəltmə bürola-

rının kimlər tərəfindən təşkili  

İşəgötürənlər müxtəlif təşkilat, müəssisə, o cümlədən fiziki və hüquqi şəxsləri təmsil 

edirlər. Belə ki, ayrı-ayrı vətəndaşların istəklərinə uyğun olaraq gündəlik, müvəqqəti işlər 

üçün işçilər də tələb olunur. Belə vətəndaşlar da məşğulluq mərkəzlərinin xidmətlərindən isti-

fadə edirlər. 

Sosial məşğulluqla bağlı toplanmış məlumatların təhlili bir neçə cəhətdən dəyərlən-

dirilir. 

1. ƏƏSMN-nin məşğulluq idarəsinin bu sahədə dövlət siyasətini reallaşdıran bir qrum 

kimi özünü təsdiq etməsi. 

2. Bu məlumatlar ölkədə sosial məşğulluğun real vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsi 

baxımından maraqlıdır və məlumatlar bankı rolunu oynayır. 

3. Regionlar üzrə bu sahədə görülmüş işlərin hesabatı göz önündə olur. 

4. Təşkil olunmuş kurslarda ixtisasdəyişmə, stajkeçmə, peşəmaarifi ilə əlaqədar gö-

rülən tədbirlərə ictimai münasibətin müəyyənləşməsinə imkan yaranır. 

5. Toplanmış iş təcrübəsi sayəsində ölkədə sosial məşğulluqla əlaqədar yeni perspek-

tivlərin müəyyənləşməsi asanlaşır. 

6. Ölkədə həyata keçirilən bu tədbirlərin ümümi mənzərəsi dünyanın inkişaf etmiş 

ölkələrinin təcrübəsinin öyrənilməsində problemlərə aydınlıq gətirilir. 

7. Bu məlumatlar, toplanmış təcrübə sosial məşğulluqla əlaqədar keçirilən seminar, 

dinləmə kursları, beynəlxalq konfranslar və burada aktual olan məsələlərin hərtərəfli öyrə-

nilməsi üçün  dəyərli mənbə rolunu oynayıtr. 

Apardığımız müşahidə və araşdırmaıar  onu da deməyə imkan verir ki, bu tədbirlərin 

hamısı vətəndaşların xeyrinə pulsuz  həyata keçirilir. 

ƏƏSMN-nin Baş Məşğulluq İdarəsinin hansı funksiyaları vardır: 

- Rəhbərlik  və nəzarət. 

- Gənclərin peşələrə təşviqi 

- Bölgələrdə sosial məşğulluq probleminin həlli. 

- Sosial müavinə və işsizlik statusunun müəyyənləşdirilməsi. 

- Məkkəzi və regional məşğulluq mərkəzlərinin əlaqələrinin tənzimlənməsi. 

- Beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi, mübadilə və əlaqələrin tənzimlənməsinə önəm 

verilməsi. 

Fəal həyat mövqeyi ilə özünü sağlam həyat tərzinə hazırlamağı bacaran, fəal məşğul-
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luğa yönəlmək inkanlı gənc nəslin  formalaşdırılmasıbu mühüm amillərdən asılıdır: 

1. Əhali artımının dövlət tərəfindən dəstəklənməsi və rifah halının daima yaxşılaşdırıl-

ması tədbirlərinin peşəyönümü və sosial məşğulluğa təkan verməsi mühüm amillərdən biridir. 

2. Ölkə iqtisadiyyatının çoxsahəli və sürətli inkişafı sosial məşğulluğun əsas amillə-

rindən biri kimi daima dövlətin diqqət mərkəzindədir. 

3. Ölkədə fasiləsiz təhsilin,o cümlədən texniki peşə təhsilinin bir sistemdə formalaşdı-

rılması sosial məşğulluğun təmin edilməsini şərtləndirən amillərdən biridir. 

4. Gənc nəslin hərtərəfli şəxsiyyətlər kimi tərbiyəsi davamlı insan inkişafı proqramının 

ayrılmaz tərkib hissəsi, insan kapitalı formalaşdırmağa xidmət etməklə yanaşı həm də sosial 

məşğulluğun  təmin edilməsinə etibarlı zəmin yaradır. 

 5. Ümumtəhsil məktəblərində təlim-tərbiyə işinin tərkib hissəsi olan əmək təlimi və 

peşəyönümünün bir nüçə mərhələdə aparılması sosial məşğulluğa təkan verən amillərdən 

biridir. 

6. Gənc nəslin həyata və fəaliyyətə hazırlanması bütövlükdə fasiləsiz təhsiluin vəzi-

fəsidir. Deməli sosial məşğulluq (ailədə, məktəbəqədər tərbiyə müəssisələri və digər təhsil 

ocaqlarında) aparılan peşə maarifi, peşəyönümü və peşəseçimi işinin mərhələləri kimi biri 

digərini tamamlamaqla, birinin digərinə vəsilə olması yolu ilə gerçəkləşir. Təlim-tərbiyə 

prosesi sosial məşğulluğun ən önəmli amillərindən biridir. 

Nəticə etibariylə demək olar ki,peşəyönümü və sosial məşğulluğun təmin edilməsi ki-

mi təqdim etdiyimiz bu mövzu əslində iki mühüm istiqamətli tədqiqatı özündə birləşdirir. 

Birinci istiqamət ci ictiqamət ümumtəhsil məktəblərində təlim-tərbiyə işinin tərkib his-

səsi olan peşəyönümü problemidir. Bu problem təhsilin bütün pillələrində həm fənlərin təd-

risində, həm də dərsdənkənar və məkətəbdənkənar tədbirlərdə gənc nəslin həyata və fəaliy-

yətə hazırlanması prosesinin aparıcı qolnu təşkil edir. 

İkinci istiqamət isə sosial məşğulluq və onun təmin olunmasının sosial-iqtisadi şərtləri, 

amilləridir. Bu iki istiqaməti bir-birinə bağlayan şərtlər bu problemləri ayrılmaz edir və biri-

nin digərinindavmı olduğunu təsdiqləməyə imkan verir. Peşəyönümünün çox mühüm bir pe-

daqoji problem kimi onun nəzəri və praktik əsaslarının öyrənilməsi, tədqiqata cəlb edilməsi 

manaqrafiya və dərsliklərdə öz təsdiqini tapmışdır. Sosial məşğulluğun təmin olunmasıçox 

mühüm sosial faktorlardan biri kimi ailənin və cəmiyyətin, dövlətin möhkəmlənməsinin da-

yaqlarından biridir. Sosial məşğulluğun təmin olunmasının pedaqoji problem kimi öyrənil-

məsi, tədqiqata cəlb olunması  maraqlıdır.   

Məqalənin aktuallığı. Peşəyönümü və sosial məşğulluq sosial-pedaqoji və sosial-psi-

xoloji, eləcə də sosial-iqtisadi mahiyyəti ilə son illər çox aktuallaşmış cəmiyyətin formalaş-

maqda olan müxtəlif sosial təbəqələrinin maraqlarını ifadə edən, diqqət mərkəzində olan  

problemlərdən birinə çevrilmişdir. Problemə belə yanaşmanı aktuallaşdıran başlıca səbəblər-

dən biri XXI yüzilliyin ilk onilliyində dünyada baş verən qloballaşma ilə yanaşı və ölkəmizdə 

ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi yeniləşmənin təsiri ilə formalaşmaqda olan bazar iqtisadiyya-

tına keçid dövrü olmuşdur. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Ölkədə yeniləşmə və ququculuq insanın fəal məşğulluğu ilə 

şərtlənən, fərdi qabiliyyətinin, yaradıcılıq potensialının uğurlu sınaqlarına meydan oldu. Pe-

şəseçmə, peşədəyişmə və bu yönümdə çevik addımlar atmağı bacaran adamların rəqabətəda-

vamlı peşəkarlığa yiyələnməsu kimi dəyərləndirilmələr əmək bazarının mahiyyətini dəyişdi. 

Мягалянин практиу ящямиййяти вя тятбиги. Мягалядян али вя орта ихтисас мяктяб-
ляринин тялябляринин педагоглары, еляъя дя пешяйюнцмц вя сосиал мяшьуллуг мясяляляри иля 
мяшьул олан мцтяхяссисляр истифадя едя билярляр.  
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Sosial hadisə kimi təhsil özünün önəmli xüsusiyyətləri ilə cəmiyyətin bütün problem-

lərinin yaranmasında ciddi məsuliyyət daşıması ilə fərqlənir. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələ-

rində cəmiyyətin problemlərinin həll olunmasına məhz təhsil müstəvisindən başlamaqla özlə-

rinin fəaliyyətlərini qururlar. Təcrübə göstərir ki, belə bir yanaşma tərzinə normal hal kimi  

baxılmaqla təhsil problemlərinin həll olunmasına təşəbbüs göstərirlər. Təhsil problemlərinin 

həll olunmasında isə onun müxtəlif tərəflərdən inkişaf etdirilməsi mümkün hesab edilir. 

Təcrübələr göstərir ki, bu tərəflər arasında ən həssas olan təhsilin məzmunu başlıca olaraq 

onun seçilməsi prinsipləridir. Bu sahədə kifayət qədər tədqiqat aparılmasa da  o, özünün əhə-

miyyətli bir nöqtə olması ilə daha qabarıq görünür və istər-istəməz tədqiqat aparanların mara-

ğına səbəb olur. 

Biz də öz araşdırmalarımızda ümumi təhsilin təhsilin məzmunu ilə bağlı əldə olunmuş 

qənaətlərə  istinad etməklə hazırkı şəraitdə Azərbaycanda gedən sürətli  dəyişiklikləri nəzərə 

almaqla onun məzmununun aşağıdakı prinsiplər əsasında müəyyənləşdirilməsinin mümkünlü-

yü qərarına gəlmişik. 

1. Ümumi təhsilin məzmununun  humanistləşdirilməsi. 

2. Ümumi təhsilin məzmununun cəmiyyətin inkişaf  tələblərinə uyğunluğu. 

3. Ümumi təhsilin məzmununun müxtəlif səviyyələrdə formalaşdırılmış struktur cəhət-

dən  vahidliliyi. 

4. Ümumi təhsilin məzmununun nəticəyönümlülüyü. 

5. Ümumi təhsilin məzmununun şəxsiyyətyönümlülüyü. 

6. Ümumi təhsilin məzmununun inteqrativliyi. 

7. Ümumi təhsilin məzmununun formalaşdırılması zamanı milli və bəşəri dəyərlərin 

nəzərə alınması. 

8. İnformativliyin və kommunikativliyin təmin olunması. 

9. Kreativliyin və çevikliyin nəzərə alınması.                    

1. Ümumi təhsilin məzmununun humanistləşdirilməsi. Bəşəriyyət yarandığı dövrdən 
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daimi özünün inkişafını zəruri bir problem kimi həll etmək üçün düşünmüş, tarixi bir ənənəsi 

olan təhsil sistemini yaratmışdır. İnsanların inkişafını təmin etmək məqsədi daşıyan təhsil 

mahiyyətində humanist xarakter olan bir sistem kimi dəyərləndirilmişdir. Müxtəlif zamanlar-

da cəmiyyətin inkişaf tendensiyasından asılı olaraq təhsilin sistemində formalaşmış olan inzi-

batçılıq onun humanist xarakterinin zəifləməsi ilə nəticələnmişdir. 

Zaman keçdikcə təhsildə demokratik əhval-ruhiyyənin güclənməsi eyni zamanda hu-

manistləşdirmənin daha geniş miqyasda yayılması ilə nəticələnmişdir. Prof. Ə. Əlizadənin 

fikrincə, “əgər şagird inkişaf etmirsə, müəllim-şagird münasibətlərinin humanistləşdirilməsi 

ancaq və ancaq təntənəli sözlər kimi səslənə bilər... Təhsilin humanistləşdirilməsi  konsepsi-

yasının ana xətti  inkişaf anlamı  ilə bağlıdır” (1, 53-54). Buradan belə bir analoji nəticə çıxar-

maq olar ki, ötən əsrin inkişafetdirici təlimi humanistləşdirmənin yaranmasına rəvac vermiş-

dir. Artıq 1999-cu ildə  ölkə miqyasında qəbul olunmuş “Azərbaycan Respublikasının təhsil 

sahəsində İslahat Proqramı”nda humanistləşdirmə ölkə miqyasında keçirilən təhsil islahatının 

əsas prinsiplərindən biri kimi qəbul olunmuş və islahatçılıq fəaliyyətinin əsasına gətirilmişdir. 

Ölkəmizdə qəbul olunmuş və bu gün təhsil quruculuğu sahəsində fəaliyyətimizin əsasını təş-

kil edən “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununda da humanistləşdirmə təh-

sil sayəsində dövlət siyasətinin əsas prinsiplərindən biri kimi qəbul olunmuşdur. Onun  ma-

hiyyəti və məzmunu belə təsbit edilmişdir: “humanistlik-milli və ümumbəşəri dəyərlərin, şəx-

siyyətin azad inkişafının, insan hüquqları və azadlıqlarının, sağlamlığın və təhlükəsizliyin, ət-

raf mühitə və insanlara  qayğı və hörmətin,  tolerantlıq və dözümlülüyün prioritet kimi  qəbul 

olunması” (2). 

Ölkənin təhsil qanunundakı bu yanaşma  bütün pillələrdə olduğu kimi  ümumi təhsilə 

də aid olmaqla onun mövcud durumunun mühüm keyfiyyətlərindən birini konkretləşdirir. Bu, 

haqqında bəhs etdiyimiz humanistləşdirmədir ki, onun aparıcı tələblərindən biri şagird şəxsiy-

yətinə münasibətdə təzahür edir. Şagirdə daim inkişaf edən və düşünən  varlıq kimi yanaşmaq, 

onun potensial imkanlarının meydana çıxmasına  təkan vermək cəmiyyətin gələcək vətəndaşı 

kimi onu xidmət və qayğı  ilə əhatə etmək onun mühüm atributları kimi diqqət mərkəzində  

dayanır. 

İlk növbədə təhsilin məzmununa çoxlu sayda material daxil etməklə onu zəngin infor-

masiyalar mənbəyinə çevirmək deyil, şagird şəxsiyyətinin inkişafında  praktik əhəmiyyətliliyi 

ilə yer tutan ən zəruri məlumatların əks olunduğu və şagird fəaliyyətinin istiqamətlənməsinə 

imkan yaradan vasitəyə çevirmək tələb olunur. Haqlı olaraq prof. Ə.Əlizadə özünün psixope-

daqoji araşdırmalarında belə qənaətə gəlir ki, “90-cı illərdə təhsilin humanistləşdirilməsi ide-

yaları kontekstində təhsilin məzmununun müəyyənləşdirilməsi sahəsində yeni önəmli meyar - 

şəxsiyyət  meyarı əmələ gəlmiş və bərqərar olmuşdur” (1, 64) Müasir zamanda  bu məsələyə 

baxış inkişaf etməklə xeyli dəyişmişdir. Müasir pedaqoqların qeyd etdiyi kimi “indiki şəraitdə, 

bütöv insan şəxsiyyətinin inkişafı, insanın özünün özünə qaytarılması təhsilin məzmununun 

müəyyənləşdirilməsində həlledici ideya kimi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir” 
 
(3,  123). 

Təhsil bütün hallarda özünün inkişaf etdirmək funksiyası ilə maraq doğurub. O, uşağa 

müəyyən anlayışların öyrədilməsi prosesində eləcə də tərbiyə zamanı şagirdin inkişaf istiqa-

mətində dəyişikliyə təsir göstərməsini bir anda olsa, dayandırmamışdır. Həmişə şagirdin irəli-

yə doğru inkişafına imkan yaratmış, onun təşkilatçısı olmuşdur ki, lakin etiraf etmək lazımdır 

ki, bu inkişaf prosesində hafizə məkanında hərəkət etmək, daha çox yaddaşın potensial im-

kanlarını genişləndirmək prioritet hesab olunmuşdur. Lakin bu gün inkişaf anlayışının əhatə 

dairəsində əqlin, təfəkkürün, idrak bacarıqlarının formalaşdırılması missiyası dayanır. Bunun-

la humanist bir tendensiyanın, yanaşma tərzinin əsası qoyulur. 
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Ümumi təhsildə şagird təfəkkürünün  inkişaf etdirilməsi,  onu ümumiləşdirmək, analiz, 

sintez aparmaq, təsnif etmək, mücərrədləşdirmək, konkretləşdirmək kimi təfəkkür fəaliyyəti-

nin müxtəlif növlərinə dair bacarıqların mənimsənilməsi humanist yanaşmanın əlamətdar 

cəhətlərindən biri olmaqla yeni təhsil sisteminin əlamətdar cəhəti hesab edilir. Bu isə o de-

məkdir ki, bizi ümumi təhsilin humanistləşdirilməsi prinsipinin təzahürü kimi şagird idrakının 

daha yüksək səviyyədə inkişaf etməsi daha çox maraqlandırır. 

Ümumi təhsildə şagirdin təlim yükünün azaldılması, onun daha çox maraq effekti kimi 

uşaqların diqqətində canlandırılması, mənimsənilmiş bilik və bacarıqların tətbiq imkanlarına 

malik olması və bunların qabiliyyətlərə çevrilməsi onun  humanist  prinsiplərə  nə  dərəcədə  

əsaslanmasını  göstərir. 

Ümumi təhsilin məzmununun humanist prinsiplər əsasında qurulması onun artıq bilik-

lərdən azad olunmasına imkan yaratmaqla, tətbiq bacarıqlarının genişlənməsi  üçün  geniş  yol  

açır. 

Yeni təhsil quruculuğunda ümumi təhsilin məzmunu, bilik, bacarıq və qabiliyyətlərdən 

ibarət nəticələr formasında hazırlanması həm də şagirdlərdə dəyərlərin formalaşdırılmasına 

imkan yaradır. 

2. Ümumi təhsilin məzmununun cəmiyyətin inkişaf tələblərinə  uyğunlaşdırılması.  

Cəmiyyətin zaman-zaman ardıcıl olaraq inkişaf etməsi, irəliləməsi təbii olaraq öz da-

xilin olan bütün sahələrin dəyişərək onun ehtiyac və tələbatlarına uyğun olmasını vacib şərt 

kimi qarşıya qoyur. İstər siyasi, istər iqtisadi, istərsə də mədəni aləmdə baş verən dəyişikliklər 

onun inkişaf tempinin təzahürü kimi meydana çıxır. Təhsil mühüm sosial fenomen kimi bu 

hadisələrin axınında daha qabarıq görünməklə insan resurslarının yaradılması vasitəsi kimi 

ümumi inkişafı tənzimləyir, cəmiyyətin yaradıcı qüvvələrinin formalaşmasında əvəzsiz rol 

oynayır. 

Təhsilin, ilk növbədə, məzmunu cəmiyyətin elmi-texniki, eləcə də  müxtəlif elm və 

fəaliyyət sahələrinin inkişaf tendensiyasına cavab verməli olur. Bu təhsilin inkişafetdirici 

funksiyasının başlıca tələbi olmaqla mühüm zərurət kimi meydana çıxır. 

Məzmunun hər zaman yeni olması və yeniliyi təmsil etməsi onun zəruri maraqlı olmaq 

effektinin  yaranmasında başlıca rol oynayır. Bu əsas etibarı ilə o məntiqdən irəli gəlir ki, yeni 

olan diqqəti cəlb edir. Onda maraq effektinin olması ehtimalı daha güclü olur. Şagirdlər yeni 

olan anlayışları, qanun və qanunauyğunluqları, fəaliyyətləri daha çox izləyir, onlara diqqət  

yetirirlər. 

Müasir dünyanın inkişaf tendensiyası yeni fəaliyyətlərin formalaşması və geniş yayıl-

masına daha çox yön almışdır. Bu gün texnologiyalar cəmiyyətin çevik hərəkətverici qüvvəsi 

kimi dünyanın hər yanında yayılmaqdadır. Bu isə özlüyündə böyük bir inkişaf sürətinə çev-

rilməklə bəşəriyyətin təhsil almasında mobilliyin yaranmasına təsir göstərməkdədir. Təhsil 

özünün məzmununda bütün bu inkişafı təmin edən texnologiyaları ehtiva etməklə onu cəmiy-

yətin üzvlərinə ötürməli, onları cəmiyyətin inkişaf tələblərinə hazırlamaq missiyası ilə  çıxış  

edir. 

Bu gün müasirliyi ilə daha çox maraq doğuran nəticəyönümlü məzmun konkret müəy-

yən dövrdə  sabit olur. Dövrü olaraq onun yeniləşməsi, cəmiyyətin inkişaf tələblərinə  uyğun 

olaraq  yeni mahiyyət və məzmun  daşıması  normativ tələb kimi davam  etdirilir. 

3. Ümumi təhsilin məzmununun müxtəlif səviyyələrdə formalaşdırılmış struktur cəhət-

dən vahidliliyi. Ümumi təhsil bir pillə kimi özündə müxtəlif səviyyələri  birləşdirir. İbtidai 

təhsil onun ilk, ümumi orta ikinci, tam orta təhsil isə onun üçüncü səviyyəsi hesab edilir. Tə-

bii ki, bu üç səviyyə təhsilin ümumi strukturunda olmaqla, onların hər biri özünəməxsus ol-
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maqla onların hər biri özünəməxsusluğu ilə fərqlənir. İlk növbədə onlar başlıca olaraq məqsəd 

və vəzifələrinə, eləcə də daşıdıqları məzmuna görə fərqlənir. Eyni zamanda onlar müxtəlif yaş 

dövründə olan uşaqların tələbat və ehtiyaclarını ödəmək zərurəti qarşısında qaldıqlarından 

spesifik məzmunla yanaşı, özlərinə xas olan təlim texnologiyaları ilə seçilirlər. Bunlar ümumi 

təhsil pilləsinin səviyyələrinin təbii olaraq özünəxas keyfiyyətlərə malik olmasını göstərməklə 

onlara orijinallıq, özünəməxsusluq gətirir. Eyni zamanda bu səviyyələrin fərqli pedaqoji st-

rukturlar kimi təqdim olunmasını təmin edir. 

Bütün bunlarla yanaşı, ümumi təhsilin vahid bir təhsil pilləsi kimi keyfiyyətlərə malik 

olmasını inkar etmir. Bu mənada ümumi təhsilə aid olan bu keyfiyyət həm də onun məzmu-

nuna da aid olur. Odur ki, ümumi təhsilin müxtəlif səviyyələrdə formalaşdırılmış məzmunun 

struktur cəhətdən vahidliyini mühüm prinsiplərdən biri kimi qəbul etməklə yanaşı, eyni za-

manda bir anlayış olmaqla məzmunun struktur cəhətdən vahidliyi barədə mülahizələri də 

aydınlaşdırmaq pedaqoji cəhətdən faydalı hesab edilir. Eyni zamanda fikirləri pedaqoji tələb-

lər səviyyəsində izah etməklə bu prinsipin daha inandırıcı olması qərarına  gəldik. 

5. Ümumi təhsilin məzmununun şəxsiyyətyönümlülüyü. Qlobal dünyanın təhsil siste-

mində gedən dəyişikliklərin mühüm istiqamətlərindən biri onun humanist mahiyyət daşıma-

sından, şəxsiyyətin meyl və maraqlarına yönəlməsindən ibarətdir. Azərbaycanda aparılan təh-

sil islahatlarında da “təhsil alanın şəxsiyyət kimi formalaşdırılmasını, onun təlim-tərbiyə pro-

sesinin əsas subyetinə çevrilməsini başlıca vəzifə hesab edən, bütün qurumların fəaliyyətini 

təhsil alanın mənafeyinə xidmət etmək məqsədi ətrafında birləşdirən yeni bir sistemin yaradıl-

ması” ciddi bir vəzifə kimi qarşıya qoyulur. Bu vəzifə, ilk növbədə, təhsilin, o cümlədən ümu-

mi təhsilin məzmununda şəxsiyyətin inkişafını nəzərdə tutan təminedici məzmunun yaradıl-

masını tələb edir. Şagirdlərin idraki, hissi-emosional və psixomotor inkişafını izləməyə imkan 

verən təhsil standartlarının hazırlanmasını şərtləndirir. 

6. Ümumi  təhsilin məzmununun  inteqrativliyi. Müasir zamanda inteqrasiya anlayışı 

haqqında yeniliyin atributu kini danışılsa da, onun çox qədim bir tarixi vardır. Həyat yaran-

dığı dövrdən inteqrativ keyfiyyətlərinə görə daha çox maraq doğurub, diqqəti cəlb edib. İnsan 

özünün demək olar ki, bütün nailiyyətlərinə inteqrativ düşüncə tərzi vasitəsilə nail olub. Müx-

təlif obyektlər arasındakı əlaqələri müəyyən etməklə, eləcə də özünün oxşar subyektiv müla-

hizələrinin fonunda yeni kəşflər etməklə uğurlar qazanıb. Bütün bunlar isə inteqrativliyin da-

ha çox elmi yanaşmaların əsasında duran və obyektiv xarakter daşıyan bir xüsusiyyət olmasını 

meydana çıxarır. O cümlədən, təhsilə  aid olması  sadə  bir məntiqdir.  Xüsusən təhsilin məz-

mununda  inteqrasiyanın olması, onun hər hansı bir məqsəd ətrafında bitkin, həm də bütöv bir 

təhsil sisteminin komponenti kimi formalaşması həmişə məktəblə məşğul olan insanları dü-

şündürmüşdür. Təhsilin məzmununa aid araşdırmalarda  bu baxımdan maraqlı nəticələr vardır. 

Ən başlıcası inteqrativ kurikulumların  kökü ilə bağlı qənaətdir”. İnteqrativ kurikulumun kökü 

qədim yunan filosofu Aristotelə gedib çıxır. Aristotel “Etika və siyasət” əsərində fikirlə əməli, 

düşüncə ilə fəaliyyəti birləşdirməyin nəzəri əsaslarını işləyib hazırlamışdır. Aristotelin bu 

konsepsiyası orta əsrlər Avropa təhsilinə həlledici təsir göstərdi və orta əsr universitetlərində 

akademik fəaliyyətin mahiyyətini təşkil edən “incəsənət və metodların”  mahiyyətini təşkil 

etdi”. (4, s.39) 

Bu yanaşma sonralar da cəmiyyətin təhsil hadisəsinin mühüm əlamətlərindən biri kimi 

davam etdirilmişdir. ”Sonrakı dövrlərdə klassik pedaqoqların Y.A.Komenskinin, A.Disterver-

qin, K.D.Uşinskinin əsərlərində və ya dərsliklərində şagirdlərin inteqrativ təfəkkürünün in-

kişafına imkan verən tədris materialları, yəni onların nitqinin lüğət ehtiyatlarının artmasına, 

həm də təbiət, ətraf aləm haqqında biliklərin zənginləşməsinə  kömək edən şərtlər öz əksini 
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tapmışdır”. (5.s.75) 

Bu gün təhsil əsri kimi qəbul edilmiş XXI əsrdə də inteqrasiya müasir təhsilin əsas əla-

məti kimi qalmaqdadır. Ən yeni texnologiyalarla zəngin olan bu əsrdə inteqrasiyadan bəhs 

olunarkən ilk növbədə onu əsas prinsip  kimi qəbul etməklə mahiyyətində daha çox əlaqələrin, 

qoşulmanın, qovuşmanın olduğu göstərilir. “İnteqrasiya-milli təhsil sisteminin dünya təhsil 

sisteminə səmərəli formada qoşulması, uyğunlaşması  və qovuşması əsasında inkişafı” (2) ki-

mi dəyərləndirilir. Daha geniş məzmuna malik təhsil anlayışına aid olan inteqrasiya onun bü-

tün struktur elementlərinə şamil edilir. 

Bu isə o deməkdir ki, inteqrasiya həm də təhsilin məzmununun qurulmasında  nəzərə 

alınması zəruri olan bir prinsipdir. Araşdırmaların məntiqinə uyğun olaraq biz analoji olaraq 

ümumi təhsilin məzmununda inteqrasiyanın vacibliyini qeyd edirik. 

Ümumi təhsilin səviyyələri  özlüyündə  ayrı-ayrı məqsəd daşısa da, onlar ümumi təhsil 

məqsədi daşıması  baxımından  vahid bir ideyaya  xidmət göstərirlər. Burada ibtidai təhsildən 

başlayaraq tam orta təhsilə qədər  məzmunun məntiqində ümumidən xüsusiyə doğru bir isti-

qamətin müəyyənləşdirildiyi aydın görünür. Bu isə parlaq şəkildə fənlərin sayında öz ifadə 

tərzini tapır. Belə ki, ibtidai siniflərdə 9, ümumi orta təhsildə 15, tam orta təhsildə isə 17 fən-

nin tədris olunması nəzərdə tutulur.  

Ümumi təhsilin məzmununda inteqrasiya ilkin olaraq səviyyələr üzrə məqsədlərin, elə-

cə də ümumi nəticələrin müəyyən olunması üçün vacib hesab edilir. Nəticələrdə zəruri biliklə-

rin və şagirdlərə aşılanacaq fəaliyyətlərin birləşdirilməsi məhz inteqrasiya prinsipinə əsasən 

həyata keçirilir. Daha sonra siniflər üzrə standartların formalaşdırılmasında da zəruri bilik və 

fəaliyyətlərin birləşdirilməsi məqsədi ilə inteqrasiyaya istinad olunması zərurəti meydana 

çıxır. 

Bu gün təhsilə kulturoloji yanaşma  tərzi onun məzmununun mədəniyyətlərə əsaslanan  

dəyəryönümlü xarakter daşımasını tələb edir. Şagirdlərin bir şəxsiyyət kimi formalaşması 

üçün onlarda nitq mədəniyyəti, təfəkkür mədəniyyəti, fiziki mədəniyyət, estetik mədəniyyət, 

ekoloji mədəniyyət kimi dəyərlərin formalaşdırılması didaktik vəzifə kimi meydana çıxır. Də-

yərlər isə insan fəaliyyətini tənzimləyən mühüm keyfiyyətlər kimi özündə həm də zəruri bilik-

ləri, bacarıq və qabiliyyətləri ehtiva edir. Onlar inteqrasiya prinsipinə istinad olunmaqla yara-

nır. Eyni zamanda təlim prosesində müəllimin  inteqrativ yanaşma tərzini tələb edir.  

Təhsil prosesinin keyfiyyəti həm də əlaqələrin səmərəli qurulmasından asılı olur ki,  

bu da kurikulumlarda fənlərin öz daxilində, həm də fənlər arasında olan əlaqəliliyin gözlənil-

məsi ilə tənzimlənir. Belə əlaqələrin qurulması da inteqrasiyanın bir prinsip kimi gözlənilmə-

sini tələb edir. 

Ümumi təhsilin məzmununda, inteqrasiyanın nəzərə alınmasında onun həm üfüqi, həm 

də şaquli növlərindən istifadə olunması da didaktik əhəmiyyət daşıyan məsələ kimi dəyərlən-

dirilir.  

7. Ümumi təhsilin məzmununun formalaşdırılması zamanı milli və bəşəri dəyərlərin 

nəzərə alınması. Müasir dünyada qurulan təhsilin başlıca keyfiyyətlərindən biri onun dəyəryö-

nümlü olması, təhsil alanları gələcəyin vətəndaşı kimi yetişdirmək üçün onlarda ən yüksək in-

sani keyfiyyətlərin formalaşdırılmasından ibarətdir. O, ilk növbədə, özünün ən zəruri milli xü-

susiyyətlərini daşımaqla, eyni zamanda, ümumbəşəri keyfiyyətlərə də yiyələnməlidir. Qlo-

ballaşan dünyada insanların, ölkələrin, xalqların, millətlərin əlaqə və ünsiyyətinin çoxaldığı 

bir zamanda hər bir təhsil alan, o cümlədən ümumi təhsilini başa vuran hər kəs üçün bu, vacib 

bir sosial tələb hesab edilir. Bu tələbin yerinə yetirilməsi isə, birinci növbədə, ümumi təhsilin 

məzmununda milli və bəşəri dəyərlərin nəzərə alınmasının zəruriliyini meydana çıxarır. 
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8. İnformativliyin və kommunikativliyin  təmin olunması. Ümumi təhsilin məzmunu  

bir bütöv halında bilik, bacarıq və qabiliyyətləri əhatə edir. Orada ən zəruri hesab edilən 

müəyyən qrup anlayışlar ümumiləşir. Təbii ki, bu şagirdlərin əldə edəcəkləri dəyərlərin fo-

nunda müəyyənləşir. Elmlərin müxtəlif sahələrinə aid olan bu anlayışlar özlüyündə deklorativ 

xarakter daşımaqla praktik əhəmiyyətlilik baxımından seçilərək qruplaşdırılır. Onların seçil-

məsində və təlim baxımından dəyərləndirilməsində şagird şəxsiyyətinin inkişaf etdirilməsi, 

formalaşdırılması əsas tələblər kimi götürülür. Həmin anlayışların, istərsə də qanun və 

qanunauyğunluqların ilkin olaraq informasiya kimi təhsilin məzmununun mühüm bir kompo-

nenti kimi mövcud olması zəruri hesab edilir. Şagirdlər üçün nəzərdə tutulmuş bu informasi-

yaların seçilməsi və məzmun komponenti kimi formalaşdırılması ümumi təhsilin  məzmunu-

nun  informativliyinə təminat verir.  

Ümumi təhsilin məzmununun informativliyi zəruri biliklərin nəzəri bazasını təşkil et-

məklə bacarıq və qabiliyyətlərin əmələ gəlməsinə şərait yaradır. Şagirdlər həmin informasiya-

ları öyrənməklə özlərinin baza biliklərini möhkəmləndirmiş olurlar. Yaxud şagirdlər özlərinin 

baza biliklərini möhkəmləndirmək üçün uyğun informasiyaları toplamağa ehtiyac hiss edirlər. 

Belə olduğu təqdirdə  təhsilin məzmunu özünün zəruri informasiya blokunun zənginliyi ilə  

həmin ehtiyaclara cavab vermək zərurətində qalır. Beləliklə, şagirdlərin zəruri biliklərə olan 

ehtiyacının ödənilməsində ümumi təhsilin məzmunu özünün informativ xarakteri ilə çıxış et-

məli olur. Bu isə onun informativliyinin yaranmasını mühüm bir zərurət kimi meydana çıxarır. 

Kommunikativ mədəniyyət şəxsiyyətin ümumi mədəniyyətinin mühüm tərkib hissələ-

rindən biridir. Onun vasitəsilə şəxsiyyət özünün başqalarına münasibət göstərməklə özünün 

ünsiyyət bacarıqlarını meydana çıxarır. Ümumiyyətlə cəmiyyətin xaosdan uzaq olması kom-

munikativ bacarıqlara yiyələnməklə əldə olunur. İnsanlar kommunikativ bacarıqlara yiyələn-

məklə özlərinin normal, iqtisadi, sosial, mədəni həyatını qurmuş olurlar. Eyni zamanda cə-

miyyətdəki yüksək iqtisadi məhsuldarlıq şəraiti kommunikativ əlaqələr zəmində meydana 

çıxır.  

Bəs onda cəmiyyət üçün zəruri olan bu keyfiyyətin əldə olunması üçün  nə etmək la-

zımdır? Başqa sözlə, yetişən gənc nəslin kommunikativ bacarıqlarını hansı müstəvidə  forma-

laşdırmaq  faydalı hesab edilə bilər. 

Əldə olunmuş təcrübələrə əsasən belə nəticəyə gəlmək mümkündür ki, insanın forma-

laşmasında həlledici rol oynayan kommunikativ bacarıqlar məhz ümumtəhsil məktəbində for-

malaşdırılması şəksizdir. Bütövlükdə ümumi təhsil əlaqə və ünsiyyətlərə söykənən kommuni-

kativliyin yaradılmasında aparıcı rol oynayır. Bəzi hallarda insanların xarakterinin formalaş-

masında çox əhəmiyyətli rol oynayan kommunikativlik müasir ümumi təhsil müstəvisində  

xüsusi əhəmiyyət daşıması ilə fərqlənir. Bu cəhətin isə reallaşdırılmasında ümumi təhsilin 

məzmunu potensial imkanları ilə daha çox diqqəti çəkir. Bu isə o deməkdir ki, ümumi təhsilin 

yeni məzmununun yaradılmasında bu məsələyə xüsusi önəm verilməsi özünün didaktik əhə-

miyyəti ilə seçilir. 

Ümumi təhsilin yeni məzmunu da elə praktik mövqedən hazırlanmalıdır ki, orada şa-

gird maraqları nəzərə alınsın. Onların kommunikativ bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə şərait 

yaradılsın. Şagirdlərə istər informativliyin və istərsə də  kommunikativliyin  təmin olunması 

üçün potensial imkana  malik məzmun təqdim olunsun. 

9. Kreativliyin və  çevikliyin nəzərə alınması. Ümumi təhsilin yeni məzmununun yara-

dılmasında kreativliyin və çevikliyin nəzərə alınması da mühüm prinsiplərdən hesab edilir. 

Yeri gəlmişkən Təhsil əsri hesab edilən XXI əsrdə insanın idrakının inkişafı, düşüncəsinin 

formalaşması  prioritet hesab edilir. Bu günün insanı hər şeydən əvvəl, kreativ bacarıqları ilə  
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fərqlənir. O, yaradıcı bir insan kimi cəmiyyətin hər hansı bir nöqtəsində özünün əvəzolunmaz  

missiyasını  yerinə  yetirir. Kreativ keyfiyyətləri ilə cəmiyyətin  fövqündə  dayanır. 

Şagirdlərin kreativ bacarıqlarının formalaşması onun intellektual səviyyəsinin artması 

analiz, sintez, müqayisə, ümumiləşdirmə, mücərrədləşdirmə kimi idrak bacarıqlarının  inkişafı 

səviyyəsi  ilə  ölçülür. Kreativliyin yaranması üçün  əsas zəmin  ümumi təhsilin  məzmununda  

yaradılır. 

“Görəsən, şagirdlərdə yaradıcı təfəkkür formalaşdırmaq lazımdırmı? Şübhəsiz ki, 

lazımdır. Və elmi-texniki inqilab şəraitində bu məktəbin əsas vəzifələrindən biri olmalıdır” (1, 

137). Məktəb özünün yaradıcı təfəkkürə malik olan nəsil formalaşdırmaq missiyasını haradan 

başlamalıdır? Təhsil məkanında şagirdin kreativ bacarıqlarının bünövrəsi daha çox hansı 

komponentin üzərinə düşür? 

Təbii ki, bu suallar ətrafında düşünərkən ilk növbədə kreativliyi yaradan məzmun üzə-

rində dayanmaq daha çox məntiqəuyğun hesab edilir. Ümumi təhsilin məzmunu bu baxımdan 

daha çox münbit olmaqla  yaradıcı təfəkkürə,  kreativliyə şərait yaratmalıdır. Müşahidələr, əl-

də olunan təcrübələr də onu göstərir ki, təlim materiallarının sadəcə təsvirini vermək, onları 

şablon kimi şagirdlərin yaddaşına təqdim etmək heç də şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünə im-

kan yarada bilmir. Əksinə, onların düşünmək səlahiyyətlərini əlindən alır, fəallıq və çeviklik 

imkanlarını məhdudlaşdırır. Odur ki, əvvəlcədən  şagird düşüncəsinin səviyyəsini ifadə edən 

nəticələrin müəyyən olunması və öyrənmə fəaliyyətinin ona yönəldilməsi müasir təhsil  ya-

naşmalarında aktual və didaktik cəhətdən əhəmiyyətli hesab edilir. Eləcə də şagirdlərin situa-

siyaya uyğun texnologiya seçməsi, müxtəlif yaradıcılıq müstəvisində sərbəst yanaşmalar  seç-

məsi  və nümayiş  etdirməsi  şagirdlərin inkişafını təmin etmək  baxımından faydalı  bilinir. 

Beləliklə, ümumi təhsilin məzmun komponentində kreativliyin və çevikliyin inkişaf  

etdirilməsinə imkan yaratmaq, onun ardıcıl olaraq davam etdirilməsinə təminat vermək  

xüsusi prinsipial tələb kimi  vacib hesab edilir. 

Мягалянин актуаллыьы. Актуаллыг ондан ибарятдир ки, мягалядя цмуми тящсилин 
мязмунуnun мцяййянляшдирилмяси принсипляри мцасир дюврцн тялябляри бахымындан арашдырылыр. 

Мягалянин елми йенилийи. Елми йенилик тядгиг олунан проблемин йени дюврцн тяляб-
ляриня ясасян арашдырылмасындан ибарятдир. 

Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Мягалядян али вя орта ихтисас мяктябля-
ринин, о ъцмлядян цмумтящсил мцяссисяляринин педагоглары, тялябяляр истифадя едя билярляр.  
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Fənlərarası əlaqələrin qurulmasında, fəndaxili mövzuların bir-birini tamamlamasında 

inteqrativ təlimin rolu böyükdür. Fənlərarası inteqrasiyanın əlaqəli şəkildə yaradılmasında və 

onun elmi əsaslarla fənlərin dərindən öyrənilməsində, tətbiq olunmasında və pedaqogika elmi 

üçün xüsusi maraq doğuran didaktik irsin təsiri və imkanları danılmazdır. “Didaktika” yunan 

sözü olub didaktikos sözündən əmələ gəlib və mənası “ibrətamiz” deməkdir. Elmi didaktika-

nın banisi Çex alimi Yan Amos Komenski olmuşdur. O  yeni üsulla işləyən məktəbin ilk layi-

həsini hazırlamış, dərs haqqında yeni pedaqoji təfəkkürü və pedaqoji düşüncəni bütün dünya-

ya bəyan etmiş, orta ümumtəhsil məktəblərinin təlim nəzəriyyəsinin əsasını hazırlamışdır. 

Komenskinin ponsofiya (hamıya hər şeyi öyrətmək) ideyası deyəndə sxolostik və doq-

matik fərdi təlimdən imtina etməklə hamıya hər şeyi ayrı-ayrı elmlər vasitəsilə sinif şəraitin-

də, müəllimin rəhbərliyi altında təlimin təşkili forması olan dərs zamanı öyrənməyə üstünlük 

verirdi. Beləliklə, Komenski tərəfindən elmi pedaqogikanın və onun elmi nəzəriyyəsinin əsası 

qoyuldu. Göstərdiyimiz kimi elmi pedaqogika Komenski tərəfindən əsası qoyulan elmi diaq-

nostika (Böyük didaktika) əsasında elmi pedaqogika yaradılmışdır. Bu görkəmli alimin didak-

tika sahəsində yaratdığı konsepsiyalar və elmi istiqamətlər böyük uğurla pedaqoji sahəyə tət-

biq edilmiş və hal-hazırda da istifadə edilməkdədir. 

Didaktika sahəsində böyük tədqiqatlar aparmış rus pedaqogikasının “atası” sayılan 

K.D. Uşinski yaxşı tərbiyə nəzəriyyəçisi olduğu qədər də didaktika sahəsində ensiklopedik 

düşüncəyə malik  olan və bu sahəyə yeniliklər gətirən görkəmli alimdir. 

K.D. Uşinskinin didaktik irsi pedaqogika elmi üçün xüsusi maraq doğurmaqla müasir 

məktəbin bir sıra aktual, praktik vəzifələrinin həllində çoxsahəli əhəmiyyətə malikdir. O, di-

daktika sahəsində böyük əhəmiyyətə malik olan pedaqoji nəzəriyyəni  yaratmaq vəzifəsini 

qarşıya qoymuş və buna nail olmuşdur. K.D. Uşinski başlıca vəzifəni müəllimlərə hazır isti-

qamət verməkdə deyil, onları şüurlu yaradıcı fəaliyyətə yönəltməkdə və dövrün tələbinə uy-

ğun istiqamət verməkdə görürdü. O, qeyd edirdi ki, həm pedaqogikanın və həm də didakti-

kanın ciddi elmi əsasa və elmi araşdırmalara ehtiyacı var və bir çox elmlərlə (insan haqqında 

biliklərə, psixologiya, fəlsəfə, məntiq, incəsənət) əlaqəli şəkildə öyrənilməsi vacibdir. Ümu-

miyyətlə, müasir tədrisdə hər hansı bir elmin, fənnin dərindən öyrənilməsi üçün digər fənlərlə 

əlaqəli şəkildə öyrənilməsinə müraciət edilməsi müsbət nəticə verər. Məsələn, pedaqogikanı 
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öyrənərkən psixologiya, fiziologiya, məntiq və s. bu kimi fənlərlə əlaqəli öyrənilməsi fənnin 

dərindən mənimsənilməsinə müsbət təsir göstərər. Yaxud, orta ixtisas təhsilli müəllim hazır-

lığında texnologiya fənninin öyrənilməsi zamanı onun dərindən mənimsənilməsi üçün təbiət 

fənlərinə o cümlədən, kimya, biologiya, fizika, coğrafiya fənlərinə müraciət edilməsi vacib 

şərt hesab olunur. Bu zaman fənnin dərindən öyrənilməsi üçün geniş imkanlar yaranır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, pedaqogikanın, didaktikanın və texnologiyanın öyrənilməsin-

də fiziologiyanın da müəyyən əhəmiyyəti vardır. Belə ki, fiziologiyanı öyrənməklə (oxumaq-

la) hər hansı fərdin fiziki inkişafına müsbət təsir edən imkanların yaranması  müəyyən olunur. 

Ümumiyyətlə qeyd etmək yerinə düşərdi ki, orta ixtisas təhsili məktəblərində didak-

tika aşağı siniflərə nisbətən az tətbiq edilməsi açıq aydın nəzərə çarpır. Burada əsas məqsəd 

“öz fənnini yaxşı öyrən, yaxşı dərk elə, və onu aydın şərh etməyi bacar” tələbini yerinə yetir-

məkdir”.  

Belə bir məqsədin tətbiqi tələbələrdə nəinki öyrəndikləri fənn haqqında hətta həmin 

fənnin digər fənlərlə inteqrasiyası haqqında da ətraflı biliyə malik olmalı və fənlərin 

inteqrasiyası üçün tələb olunan elementləri dəqiq öyrənməlidirlər. 

Fənlərin inteqrativ təlimi zamanı aşağıda göstərilən bir neçə inteqrativlik prinsiplərinin 

tələblərinə riayət olunmalıdır. 

- müvafiqlik prinsipi; 

- əyanilik prinsipi; 

- müqayisəlilik prinsipi; 

- mənimsədikləri biliklərin möhkəmləndirilməsi prinsipi; 

- məntiqi nəticəyə əsaslanma prinsipi; 

Müvafiqlik prinsipi əsasən təlim yükü və onun mənimsənilməsini tələbənin fiziki 

imkanları ilə sıx vəhdət təşkil edir. Təlimin başlanma vaxtı ilə əlaqədar məsələyə kompleks 

yanaşma tələb edir. Təlimə tez və ya gec başlamağın elə bir rolu yoxdur. Əsas məsələ tələbə 

verilən tapşırığı düzgün dərk etsin və qarşıya çıxan çətinliklərin öhdəsindən vaxtında gəlməyi 

bacarsın. Bu barədə K.D. Uşinski yazırdı: “Müəllimin əsas məqsədi dərsin mənimsənilməsi 

haqqında inkişafı nə sürətləndirmək, nə də ləngitməkdir. Bəlkə də ona sağlam ruhi qida 

verməkdir. Öyrənmə verilən tapşırığı indi başa düşmürsə az sonra başa düşər və anlayar”  

Tələbədə öz gücünə inamın itirməsi qorxulu haldır və bu uzun müddət onun öyrənmə 

inkişafına və qavrama qabiliyyətinə  mənfi təsir göstərər. 

İnteqrativ təlim zamanı fənnin tələblərini anlaya biləcək səviyyədə aparılması üçün 

uyğun mövzulardan istifadə etmək və onları əlaqəli müqayisəsini aparmaq əsas şərtdir. Bu 

zaman tədris olunan fənn mövzusu ilə inteqrasiyaya cəlb olunan fənlərdən seçilən mövzular 

arasında əlaqəli sistem yaradılmalıdır və bu sistem mövzu haqqında əlavə materialların 

toplanmasına düzgün  istiqamət verməlidir. 

Əyanilik prinsipi didaktik sistemdə  ən əsas yerlərdən birini tutur. Öyrənənin fikrini 

oyatmaq onu müstəqil düşünüb izah etmək qabiliyyətinin üzə çıxarılmasına təhrik etmək, hər 

hansı əşya, sxem, texnoloji xəttin fəaliyyəti sxemini və şəklini göstərmək bir sözlə “təlimi” 

uşağın (öyrənənin) ruhunda mövcud olan hazır obrazlar üzərində qurmağın vacibliyi aydındır. 

Tələbə hər hansı mövzu ətrafında danışırsa onu istiqamətləndirmək lazımdır ki, o bu mövzu 

ilə inteqrasiyaya cəlb olunan digər fənlərdəki mövzularla əlaqə qurmağı bacarsın və bu 

məsələyə öz dərk elədiyi səviyyədə yanaşa bilsin. Onda fənnin (mövzunun) dərindən 

öyrənilməsi bir qədər asanlaşar və fənn haqqında  yaranan təsəvvür bir azda  genişlənər. 

K.D. Uşinskiyə görə, əyanilik tələbənin məntiqi təfəkkürünün işə salınması üçün 

başlıca nöqtədir. O qeyd edirdi ki, öyrənənləri düzgün müşahidə etməyə alışdırmalı və onların 
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qavrama qabiliyyətləri  zənginləşdirməlidir. 

Didaktikanın əsas priyomu hesab edilən müqayisə prinsipinə geniş yer verilməlidir. 

Sinif tələbələri kollektiv şəkildə müqayisə edilən məsələlər arasında oxşarlığı və daha sonra 

isə fərqləri müəyyən etməlidir. Pedaqoq alim qeyd edir ki, müqayisə hər cür anlamın və hər 

cür təfəkkürün əsasıdır. Dünyada bütün baş verən hadisələri biri-birindən müqayisələr 

vasitəsilə aydınlaşdırılır. 

Tələbələr mənimsədikləri biliklərin möhkəmləndirilməsi üçün müxtəlif üsullardan 

istifadə edirlər. Biliklərin möhkəmləndirilməsi üçün ən geniş yayılan pedaqoji üsul mövzunun 

həyatla əlaqəsinin qurulması və mövzunun təkrarlaması üsuludur. Bu üsul tələbələrin hər 

hansı mövzu haqqında təsəvvür yürütmək və əlaqəli izah etmək təfəkkürü formalaşdırır. 

Tələbələr mövzunun sinifdəcə müəllimin nəzarəti altında öyrənir, biri-biri ilə mövzu haqqında 

dialoq qurur, birinin çətinlik çəkdiyi sahə haqqında digəri əlavə etməklə qazandıqları bilikləri 

möhkəmləndirir. Müəllim mövzu haqqında əlavə sual verərkən hər bir tələbə öz münasibətini 

bildirir. Nəticədə mövzu sinifdə əlaqəli şəkildə izah edilir və hər bir tələbə bu izahda yaxında 

iştirak edir və öz fikrini söyləyir. Mövzu haqqında qrup tələbələri arasında ümumiləşmiş 

təfəkkür yaranır və mövzu tələbələr tərəfindən  mənimsənilir və həzm olunur. 

Fənnin təlimində əsas amillərdən biri də məntiqə əsaslanma və öyrəndiyi mövzu 

haqqında məntiqi nəticə çıxara bilmək bacarığının olmasıdır. Bu proses görkəmli pedaqoq 

alimlər (K.D.Uşinski, Y.Ş.Kərimov, A.N.Abbasov, F.A.Rüstəmov) tərəfindən də yüksək 

səviyyədə qiymətləndirilmişdir. 

Şagirdlərdə mühakiməedici əməliyyatı inkişaf etdirmək, mühakiməedici assosiasiya 

qabiliyyətinin yüksəltmək və dəqiq müşahidəni inkişaf etdirmək üçün bilik ehtiyaclarının 

artırılması əsas şərt hesab olunur. Marağını həmişə oyaq saxlamalı, fəaliyyət növünü bəhs 

haqqında növbələşdirilməlidir. Bu proses son nəticədə zehni yorğunluğu aradan qaldırır və 

biliyə yeni təfəkkürlə yanaşmağa istiqamət verir. 

Araşdırmalar və tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, hər hansı bir fənnin təlim 

prosesi (məs. texnologiya, təbiət fənləri, fundamental fənlər) didaktik cəhətdən düzgün 

qurularsa qruplarda nizam-intizam prosesi də öz-özünə həll olur və şagirdlərdə fiziki əməyə 

və qazandıqları biliyi hər hansı bir sahəyə tətbiq etmək marağı formalaşır. Bu zaman didaktik 

təlimin qarşısında bir neçə vəzifələr durur. 

- Şagirdin əqli inkişafını açmaq üçün tələb olunan başlıca vəzifələri müəyyənləş-

dirmək; 

- şagirdlərin təlimin ən əsas sahəsini mənimsəmələri üçün müəllimi düzgün başa 

düşmə və təlimin vəzifələrini həllinə müstəqil yanaşma imkanı yaratmaq təlim nəzəriyyəsi 

aşılamaq; 

- didaktika zamanı əldə edilmiş təcrübi metodlardan müəllimlərdə öz işində istifadə 

etmək imkanı formalaşdırmaq; 

- təlim sahəsində qazanılmış təcrübəni öyrənib tədrisə tam tətbiq etmək üçün didak-

tikanın tələblərindən  geniş istifadə etmək. 

Bu göstərilənlər didaktikanın əhəmiyyətinin, onun düşünülmüş və məhsuldar məktəb 

təliminin təmin edilməsinin və didaktik vəzifələrin əsasını təşkil edir. 

Bununla əlaqədar rus pedaqoji K.D. Uşinski öz əsas ideyasını çox aydın surətdə şərh 

edərək göstərirdi ki, didaktikada başlıca əhəmiyyət qaydanı özünə deyil, onun elmi cəhətdən 

əsaslandırılmasına məxsusdur. Didaktik qayda mexaniki şəkildə deyil, şüurlu məktəblinin 

təlimi və inkişafının konkret şəraitini nəzərə almaqla tətbiq edildikdə qiymətli və praktik 

cəhətdən faydalı ola bilər. 
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ABŞ-ın tanınmış nəzəriyyəçi alimi Con Dyui hesab edir ki, elmdən həyata və həyatdan 

digər elmə yol axtarmaqla fənlərin təlimində inteqrasiyaya nail olmaq mümkündür. Odur ki, 

didaktik prinsiplər tətbiq etməklə fənlər arasında əlaqə yaratmağın da əsas açarı həmin fənni 

həyatla əlaqələndirib orada həmin qoyulan məsələnin (mövzunun) digər fənlə əlaqəsini aşkar 

etməkdir. İnteqrasiya təlim prosesini təkmilləşdirir, fənlər arasında qarşılıqlı əlaqə yaradır və 

biri-birindən asılılığın dərinləşməsinə xidmət edir. İnteqrativ təlimin köməyilə şagirdlər 

biliklər arasında qarşılıqlı əlaqələri başa düşür və həmin bilikləri şəxsi və ictimai problemlərin 

həllində istifadə edirlər. Fənlərin inteqrasiyası və yaxud fəndaxili mövzuların inteqrasiyasının 

hansı səviyyədə olması hələ də müzakirə mövzusu qalmaqda davam edir. Lakin danılmaz bir 

fakt var ki, inteqrasiya ayrı-ayrı fənləri birləşdirir və onlar arasında əlaqələr yaradır. Bunun 

üçün inteqrasiyanın nəzəri şəkildə irəli sürdüyü arqumentlərə istinad etmək lazımdır. Aparılan 

tədqiqatlar və araşdırmalar nəticəsində məlum olmuşdur ki, inteqrativ təlim nəticələri qeyri-

inteqrativ təlim nəticələri ilə müqayisədə nəzərə çarpacaq qədər yüksək olur. Təlim prosesinin 

didaktik cəhətdən düzgün təşkil edilməsi yollarından biri də  fənlərin  əlaqələndirilməsindən 

ibarət inteqrasiyanın qurulmasıdır. Ümumiyyətlə fənlərarası inteqrasiyanın qurulması  bir 

neçə yolla həyata keçirilir. Bunlara aşağıdakılar daxildir 

- iki və daha çox fənnin uyğunlaşdırılması; 

- bacarıqların və biliklərin inteqrasiyası; 

- bir fənn çərçivəsində bir neçə mövzunun inteqrativ təlim əsasında öyrənilməsi; 

- fənlərin əlaqələndirilməsi üzrə sərbəst inteqrasiyanın yaradılması. 

Bu göstərilənləri nəzərə alaraq fənləri birləşdirməklə inteqrasiya qurularkən bir neçə 

müxtəlif  üsullardan istifadə olunur. Bir neçə fənnin qarşılıqlı inteqrasiyası aşağıda göstərilən 

tələblər ardıcıllıq üzrə yerinə yetirilir. Fənnə əsaslanma, verilən mövzuya əsaslanma, təqdim 

olunan layihələrə əsaslanma, digər şərtləri nəzərə almaqla əsaslanma. Bu göstərilənləri 

aşağıdakı sxemdə ardıcıllıqla vermək olar. 
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Bunlarla yanaşı, inteqrativ kurikulumlar haqqında bir neçə nəzəri arqumentlər də irəli 

sürülmüşdür. Birinci arqument ondan ibarətdir ki, gerçək həyat inteqrasiyalı şəkildə mövcud-

dur. İnsan həyatını ayrı fraqmentlər şəklində təsəvvür etmək mümkün deyil. Təbii prosesdir 

ki, həyatda insanların qarşılıqlı problemlərinin həllinə nail olmaq üçün yalnız bir və ya iki 

fənn üzrə bilik kifayət etmir. Ayrı-ayrı bir neçə fənn üzrə əldə edilən bilik və bacarıqların 

tətbiq edilməsinə ehtiyac vardır. Tədqiqatlar göstərir ki, insan tam bilikləri daha asan qavrayır 

və yadda saxlayır, nəinki bir neçə tam olmayan biliyi. Ona görə inteqrasiya şagirdə elə bilik 

verməlidir ki, ətraf aləmin əlaqəli şəkildə olması əks olunsun. Onda inteqrasiya təlimin ilk 

növbəsində bütün elementləri qarşılıqlı əlaqə olan dünyanı vahid bir tam olduğunu dərk etsin. 

Fənlərarası inteqrasiyanın fənlərin öyrənilməsinə müsbət təsiri aşağıdakılardan ibarət 

yerinə yetirilir. 

1. İnteqrasiyanın tətbiqi şagirdlərin təlim vaxtına qənaət edir və fənnin öyrənilməsinə 

uğurlu şərait yaradır. 

2. İnteqrasiya bir məqsəd kimi şagirdlərdə ətraf aləm haqqında tam təsəvvür yaradır 

və sərbəst düşünmə qabiliyyətinin formalaşdırılmasına istiqamət verir. 

3. İnteqrasiya bir fənnin digər fənlə olan biliklərin əlaqələndirilməsi üçün ümumi 
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dərketmə müstəvisinin yaradılmasına xidmət göstərir. 

4. İnteqrasiya iki və daha artıq fənni elə uyğunlaşdırmalıdır ki, ayrı-ayrı fənlərdə olan 

uyğun mövzular eyni zamanda tədris oluna bilsin. 

5. İki və daha artıq fənnin birləşməsi zamanı alınan inteqrasiya fənnə əsaslanır və tex-

nologiya fənni təbiət fənləri ilə inteqrasiya edilir. Bu zaman mövzulara əsaslanmaq, şagirdlər 

tərəfindən irəli sürülən təqdimatlara əsaslanmaq, digər şərtlərə əsaslanmaq kimi inteqrasi-

yanın müxtəlif yollarından istifadə etmək vacib şərtlərdəndir. 

Мягалянин актуаллыьы. Фənlərin inteqrasiyasının didaktik əsasları fənlərarası inteqrasi-

yanın quruluşundan fənlərdə uyğun mövzuların oxşarlığından, inteqrativ təlim zamanı müəl-

limi pedaqoji və metodik səriştəsindən və fənlərin öyrənilməsinə müsbət təsir edən amillərdən 

asılıdır. 

Мягалянин elmi yeniliyi. Məqalədə fənlərarası inteqrasiyanın yaradılmasında və onun 

elmi əsaslarla tədrisə tətbiq edilməsində didaktikanın təsir imkanlarının geniş olması göstə-

rilir. Pedaqoji fəaliyyətdə müasir məktəbin qarşısında duran vəzifələrin yerinə yetirilməsində 

və hər hansı fənnin qarşılıqlı şəkildə digər fənlərlə əlaqəli öyrənilməsində didaktikanın tətbiqi 

müasir dövrün tələbi olması göstərilir. İnteqrativ təlimin tətbiqi şagirdlərin vaxtına qənaət edir 

və fənnin dərindən öyrənilməsinə şərait yaradır. 

Мягалянин praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə orta ixtisas təhsili müəssisələ-

rində fənlərin digər fənlərlə inteqrasiyasında didaktikanın tətbiqi müsbət nəticə verir. İnteq-

rativ təlimdə iki və daha çox fənlər üzrə elə uyğunlaşdırılma aparılmalıdır ki, ayrı-ayrı fənlər-

də olan oxşar mövzular eyni vaxt ərzində tədris oluna bilsin. Belə inteqrativ təlimin orta ixti-

sas təhsili müəssisələrinə tətbiq edilməsi fənnin dərindən öyrənilməsinə yardımçı olar. 
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М. Кязимов 

Дидактические основы предметной интеграции 

 

Резюме 

 

В статье говорится о роли интегративного обучения и о влиянии и возможностях  

дидактики в построении на научной основе меж предметных связей. В статье также 

говорится о соблюдении при интегративном обучении дидактических принципов, 

раскрываются методические элементы творческого подхода для своевременного 

выполнения студентами заданий. В статье предлагается проводить интегративное 

обучение таким образом, чтобы соответствующие темы из разных предметов 
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преподавались одновременно, чтобы у учащихся в процессе интегративного обучения 

формировались исследовательские наклонности. 

 

M. Kazimov 

 

Teaching the basics of substantive integration 

 

Summary 
 

The article discusses the role of integrated education and the impact and opportunities 

of didactics in building on a scientific basis between subject links. The article also refers to 

compliance with the interactive learning didactic principles disclosed methodological 

elements of a creative approach to the timely implementation of student assignments. The 

article proposes to conduct an integrative training so that relevant topics from different 

subjects taught simultaneously to students in the process of integrative learning formed 

research tendencies. 
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Təhsil sistemlərinin əsas məqsədi o ölkənin ixtisaslı insan gücünü yetişdirmək və 

xalqına vətəndaşlıq təhsilini verməkdir. Bunu həyata keçirmək üçün hər təhsil sistemi, 

yetişdirəcəyi insan modelini, sahib olduğu təhsil fəlsəfəsi və insan gücü siyasəti əsasında 

təyin edərək təhsil fəaliyyətlərini bu məqsədə görə təşkil etməkdədir [1,s.10-12]. Əsas ictimai 

qurumlardan biri olan təhsil, bütün cəmiyyətlərin əsas problemlərinin əvvəlində yer 

almaqdadır. Bu təməl problemin ana xətti də heç şübhəsiz müəllimlərdir [2,s.13-14]. Müəllim 

təhsil vasitəsidir, imtahan edən, intizamı-təmin edən, orta məktəb əxlaqının müdafiəçisi və 

vəkildir. Müəllim etibarlı adamdır, ikinci valideyndir, şagird məsləhətçisi, həmkar və icma 

üzvüdür. Bunlar müəllimə daha çox peşəsi ilə əlaqədar olaraq verilən obrazlardır [3]. 

Müəllimin qiymətləndirilməsində məlumat, şəxsiyyət, ətraf mühitə uyğunlaşma, ətraf mühitin 

inkişafına qoşulma ictimai əlaqələr kimi meyarlar da istifadə edilir [4,s.253-267]. Bir ölkənin 

gələcəyinin memarı müəllimlərdir. Mühəndisini, həkimini, vəkilini, müəllimini, əsgərini, 

polisini, sürücüsünü, bir sözlə cəmiyyətin hər hissəsində xidmət verən insan gücünü yetiş-

dirənlər həmişə müəllimlərdir. Ölkələrin qədərlərində müəllimlər çox əhəmiyyətli rol oynayır. 

Müəllimlər, təhsil sisteminin ən əsas elementidir. Bir ölkənin inkişafında, ixtisaslı insan gücü-

nün yetişdirilməsində, cəmiyyətdəki dinclik və ictimai sülhün təmin edilməsində, fərdlərin 

sosiallaşması və ictimai həyata hazırlanmasında, cəmiyyətin mədəniyyət və dəyərlərinin gənc 

nəsillərə ötürülməsində müəllimlərin baş rol oyandıqları görülür [5,s.9]. Yeni nəsillərin 

xüsusiyyəti də heç şübhəsiz onu yetişdirən müəllimlərin xüsusiyyəti ilə eyni olacaqdır. Onsuz 

da "əkdiyini ən gec biçən cütçü müəllimdir" məsəli də bu həqiqəti olduqca gözəl bir şəkildə 

ortaya qoymaqdadır. Qısaca müəllim, insan memarı, insanın şəxsiyyətini formalaşdıran bir 

sənətkar olmaqdadır [6,s.207-237]. Təhsilin məqsədi, insanların yaşadığı cəmiyyətin və 

ictimaiyyətin bağlı olduğu müasir dünyanın uyğun bir üzvü halına gətirərək onları dövrün 

tələb etdiyi məlumat və bacarıqlarla təchiz etməkdir. Şəxslərin cəmiyyət və dünyadakı 

dəyişmələrə və inkişaflara ayaq uyduracaq və töhfə verəcək formada yetişdirilmələri lazımdır. 

Bu da mükəmməl təhsil sistemi ilə yanaşı, peşəkar müəllim heyəti ilə təmin olunur. 

Müəllimlərin keyfiyyətli olması nə qədər lazımi və əhəmiyyətli isə də, yetərli səviyyədə deyil 

[7,s.119]. Ona görə də müəllim heyətinin ölkə səviyyəsində tarazlı, səmərəli və məhsuldar 

olaraq işlədilə bilməsi üçün iş və həyat şərtlərinin yaxşılaşdırılması da o dərəcə əhəmiy-
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yətlidir. Məktəb adlanan sosial sistemin ən strateji hissələrindən biri müəllimdir. Müəllimlər 

bir peşənin üzvü olaraq qalmaq istəyirlərsə, o peşənin dəyər sistemlərinə görə davranmaları 

lazımdır. Müəllimlik peşəsinin dəyər sistemini cəmiyyətin təməl dəyərləri formalaşdırır. Mək-

təbdəki idarəçilər, müəllimlərin şəxsən özləri və uşaqlarını məktəbə göndərən valideynlərin 

gözləmləri və düşüncələri, də dəyərlərin formalaşmasında əhəmiyyətli təsirlərə malikdir. Hal-

hazırda müəllimlik peşəsi, təhsil sektoru ilə əlaqədar olan sosial, mədəni, iqtisadi, elmi və tex-

noloji səviyyəyə malik, sahədə xüsusi ixtisas bilik və bacarığını fundamental sahədə aka-

demik çalışma və peşə formalaşması tələb edən peşəkar statuslu ixtisas sahəsidir[8]. Oğuzkan, 

müəllimliyin üç yönünün olduğunu qeyd edir. Bunlar; dövlətin ziyalı bir üzvü olaraq müəllim, 

dünya birliyinin ayıq bir üzvü olaraq müəllim və peşəsinin  bir üzvü olaraq müəllim. Tex-

nologiya və anlayışlardakı dəyişmələrin də təsiri ilə cəmiyyəti təşkil edən qurumlar, valideyn-

lər, müəllimlər, şagirdlər və tədqiqatçıların müəllim davranışları ilə əlaqədar gözləntiləri təsir-

li, yaxşı ya da ideal müəllim tiplərində də fərqliliklər görülür [9]. 

Müəllimliyin əsas xüsusiyyətləri 

Müəllimlik peşəsinin özünə xas bəzi xüsusiyyətləri vardır. Hər nə qədər bu xüsusiy-

yətlər müəllimin işlədiyi təhsil sisteminin məqsədlərinə, məktəb missiyasına, məktəbin oldu-

ğu ətraf mühitə, valideynlərin gözləmlərinə, məktəbinin hədəf quruluşuna, idarəçi və müəl-

limlərin vizyonuna görə dəyişsə də aşağıda bu xüsusiyyətlərdən bəzilərini qeyd etmək olar: 

Fərdi keyfiyyətləri 

Müəllimlərdə olması lazım olan fərdi xüsusiyyətlər haqqında bir çox araşdırmalar 

aparılmış və bu araşdırmalar nəticəsində fərqli fərdi şəxsiyyət xüsusiyyətlərinin əhəmiyyəti 

üzərində durulmuşdur Bu gün yaxşı müəllimin xüsusiyyətləri mövzusunda hələ hər kəsin 

uzlaşa biləcəyi standartların formalaşdırıldığı deyilə bilməz. Ancaq aşağıda əsasən bütün 

pedaqoqlar tərəfindən qəbul edilən, bir müəllimdə olması lazım olan ən vacib fərdi xüsusiy-

yətləri ümumiləşdirmək olar. 

1) Şagirdlərə qarşı açıq fikirli və obyektiv olmalıdır. 

Müəllim hər şeydən əvvəl açıq və irəli fikirli olmalı, şagirdlərin davranış və nailiy-

yətlərini qiymətləndirərkən tərəfsiz davranmalıdır. Buna əlavə olaraq müəllim, ediləcək qiy-

mətləndirmədə mümkün olduğu qədər hissi münasibət və fikirlər altında qalmamalı, sinifdəki 

bütün şagirdlərə qarşı bərabər məsafədə olmalı və bunu da sinfə hiss etdirməlidir [10,s.207-

237]. 

2) Şagirdlərin gözlənti və ehtiyaclarını nəzərə almalıdır: 

Tədris proqramında müəllimin görəcəyi işlər yazılsa da müəllim dərs proqramından 

çox uzaqlaşmadan şagirdlərin maraq və ehtiyaclarını güdməlidir. Məsələn, orta məktəbdə 

oxuyan və sınaq imtahanlarına hazırlaşan şagirdlər üçün əlavə dərs kitabları, rəhbərlik işləri, 

onların irəlini daha yaxşı dərk etmələrinə kömək edəcək görüşlər və s. təşkil edərək və 

şagirdlərin müəllimdən gözlədiklərinə cavab verə bilməlidir. 

 3) Təhsillə əlaqədar problemləri elmi üsullarla araşdırmalıdır: 

Müəllim təlim və tədris prosesində sinif içində həmişə problemlərlə qarşılaşacağını 

bilməlidir. Ona görə də müəllim qarşılaşacağı problemləri elmi üsullarla həllini axtarmağı 

bacarmalıdır. Məsələn, sinifdəki şagirdlərdən oxuma və anlama baxımından geridə olanların 

fiziki ya da psixoloji çatışmazlıqları ola biləcəyini nəzərə alaraq şagirdlərin qarşılaşdıqları 

sinif daxili və sinif xarici problemləri aşkar etməlidir. Şagirdlərin qarşılaşdıqları problemləri 

müəyyənləşdirdikdən sonra bunlar üçün mümkün həll yolları müəyyənləşdirərək bu yolları 

sınayaraq ən uyğun həll yoluna çatmağı bacarmalıdır. 

4) Təhsildə fərdi qabiliyyətləri nəzərə almaq: 
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Təcrübəli müəllim sinfində olan hər şagirdin özünə xas qabiliyyətləri olduğunu, bu 

qabiliyyətləri aşkar etməklə fərdi bacarıqları ortaya çıxara biləcəyini bilir. Müəllim şagirdlərin 

fərdi bacarıq və qabiliyyətləri əsasında onları istiqamətləndirməyi bacarmalıdır. Yoxsa 

şagirdin sinifdə izah edilən hər hansı bir dərsdən yaxşı ya da pis olmasını şagird üçün mənfi 

bir xüsusiyyət kimi göstərə bilmərik. Məsələn, şagird riyaziyyat dərslərində bir az passiv ola 

bilər, amma bədən tərbiyəsi və ya musiqi dərslərində çox yaxşı bir qabiliyyətə malik ola bilər. 

Onun üçün müəllim xüsusilə müəyyən dərslərdə bir anda istənilən müvəffəqiyyəti göstərən 

şagirdlərə qarşı mənfi ön mühakimələr bəsləməməlidir. 

5) Yeniliklərə, inkişaflara, texnologiyalar açıq olmalı, özünü davamlı yeniləməlidir: 

Ətraf mühitdəki, texnologiyadakı dəyişiklik və inkişafın təsir etdiyi müəssisə məktəb-

dir. Müəllim gördüyü bu inkişaf və dəyişikliklərə qarşı heç vaxt qarşı gələ bilməz. Məsələn, 

məktəb mühitinə daha çox yaxından təsir edən kompüterə qarşı müəllim özünü mütləq 

hazırlamalıdır. Kurslara getməli, öyrənməli və bir təlimçi olaraq şagirdlərindən məlumat baxı-

mından daim öndə olmalıdır. Bunun üçün də müəllim oxumalı, kurslara getməli, bilmədiyi 

mövzuları soruşmalı və araşdırıcı olmalıdır.  

Yuxarıdakı siyahının daha da artırmaq olaq. Bunlar, ideal ya də təsirli  müəllimdə 

olması nəzərdə tutulan ümumi xüsusiyyətlər olaraq xarakterizə edilə bilər. Bunlar ideal bir 

müəllimin, içində yaşadığı cəmiyyət, ətraf mühit və dünyanı tanıması; insan psixologiyasında 

mütəxəssis olması, ictimaiyyətin istəklərini bilməsi, yeniliklərə, dəyişməyə, texnoloji irəlilə-

yişlərə, fərqli mədəniyyətlərə həssas olması şəklində yekunlaşdırıla bilər.  

Nəticə olaraq təsirli bir müəllimdə olması arzu edilən xüsusiyyətləri aşağıdakı şəkildə 

ümumiləşdirə bilərik: 

 Səbirli davranır, hadisələr qarşısında duyğularını nəzarət altında saxlayır. 

 Fərqli inanc, görüşdə olanlara hörmətlə yanaşır və uzlaştırıcı mövqedə dayanır. 

 Geyiminə, təmizliyinə diqqət edir, nizam-intizamlı olur. 

 Özünü təkmilləşdirməyə və tənqidə açıqdır. 

 Şəxsi problemləri ilə sinfi və məktəbi məşğul etməz. 

 Şagirdləri motivasiya edici xüsusiyyətlərə malikdir. 

 Müvəffəqiyyətə yönəlikdir, şagirddən yüksək müvəffəqiyyət gözləməsi ilə yanaşı, 

dəstəkləyicidir. 

 Düşüncə və davranışları şagirdlər üçün modeldir. 

 Şagirdlərə qarşı gülər üzlü və mehribandır. 

 Şagirdlərə qarşı etibarlı, dürüst, obyektiv, sirdaş və dostdur. 

 Sinifdə konstruktiv və maarifləndirici bir intizam formalaşdırır. 

 Liderlik xüsusiyyətlərinə malikdir. 

 Şagirdlərə, valideynlərə, ətrafına təsir etmədə müvəffəqiyyətlidir. 

 Vasitəçilik, hakimlik, təmsilçilik xüsusiyyətlərinə malikdir. 

 Cəsarətləndirici və dəstəkləyicidir. 

 Mehriban, anlayışlı və zarafatcıldır. 

 Problemlərdən şikayətlənmək əvəzinə həllini tapmaq üçün səy göstərər. 

 Sinifdə hakimiyyəti təmin edər, sinfi qrup olaraq cəzalandırmaz, cəzaları fərdi 

olaraq verir. 

 Verdiyi tapşırıqları təqib və nəzarət edər. 

 Pedaqogika elmlərinin təməl anlayışlarını bilər və öyrənməyi asanlaşdırar. 

 Yaxşı bir müşahidəçidir, özünü davamlı yeniləmə cəhdi içindədir. 

Məqalənin aktuallığı. Milli dəyərlərimizin təbliği, öyrənilməsi və onlara hörmətlə ya-
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naşılması, hər bir vətəndaşın, o cümlədən yeniyetmələrin borcu, onlardan faydalanması son 

dərəcə önəmli vəzifəsidir. Bu dəyərlərin şagirdlərə aşılanmasında müəllimlik peşəsinin üzəri-

nə böyük iş düşür. Bu mənada məqalə öz aktuallığı ilə böyük əhəmiyyət daşıyır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə müəllimlik peşəsinin ölkənin inkişafında rolun-

dan, dəyərlərin insanlara qazandırılmasında onların üzərinə düşən vəzifə və məsuliyyətlərə el-

mi şəkildə yanaşılması elmi yenilik olaraq qeyd etmək olar.  

Məqalənin praktiki əhəmiyyəti вя тятбиги. Müəllimlər, təhsil sisteminin ən əsas ele-

mentidir. Bir ölkənin inkişafında, ixtisaslı insan gücünün yetişdirilməsində, cəmiyyətdəki 

dinclik və ictimai sülhün təmin edilməsində, fərdlərin sosiallaşması və ictimai həyata hazır-

lanmasında, cəmiyyətin mədəniyyət və dəyərlərinin gənc nəsillərə ötürülməsində müəllimlə-

rin baş rol oyandıqları qeyd etmək olar. Eyni zamanda məqalədə müəllimlərdə olması vacib 

olan fərdi keyfiyyətlərin ələ alınması müəllimlərin tədris zamanı istifadəsi üçün praktiki 

əhəmiyyət kəsb edir . 
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Ф. Бакышлы 

 

Роль профессии учителя в приобретении   

и оценке ценностей 

Pезюме 
 

В статье говорится о роли профессии учителя в развитии страны, об их  

обязанности и ответственности в вопросе приобретения ценностей людьми. Учителя  

играют очень важную роль в судьбах стран. Учителя - это самый основной элемент в 

системе образования. В статье отмечается, что учителя играют главную роль в развитии 

страны, выращивании специализированной человеческой силы, обеспечении общест-

венного покоя и мира, социализации и подготовке к общественной жизни индивидов, 

передаче молодому поколению культуры и ценностей общества.  В то же время в статье 

анализируются качества, которые должны содержаться в учителях. 

 

F. Bakishly 

 

The role of the teaching profession in the acquisition  

and evaluation of   values  

 

Summary 
 

The article discusses the role of the teacher`s profession in the developing of  country, 

about duties and responsibilities of teacher in the matter of acquisition of values by the 

people. The teacher have a very important role in the fate of the country. The teachers are the  

main element in the educational system. The article notes that the teachers play the main role 

in the developing of the country, growing up the specialized human force, ensuring the social 

peace and harmony, the socializing and preparing of individuals for the social life, transfer the 

culture and the society values to the younger generation. At the same time the article analyzes 

the features that should be contained in teachers.   
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Müstəqil bilik əldə etmək vərdişlərinin formalaşmasında 

“öyrənməyi öyrətmək” təlim metodunun tətbiqi 
 

Алмара Щцмбятова 
«Партнер» Тядрис Мяркязинин кимйа мцяллими 

 
Ряйчиляр: пед.ц.ф.д., Н.Я.Абышов 
                 к.ц.е.д., дос.Б.Т.Усубалыйев 

 
Açar sözlər: kimyanın tədrisi metodikası, dərsin təşkili və idarə olunması, müs-

təqil fəaliyyət, müasir təhsil, idrak fəallığı, yaradıcı təfəkkür, fəal təlim, tədris prosesi, 
eksperiment, təlim üsulları 

Ключевые слова: методика преподавания химии, организация и ведение урока, 

самостоятельная деятельность, познавательная активность, творческий разум, интерак-

тивное обучение, процесс преподавание, эксперимент, методу обучения 

Key words: The technique of teachinq of chemistry, organization and 
management of the lesson, independent activity, cognitive activity, creative ming, active 
teaching, interactive learning, experiment, teaching methods 

 
Tədris proqramları dövlət sənədi kimi dəyərləndirilir. Belə ki, “ayrı-ayrı fənlərdən 

bilik, bacarıq və vərdişlərin həcmini, mövzuları tədris edərkən ardıcıllığı, hər bir fənnə 
aid bölmə və mövzulara verilən saatların sayını müəyyən edən dövlət sənədinə tədris 
proqramı deyilir”.  

Kurikulumlarda əks olunmuş təlim nəticələri elə ardıcıllıqla verilir ki, biri digərini 
tamamlayır və möhkəmləndirir. Çünki, fənn kurikulumları konseptual sənəd olduğuna 
görə, inteqrativ, qabaqlayıcı və s. xarakter daşıdıqlarından,bu təlim nəticələrinin vasitəsi 
ilə şagird şəxsiyyətinin formalaşması və inkişafı mümkün olur.  

İlk dəfə şagirdlər dərsdə kimyəvi elementlərlə tanış olurlar (məsələn: H, O, N, Na, 
K, Ca və.s.) və öyrənməyə başlayırlar; Kimyəvi elementlərin öyrənilməsində müəllim öz 
işinə yaradıcı yanaşaraq, müxtəlif üsul və metodlardan istifadə etməlidir. Məsələn, öz 
pedaqoji fəaliyyətimdə mən şagirdlərə tapşırıq olaraq verirdim ki, kardondan bir az iri 
yumru dairələr kəsib hazırlayın. Həmin dairələrin ortasında plamastırla kimyəvi elemen-
tin işarəsini yazmaq, elementin yuxarısında küncdə atom kütləsini, üstündə isə valentini 

qeyd edin. Şagirdlər evdə bu tapşırığı növbəti dərsə hazırlayıb gətirirdilər. Beləliklə qısa 
vaxt ərzində şagirdlər kimyəvi elementlərin həm işarəsini, həm valentini, həm də kütləsini 
öyrənirdilər və bununla da, onlara həm də müstəqil işləməyi öyrədirdim. 

Sonra şagirdlərə kimya dilində danışmağı öyrədirdim. Çünki, ilk dəfə olaraq kim-
ya dili ilə tanış olurlar, ona görə də çox diqqətli və məsuliyyətli yanaşaraq, kimyəvi ele-
mentlərlə yanaşı,kimyanın ilk əsas qanunlarını öyrədirdim. 

Maddələr və maddələrin bir-birinə çevrilməsini; maddələrin tərkibi və quruluşu 
haqqında müəyyən məlumatları şagirdlərə öyrətmək; 

Keçirilən mövzulara aid bir sıra laborator təcrübələri və praktik məşğələlər apar-
maq vacibdir. Çünki, “Kimyəvi çevrilmələr aparmadan və onu praktikada görmədən 
kimyanı heç bir vəchlə öyrənmək olmaz”. (M. V. Lomonosov). 

Müəllim dərsin təchizatına ciddi fikir verməklə, adi həyatda şagirdlərə yaxşı tanış 
olan müxtəlif bəsit və mürəkkəb maddələrlə tanış edir. (məs: Fe, Cu, Al, xörək duzu, şə-
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kər, spirt, şüşə, gündəlik həyatda, məişətdə rast gəldikləri və metallardan hazırlanmış 
cisimlər olmalıdır). 

Kimyanın təlim üsullarından ən vacibi dərsdə eksperimental məsələlərin şagirdlə-

rə həll etdirilməsidir. Bu mənada eksperimental məsələlər elə kimya məsələləridir ki, on-
ların qarşıya qoyduğu suala cavab vermək üçün şagird həm nəzəri biliyini praktik məsə-

lənin həllinə tətbiq etməyi, həm də müvafiq təcrübələr aparmağı bacarmalıdır. Dərs za-
manı kimya məsələlərini təcrübələr aparmaqla həll etdikdə, şagirdlərin fəallığı artmaqla 
yanaşı, onların bacarıq və vərdişləri inkişaf edir. Yəni şagird nailiyyəti — bilik və baca-
rıqlar əsasında qazanılan dəyərlərdir. 

Tədris prosesində müvəffəqiyyət qazanmaq üçün müxtəlif növ təlim üsullarının 
tətbiqi, həm də həmin üsullardan səmərəli istifadə etmək çox böyük müsbət nəticə verir. 
Eyni zamanda təlim üsullarından istifadə etməklə, bu üsullara aid olan tələbləri yerinə 
yetirməklə, yəni təlim üsulunu seçdikdə tədris materialının məzmununa fikir vermək;  

Şagirdlərin bilik səviyyəsi və hazırlığı; 
Tətbiq olinan üsullar şagirdlərin dərketmə qabiliyyətinin istiqamətinə yönəl-

məlidir; 
Şagirdlərin müşahidə etmək, fikirləşməklə müstəqil nəticə çıxarmaq bacarığı tərbi-

yə olunması vacibdir; 
İş təcrübəsindən asılı olmayaraq, kimya müəllimləri yeni təlim üsullarından isti-

fadə etməklə, öz iş üsullarını yaxşılaşdırmalı, imkan olduqca təcrübə mübadiləsindən ge-
niş istifadə etməli və kimyaya aid olan metodik vəsaitlərdən istifadə etmələri vacibdir. 
Çünki, gündən-günə inkişaf edən, daim irəliləyən həyatla ayaqlaşmaq üçün, kimya dərs-

lərinin düzgün təşkil edilib müasir tələblər səviyyəsində keçirilməsi vacibdir. Müəllim öz 
işinə yaradıcı yanaşmaqla, kimya elminin nailiyyətlərini şagirdlərə çatdırmaqla yanaşı, 
kimya metodikasının bir elm kimi irəliləməsinə nail olunar. 

Məqsəd ondan ibarətdir ki, şagirdlərə kimyəvi bilikləri verməklə, onların həyata 
hazırlanmasına nail olmaq, idrak qabiliyyətini gücləndirməkdən, bacarıq və vərdişlər aşı-

lamaqdan, həmin bilik və bacarıqların gələcək həyatlarında tətbiq etməyi bacarmalarına 
nail olmaqdan ibarətdir. Kimyanın metodikası şagirdlərə kimyanı hansı əsas istiqamətdə 
öyrətmək, nəyi öyrətmək, necə öyrətmək, nəyi tərbiyə etmək və necə tərbiyə etmək kimi 
vəzifələri həll edir. Ona görə də birinci növbədə, şagirdlərə maddələr və onların çev-
rilməsi haqqında mühüm biliklərin öyrədilməsi, kimyəvi anlayışların mənimsənilməsi, 
kimyanın qanunlarının və nəzəriyyələrinin mahiyyətinin geniş şəkildə öyrədilməsi, kimya 

istehsalatının elmi əsaslarını, elmi-texnoloji və səmərəli təşkilat prinsiplərini öyrətmək 
yollarə ilə şagirdləri tanış etmək, kimyanın qanunauyğunluqlarını müəyyənləşdirmək, 
kimyanın tədrisini təkmilləşdirməyin nəzəri əsaslarını işləyib hazırlamaq, kimyanın təd-
risində təlim-tərbiyə prosesinin səviyyəsini daha da yüksəltmək, kimya fənninin tədrisi-
nin mühüm vəzifələrindəndir. 

Təlim üsulları şagirdlərə kimyəvi elementlərin əsasını öyrənməklə yanaşı, öyrən-
diklərinin həyatla, istehsalatla əlaqələndirilməsini təmin etməklə, onlarda möhkəm əqidə, 
inam və vətənpərvərlik hissi tərbiyə etməyə istiqamətlənməlidir; 

Tədris prosesi zamanı istifadə olunan təlim üsulları yuxarıda qeyd etdiklərimizlə 
yanaşı, sinifdə şagirdlər arasında yüksək əhval-ruhiyyə yaratmağa nail olarsa, nəticədə 
keçirilən dərs müsbət nəticə verər. 

Kimyanın tədrisinin xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, şagirdlərə öyrədiləcək hər 

hansı bilik, konkret təcrübələr üzərində öyrədilir və möhkəmləndirilir. Buna göə də kim-
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ya dərslərində əsas yeri eksperiment təşkil edir. Eksperiment — yunan sözü olub, sınaq-
dan keçirmə deməkdir. Müəllim təcrübə göstərən zaman şagirdlərin diqqətini, təcrübə za-
manı baş verən hadisələri müşühidə etməyə cəlb etməlidir. Qabaqcadan təcrübələrin də-

qiq hazırlanması, göstərilmədən əvvəl yoxlanılması kimya dərsinin keyfiyyətinə müsbət 
təsir edir. Belə ki, göstərilən təcrübələrin təhlil edilməsi şagirdlərin fəal iştirakı ilə aparıl-
malıdır.  

Kimya eksperimentinə aşağıdakılar aiddir; 
Laboratoriya işləri, nümayiş təcrübələri və praktik məşğələlər (laboratoriyada 

aparılan təcrübələrdən bilik və bacarığı möhkəmləndirmək üçün istifadə olunursa, belə 
təcrübələrə praktik məşğələ deyilir), şagirdlərin müstəqil içləri, paylama materialı üzə-

rində iş, kitab üzərində iş, məsələ həlli. 
Məsələ həllinə isə elmi tədqiqat, texniki istehsalat, eksperimental və çalışma 

aiddir. 
Müəllim təlimin qarşıya qoyduğu bütün tələbləri dərs zamanı əməl etməklə, şa-

girdlər yüksək tədris uğuruna nail olurlar. Yəni, tədris prosesi təşkil olunmalıdır ki, o, id-
rak fəallığı, təbii öyrənmə fəaliyyəti doğursun, onda yeni biliklərə yiyələnmək həvəsi ya-
рatsın. Fəal və yaradıcı olmaq, şəraitdən tez baş çıxarmaq, təşəbbüs göstərmək, müstəqil 
olaraq yeni məsələlər qarşıya qoymaq və qərar qəbul etməyi bacarmaq vacib məsələlər-
dəndir.  

Məktəb şagirdə yalnız bilik, bacarıq və vərdişləri verməklə kifayətlənməməlidir. 
Təlimdə keyfiyyət əldə etmək üçün təlim prosesində əməkdaşlıq böyük rol oynayır. Əgər 
şagird təlim prosesində müəllimlə bərabərhüquqlu şəxs kimi çıxış edirsə, bu onun fəaliy-

yətində yeni bir keyfiyyət yaradır, şagirdin özünə inamı artır, o öz fikrini çatdırmağa 
çəkinmir, öz potensial imkanlarını gerçəkləşdirir. Əməkdaşlıq təlim mühitini şagird üçün 
daha əlverişli, fəallaşdırıcı və ruhlandırıcı edir. Fəal təlimin mühüm xüsusiyyətlərindən 
biri dərsdə təlim vərişlərinin aşılanması, şagirdlərin, müstəqil (öyrənməyi öyrətmək) 
özünüinkişaf vərdişlərinə yiyələnməsinə imkan yaratmaqdır. 

Məqalənin aktuallığı. Orta təhsil səviyyəsində kimyanın tədrisi prosesində elmilik 
prinsipinin gözlənilməsi, yeni təlim metodlarının şagirdlərin yaşına və inkişaf səviyyəsinə 
uyğun seçilib, düzgün tətbiq olunmasıdır. Təcrübəsindən asılı olmayaraq, kimyanın təd-
risində yeni təlim üsullarından və təcrübə mübadiləsindən ustalıqla istifadə etməklə, gün-
dən-günə inkişaf edən, daim irəliləyən həyatla ayaqlaşmaq üçün kimya dərslərinin müasir 
tələblər səviyyəsində keçirilməsi gündəlik həyatımızın aktual problemlərindən biridir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Şagirdlərə kimyəvi biliklər verməklə, onlarda bilik və ba-
carıqların formalaşmasına, idrak qabiliyyətlərinin güclənməsinə, aldıqları bilik və baca-
rıqların gələcək həyatlarında tətbiq etməyi bacarmalarına nail olmaqdan ibarətdir. 

Dərsdə təlim vərdişlərinin aşılanması (“Öyrənməyi öyrətmək”) şagirdlərin intel-
lektual inkişafına, uğurlu fəaliyyətinə zəmin yaradan təfəkkür tərzi formalaşdırır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. “Kimyəvi çevrilmələr aparmadan və on-
ları praktikada görmədən kimyanı haç bir vəchlə öyrənmək olmaz”. (M. V. Lomonosov).  

Şagirdlərin kimya fənninə marağını artırmaq üçün dərsdə əyani vəsaitlərdən, tə-

limin texniki vasitələrindən, laboratoriya işləri, nümayiş təcrübələri və praktiki məşğə-

lələr, şagirdlərin müstəqil işləri, məsələ həlli və s. mütləq vacibdir. Eksperimental məsə-

lələr şagirdlərdə bacarıq və vərdişləri inkişaf etdirir. 
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Пременение метода обучения « обучения-обучать»  

для формировании привычок достижения  

самостоятельного знание 

 

Резюме 
 

В статье, с учетом физических и интеллектуальных способностей студента, 

склонности и интереса, чтобы научить его основам науки и идентичность как форма 

общества для разработки зффективного, независимого и творческого мышления, 

освоение национальных и универсальных человеческих ценностей, общей культуры и 

патриотического гражданина, и привлечь их к сознательному выбору профессии 

данного метода. 

 
 

А.Щумбатова 

 

Application of a “training- teach” method for formations of  
аchievement independent knowledge 

 
Суммарй 

   
In the article, the students physical and intellectual capabilities, taking into 

account the inclination and interest, to teach him the basics of science and identity as a 
form of society to develop an effective, independent and creative thinking, mastering the 
national and universal human values, common culture and patriotic citizen, and bring 
them to the conscious choice of profession given method. 
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Nitq mədəniyyəti dedikdə, hər şeydən əvvəl, filologiyanın dildən ünsiyyət vasitəsi 

kimi istifadə qaydalarını elmi əsasda öyrənən sahəsi nəzərdə tutulur. Nitq mədəniyyəti 

anlayışından bu və ya digər nitq təzahürünün keyfiyyətini bildirmək üçün də istifadə edilir. 

Nitq mədəniyyətinin konkret predmetini müəyyənləşdirmək (məsələn, fonetika, qrammatika 

və s. predmeti kimi) çox çətindir və bu sahə bir növ predmetsiz sahədir. Çünki burada bu və 

ya digər dil faktı, hadisəsi yox, üsullar, qayda-qanunlar sistemi öyrənilir. Bundan əlavə nitq 

mədəniyyəti milli mədəniyyətin tərkib hissəsidir. Millətin mədəniyyətinin göstəricilərindən 

biri də gözəl nitqdir (həm şifahi, həm də yazılı nitq nəzərdə tutulur). Gözəl nitq üçün birinci 

növbədə aşağıdakılar tələb olunur: a) dilin özünün səmimiliyi, ifadə imkanlarının genişliyi 

(Azərbaycan dilinin fonetik, leksik və qrammatik quruluşu buna tam imkan verir); b) həmin 

dildən istifadə edənlərin hazırlığı, yəni dilin səmimiliyindən, ifadə imkanlarının genişliyindən 

faydalanmaq vərdişlərinin inkişaf etməsi.  

Müasir dövrdə elmi informasiyanın fasiləsiz axını ibtidai siniflərdə rabitəli nitq 

vərdişləri aşılanmasını təxirəsalınmaz bir vəzifə kimi qarşıya qoyulur. Bununla əlaqədar ana 

dili təliminin təkmilləşdirilməsi, şagirdlərin nitq mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsi üzrə 

işlərin məzmununun zənginləşdirilməsi metodik və pedaqoji nöqteyi nəzərdən böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. L.V.Zankov, R.B.Elkonin, A.A.Lyublinskaya və başqalarının tədqiqat-

larında kiçik yaşlı məktəblilərin idraki imkanlarının yuksəkliyi qeyd edilir. Onlar şagirdlərin 

malik olduqları potensial imkanlarından lazımi səviyyədə, məqsədyönlü şəkildə istifadə 

olunmasını, I-IV siniflərdə ana dilinin hərtərəfli öyrənilməsini, bir sıra nəzəri və praktik 

məsələlərin elmi əsasda verilməsini tələb edirlər. 

Məktəbə ilk qədəm qoyan uşaqların fərdi nitq xüsusiyyətlərini öyrənmədən, onlardı 

nitq mədəniyyətini formalaşdırmaq və bu məqsədlə də aparılan işlərin məzmunlu və sistemli 

təşkili düzgün həll edilə bilməz. Müasir məktəblinin dilini öyrənmək lazımdır.  

Uşaqlar məktəbəqədərki dövrdə danışıq nitqini öyrənir, dilin qrammatik qayda-

qanunlarını praktik yolla mənimsəyir, ətraflarındakı adamlarla ünsiyyətə qoşulur, başqalarının 

fikrini başa düşür və nəhayət, öz fikirlərini müəyyən dərəcədə rabitəli şəkildə ifadə etməyi 

bacarırlar. Altıyaşlıların nitqi beş və yeddiyaşlıların nitqindən də müəyyən xüsusiyyətlərinə 

görə fərqlənir. Bu fərq, hər şeydən əvvəl, onlarda fiziki-fizioloji proseslərin inkişafı ilə 

şərtlənir. 

Uşaqların fiziki cəhətdən müxtəlifliyi onların nitqinə də təsir göstərir. Elə ki, anato-
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mik-fizioloji inkişafın zəifliyi uşaqların əhvali-ruhiyyəsini aşağı salır, ətraf aləmə münasibəti 

dəyişir və onun haqqında fikir söyləməyə, bilik əldə etməyə marağı azalır. Altıyaşlıların bir 

qismində eşitmə qabiliyyətinin normal inkişaf etmədiyindən bəzi səsləri – s\ ş, r\ y, r\l, g\d və 

s. – fərqləndirə bilmirlər. Bu da nitqdə bəzi sözlərin qarışdırılmasına səbəb olur.  

1-ci sinif şagirdlərinin təfəkkürü öz konkretliyi, obrazlılığı, qavranan əşyaların müəy-

yən şəraitlə bağlılığı ilə fərqlənir. Təfəkkür cism və hadisələrin mahiyyətini, mühüm əlaqə və 

münasibətlərini əks etdirir. Təfəkkür varlığin insan beynində ümumiləşmiş inikasıdır. O, duy-

ğu, qavrayış və təsəvvürlə, bir sözlə, hissi qavrayışla sıx bağlıdır. Təfəkkür prosesində uşaqlar 

qavraniımış cisimlər qrupuna aid olan ümumi, həm də mühüm cəhətləri ayırır və onları söz-

lərlə ifadə edirlər. 1-ci sinif şagirdlərinin təfəkkürü həm də konkretliyi, əyaniliyi, lakin düz-

gün ümumiləşdirmə qabiliyyətinin olmaması ilə xarakterizə edilir. Cins və növ anlayışını bil-

məmək onlar üçün xarakterikdir.    

Uşaqların təfəkkürünün inkişafı onların nitqlərinin inkişafı ilə qarşılıqlı əlaqədədir. Fi-

kir sözlərlə ifadə olunur. Nitq fikrin varlığıdır. Rabitəli, dəqiq, obrazlı nitqin inkişafı təfəkkür 

inkişafının çox mühüm mərhələsidir.     

Savad təlimi dövründə şagirdlərin nitqinin normal inkişafı onların məntiqi təfəkkü-

rünün inkişafında, nəticə etibarı ilə, oxu yazı vərdişlərinin yaranmasında mühüm əhəmiyyətə 

malikdir.     

Uşaqların nitqindəki bu və ya digər xarakterik nöqsanlar (tıntınlıq, pəltəklik, kəkələ-

mə, yerli şivə xüsusiyyətləri, lüğət ehtiyatlılığının kasıblığı, tavtoloji nöqsanlar və s.) onların 

savada yiyələnmələrinə bir əngəl olur. Belə uşaqlar nitq səslərini düzgün eşidə və tələffüz edə 

bilmədiklərindən təhlil-tərkib prosesində fəallıq göstərmir, düzgün oxumaq və yazmaq vər-

dişinə yiyələnməkdə çətinlik çəkirlər. 

Altıyaşlıların bir qismi müstəqil mühakimə yürütməkdə, öz fikrini ardıcıl mühakimə 

etməkdə çətinlik çəkir, halbuki şifahi nitqin müstəqil mühakimə yürütmə bacarığının inkişafı 

son dərəcə zəruridir. Şagirdlərin nitq mədəniyyətinin inkişafında bu sadalanan amillərin nə-

zərə alınması vacib şərtlərdən biridir. “Ona görə də ibtidai siniflərdə nitq mədəniyyətinin inki-

şafı üzərində işin sistemli və məzmunlu təşkili üçün əvvəl onların I sinifdə dərs ilinin başlan-

ğıcında nitq xüsusiyyətləri dəqiq öyrənilməlidir” [6, 357].    

İbtidai sinif şagirdlərinin nitqinin inkişaf etdirilməsində situativ vəziyyətin (nitq mühi-

tinin) yaradılması zərurəti bir metodik vasitə kimi meydana çıxır. Bu zaman şagirdlərdə hər 

hansı bir hadisənin məzmununu, mahiyyətini olduğu kimi nağıl etmək arzusu, həvəsi oyanır. 

Nitq situasiyası anlayışına təkcə metodik anlayış kimi baxmaq düzgün deyil. Eyni zamanda 

buna linqvistik anlayış kimi də baxmaq lazımdır. Bu anlayışlar qarşılıqlı əlaqədə olmaqla hər 

ikisi nitq praktikasında, fikri ifadə prosesində meydana çıxır. Lakin bunları (situasiyanı) bir-

birindən fərqləndirmək zəruridir. Linqvstik anlayış kimi nitqdə xahiş, əmr, təsdiq, rədd, 

kinayə, istehza və s. təsvir olunan ifadə vasitələri qrammatik situasiya yaradır. 

Metodik anlayış kimi isə nitq situasiyasının mahiyyəti ibtidai sinif şagirdlərinin oxun-

muş materialların, baxdıqları şəkillərin məzmununu, təbiət üzərindəki müşahidələrini, gör-

düklərini, qarşılaşdıqları hadisələri və s. olduğu kimi, təbii formada həyatdakı danışıq tərzinə 

yaxın şəkildə ifadə etməsindədir. Bundan başqa şagirdlərin öz aralarında danışmaları, söhbət 

etmələri hər dəfə yeni situasiyada baş verir. Nitq situasiyasını təbii və süni situasiya  olmaqla 

iki növə ayırır. Nitq mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsi üzrə işlər aparılarkən istər təbii, istərsə 

də süni situasiya prosesində fikrin tematikası müəyyənləşməlidir. Bunlar çox vaxt tərtib 

olunan hekayənin keyfiyyətlə ifadəsini təmin edir, nitq inkişafı sistemindəki mövqeyini 

müəyyənləşdirir. Mövzular həyatımızın, məişətimizin müxtəlif sahələrini əhatə etməli, şagird-
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lərin yaş və bilik səviyyəsinə, şəxsi həyatına uyğun olmalı, onları müstəqil yaradıcı fəaliyyətə 

cəlb etməli, maraqlandırmalıdır. 

Şagirdlərə yüksək nitq vərdişlərinin aşılanması ana dili tədrisinin son məqsədi oldu-

ğundan oxu və dil dərslərinin hər birində bu sahədə müstəqil aspektdə işin aparılması təmin 

edilməlidir. İbtidai siniflərdə ana dilini tədris edərkən şagirdlərin nitq mədəniyyətinin inkişaf 

etdirilməsi məqsədi ilə lüğət ehtiyatını zənginləşdirmək, ünsiyyət bacarıqlarını formalaşdır-

maq, ən sadə anlayışları və dil konstruksiyalarını mənimsətmək, şifahi nitqini inkişaf etdir-

mək, yazı texnikası və yazılı nitq, dinləyib-anlama vərdişlərini inkişaf etdirmək üçün müxtəlif 

üsul və vasitələrdən istifadə etmək olar. Bunlar, təxminən, aşağıdakılardır:   

Suallar və cavablar, dialoqlar (Dialogues), inşalar, əyani vəsaitlər (Visual aids), oyun-

lar, səhnəciklər, improvizasiyalar, nitqlər, mahnılar, müsahibə, bədii ədəbiyyat (poeziya, ata-

lar sözləri, tapmacalar, nağıllar, lətifələr).  

İbtidai sinif şagirdlərində nitq mədəniyyətinin müvəffəqiyyətlə inkişaf etdirilməsi 

üçün aşağıdakı tələblərə əməl olunmalıdır: 

1. Bütün dərslərdə sinifdənxaric tədbirlər prosesində və tələffüzdə nitq üzrə işə vahid 

tələblər verilməlidir; 2. Şifahi nitqin inkişaf etdirilməsi üzrə aparılan işlər yalnız rabitəli nitqin 

inkişaf etdirilməsi nöqteyi-nəzərindən verilən çalışmalarla məhdudlaşdırılmalıdır. Bu Azər-

baycan dilindən keçiriləcək hər bir dərslə, dil təliminin bütün sahələri ilə əlaqələndirilməlidir; 

3. Nitq mədəniyyətinin inkişafı üzrə işlər təsadüfdən-təsadüfə deyil, ayrı-ayrı mövzuların 

öyrənilməsi bir sistem şəklində aparılmalıdır; 4. Nitq mədəniyyətinin inkişafı üzrə iş apa-

rılarkən nitq predmetinin, nağıl olunan mətnin məzmununun, müşahidə obyektinin hərtərəfli 

açılmasına diqqət yetirilməlidir. Şagird danışacağı mövzu haqqında aydın təsəvvürə malik 

olmalı, onun məzmununu verməyi bacarmalıdır; 5. Nitq mədəniyyətinin inkişafı üzrə iş 

aparılarkən mümkün qədər çox vasitələrdən, təlimin müxtəlif metod və priyomlarından 

səmərəli şəkildə istifadə olunmalıdır. Şagirdlərdə danışmağa, fikir söyləməyə həvəs oya-

dılmalı, onlarda şən əhvali-ruhiyyə yaradılmalıdır; 6. Şagirdlərin nitq mədəniyyətinin inkişaf 

etdirmək üçün əvvəl onların nitqinin xüsusiyyətlərini öyrənmək zəruridir. Bu həmin sahədə 

aparılan işləri düzgün planlaşdırmağa və sistemə salmağa geniş imkanlar açır; 7. Şagirdlərin 

monoloji nitqinin xüsusiyyətlərini öyrənərkən və inkişaf etdirərkən onların fərdi xüsusiy-

yətlərini, maraq və meyllərini nəzərə almaq lazımdır; 8. Nitqin məzmun və ideyaca zəngin-

liyinə xüsusi diqqət yetirilməli, bu sahədəki işlər şagirdlərin ümumi inkişafının təmin edil-

məsinə yönəldilməlidir; 9. Nitqin rəngarəngliyinə, ifadəliliyinə, obrazlılığına, emosionallığına 

xüsusi diqqət yetirilməlidir; 10. Şagirdlərin nitq mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsi zamanı 

situativ vəziyyət nəzərə alınmalıdır; 11. Ana dili dərslərində nitq mədəniyyətinin inkişafı üzrə 

aparılan işlər şagirdlərin idrak fəaliyyətinin inkişafına yönəldilməli, onlara təhlil-tərkib 

aparmaq, müqayisə etmək, tədqiq etmək və məntiqi mühakimə yürütmək, öz nitqinə nəzarət 

etmək bacarığı aşılanmalıdır. 

Мягалянин aktuallığı. Bu gün Azərbaycanda bütün orta məktəblərdə kurikulum tətbiq 

edilir. Bu təhsilin qarşısında bir sıra vacib tələblər qoyur ki, bunlardan biri də şagirdlərin ibti-

dai sinifdən başlayaraq nitq vərdişlərinin inkişaf etdirilməsidir. Bu baxımdan təqdim edilən 

məqalə çox aktual bir mövzuya -Azərbaycan məktəblərində ibtidai siniflərdə şagirdlərin nitq 

vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi vasitələrinin öyrənilməsinə həsr edilmişdir. 

Мягалянин elmi yeniliyi. Məqalədə Azərbaycan məktəblərində ibtidai siniflərdə 

şagirdlərin nitq vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi vasitələri təhlil edilmişdir. 

Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Tədqiqatın nəticələrindən bakalavr, ma-

gistr və aspirantlar  tədris metodikası ilə bağlı tədqiqatlarda, tədris metodikası fənninin tədrisi 
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zamanı və  itidai siniflərə dərs deyən müəllimlər istifadə edə bilərlər. 
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Düşünmək üçün görmək, müşahidə etmək, qavramaq lazımdır, şüurlu müşahidə etmək 

və qavramaq üçün düşünmək, müqayisə etmək, təhlil etmək  lazımdır. Şagird cismi, hadisəni 

sadəcə olaraq görməli, eşitməli və yadda saxlamalı deyildir. O, yadda saxlamaq istədiyini 

başa düşməli, öyrəndiyi cisim və  hadisələrdəki oxşarlıq və fərqi aşkara çıxarmalı, onları 

ümumiləşdirməlidir. Deməli, xarici aləmin cisim və hadisələrini dərk etmək üçün insanın 

malik olduğu bütün psixi proseslər dialektik  vəhdətdə cərəyan edir. 

Müqayisənin psixoloji əsaslarının təhlili həm psixologiya elminin özü üçün, həm də 

təlim prosesində müqayisə priyomundan istifadə etməyin metodikasını işləyib hazırlamaq 

üçün böyük  əhəmiyyətə malikdir. Xarici aləmin cisim və hadisələri arasında oxşarlıq və 

fərqin dərk edilməsi başlıca olaraq insanların praktiki fəaliyyəti prosesində baş verir. Buna 

görə də insanda müqayisə etmək, fərqləndirmək qabiliyyətinin inkişafı belə onun əmək 

fəaliyyətindən, fəaliyyətinin xarakterindən çox asılıdır. 

 Deməli, müqayisə etmək qabiliyyəti insanın fəaliyyətindən, onun fəaliyyətinin xarak-

terindən asılıdırsa, onda müqayisə qabiliyyətini inkişaf etdirmək üçün şagirdləri əməli işə qoş-

maq, müqayisə tələb edən şərait yaratmaq, onları müqayisə üzərində işlətmək lazımdır. Psixo-

logiya elminin görkəmli nümayəndələrindən A.A.Smirnov yazır: ”Mübaliğəsiz demək olar ki, 

mövcud olan hər şey bir-birinə oxşayır və ya fərqlənən cisimlərin, yaxud hadisələrin müqa-

yisəsi yolu ilə dərk edilir. Cisim və hadisələri yalnız bir-biri ilə müqayisə etdikdə adam ətraf 

mühitdə düzgün mövqe seçmək, cisimlərdəki oxşarlığa eyni münasibət göstərmək və həmin 

cisimlərdəki fərqlərə uyğun olaraq müxtəlif cür  hərəkət etmək imkanı əldə edir. 

Müqayisə maddi varlığın cisim və hadisələri arasındakı obyektiv münasibətlərinin, 

oxşar və fərqli əlamətlərinin aşkara çıxarılması prosesidir. Müqayisə zamanı adam qavrayış 

səviyyəsindən yüksəklərə qalxmaq, nəzəri fikirlər söyləmək imkanı əldə edir. O, nəinki qav-

ranılan, habelə qavranılması bilavasitə mümkün olmayan əlamətləri də dərk edə bilir. Müqa-

yisənin köməyi ilə tutuşdurulan və qarşılaşdırılan bir neçə əşyanın obrazı şagird təfəkküründə 

inikas edir. Təfəkkürdə öncə əşyaların əlamətləri differensiasiya edilir. Sonra isə oxşar və 

fərqli hissələr ümumiləşdirilir, inteqrasiya aparılır.  

Müqayisə insanın bütün idrak prosesləri ilə əlaqədardır. Oxşarlıq  və  fərqin  sezilməsi 

nəinki qavrayışla qırılmaz surətdə bağlıdır, o, yaddasaxlama və yadasalmanın da ayrılmaz ün-

sürüdür. Cisimlərin ümumi, oxşar əlamətləri ilə yanaşı, fərq əlamətləri də təsəvvürün yaran-

masına təsir göstərir. Müqayisə yalnız oxşarlığın, yaxud yalnız fərqin başa düşülməsi ilə 

məhdudlaşdıqda maksimum  fayda  vermir.  
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Müqayisə priyomunun səmərəli surətdə tətbiqində başlıca məqsəd, obyektiv aləmin ci-

sim və hadisələrini, onların əlaqə və münasibətlərini şagirdlərə şüurlu surətdə dərk etdirmək-

dən  ibarətdir. 

Oxşarlıq və fərqin sezilməsi duyğuların əmələ gəlməsi və cərəyan etməsi üçün tələb 

olunan idrak amillərindən biridir. Duyğu ilə müqayisə arasındakı əlaqəni səciyyələndirərkən 

K.D.Uşinski göstərirdi ki, duyğu elə fərqləndirmə deməkdir, müqayisənin məhsuludur, müqa-

yisə və fərqləndirmə mümkün olmayan yerdə nə duyğu, nə də şüur mümkündür. Duyğu pro-

sesinə müqayisənin qoşulması duyğunun konkret, müəyyən və daha aydın olmasına kömək  

edir. 

Gündəlik həyatımızda qavradığımız obyekt bizim üçün ya tamamilə yeni  olur, ya da 

bizə tanış gəlir. Obyekti təkrar qavradıqda bizə elə gəlir ki, bu qavrayış əvvəlki qavrayışın 

eynidir. Həqiqətdə  isə, obyekt eyni olsa da qavrayış eyni olmur. Çünki, obyektin təkrar qav-

ranılmasında sonrakı qavrayışla həmin  obyektin əvvəlki qavrayışı arasındakı oxşarlıq və fərq 

ifadə olunur. Qavrayış  bu yolla təkmilləşir və daha dolğun olur. Göründüyü kimi, eyni ob-

yektin təkrar  qavranılması həmin obyekt haqqında təsəvvürə də əsaslanır. Qavrayış üçün  tə-

səvvürün böyük əhəmiyyəti vardır.  

 Beləliklə, qavrayış  prosesində, o cümlədən tanıma prosesində, mahiyyət  etibarı ilə 

oxşarlıq və fərqli əlamətlərin sezildiyinə şübhə ola bilməz. Şüurun  müqayisə etmək qabiliy-

yəti olmazsa, adam qavradığı obyektin tamamilə yeni, yaxud  artıq tanış bir obyekt olduğunu 

söyləyə bilməz. Deməli, duyğularda  olduğu  kimi, qavrayışda da canlı dialektika vardır. Duy-

maq və qavramaq üçün müqayisə etmək və tutuşdurmaq lazımdır; müqayisə etmək və tutuş-

durmaq üçün isə duymaq və qavramaq vacibdir. Bu o deməkdir ki, qavrayış və müqayisə psi-

xoloji cəhətdən eyni zamanda baş verir. Qavrayışın  mahiyyətini  təhlil  edərkən, K.D.Uşinski  

yazırdı: “Daha sonra qavrayışın  mahiyyətinə  nüfuz  etdikcə  biz  elə  bir  mühüm  amil  oldu-

ğunu  gördük  ki, bunsuz qavrayış cərəyan edə bilməz. Həmin amil ondan ibarətdir ki, sezmək 

üçün şüurumuz tutuşdurmaq və  qarşılaşdırmaq, yəni müqayisə etmək imkanı əldə  etməlidir. 

Professor L.V.Zankov yadasalma ilə müqayisənin ayrılmaz olduğunu  özünün “Hafizə  

problemi və didaktika məsələləri” adlı məqaləsində çox inandırıcı şəkildə sübut etmişdir. 

L.V.Zankov şagirdlərə bir neçə həndəsi fiqur təqdim etmişdir. Fiqurlar sıra ilə elə düzülmüş-

dür ki, şagirdlər onları müəyyən qaydada qruplaşdıra bilsinlər. Şagirdlərə tapşırılmışdır ki, 

fiqurları hansı ardıcıllıqdadırsa, həmin ardıcıllıqda yadda saxlasınlar. Uşaqlar yadda saxlayar-

kən fiqurlar arasındakı həm oxşar, həm də fərqli cəhətlərə fikir vermişlər  ki, onları həmin 

ardıcıllıqda yada sala bilsinlər. Formasına görə ayrı-ayrı fiqurlarda daha çox təəssürat oyadan 

oxşarlıq yadasalmada üstünlük təşkil etmişdir. Uşaqlar fiqurları formasına görə təsəvvürdə  

canlandırmışlar. Buna görə də tələb edilən ardıcıllıq pozulmuşdur.  

Şagirdlərin qarşısında fiqurları sadəcə olaraq yadda saxlamaq vəzifəsi qoyulduqda  ya-

dasalma tamam başqa cür cərəyan etmişdir. Bu halda şagirdlər fiqurların düz və ya əyri  

xətlərdən ibarət olduğuna tamamilə laqeyd olmuşlar. Onlar hər bir fiqurun yalnız surətini öz 

yadlarında saxlamağa çalışmışlar. Məlum olmuşdur  ki, ümumi formasına  görə  oxşar fiqurlar  

bir-birinin arxasınca yada salınmışdır; halbuki təqdim edilmiş fiqurların sırasında oxşar 

fiqurları bir-birindən  ayıran başqa fiqurlar da vardır. 

Göründüyü kimi, yada salma prosesində fərqin olmasına baxmayaraq, oxşarlıq və 

fərqin  sezilməsi öz işini görmüşdür. Yadda saxlanılan obyektlərin daha çox təəssürat oyadan 

oxşar və fərqli əlamətlərinin sezilməsi yadasalmaya  həlledici təsir göstərir. 

Müqayisəni materialın daha yaxşı başa düşülməsi və yadda saxlanmasına kömək edən 

priyom kimi qiymətləndirərək, tədqiqatçı göstərir ki, heç də hər cür tutuşdurma hafizə 
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proseslərinin müvəffəqiyyətli olmasına kömək etmir. Materialın başa düşülməsi, yadda sax-

lanması və yada salınması xeyli dərəcədə yaddasaxlama zamanı tətbiq edilmiş müqayisənin 

xarakterindən asılıdır. Müqayisə yalnız oxşarlığın yaxud fərqin başa düşülməsi ilə məhdudlaş-

dıqda maksimum fayda vermir. Öyrəndiyimiz obyektlə bizə məlum olan hər hansı bir obyekt 

arasında nəinki oxşarlığı, habelə fərqi də başa düşdükdə istənilən nəticəni əldə etmək olur. 

Oxşarlıq və fərqin məhz birlikdə  başa düşülməsi yaddasaxlamanın müvəffəqiyyətli olmasının 

şərtlərindən biridir. Buna görə də obyektlər arasında ümumiyyətlə, əlaqə deyil, xarakterik 

əlamətlərin müqayisə yolu ilə başa düşülməsi həmin obyektlərin daha yaxşı yadda saxlanma-

sına və yada salınmasına müsbət təsir  edir.  

Dərketmənin müqayisədən asılılığına dair  K.D.Uşinski  belə  yazırdı: “...bu  müqayisə  

edən və fərqləndirən fəaliyyət hər hansı obyekt vasitəsi ilə şüurda nə qədər güclənirsə, dərket-

mə səviyyəmiz də bir o qədər yüksək olacaqdır.  

İndiyə qədər deyilənlərdən aydın oldu ki, müqayisə ilk dəfə cismin qavranmasında, 

tanınmasında, yada  salınmasında özünü biruzə verir. Müqayisə təfəkkür prosesidir dedikdə, 

başlıca olaraq cisim və hadisələr arasında oxşar və fərqli cəhətlərin fikrən müəyyən edilməsi 

nəzərdə tutulur. Müqayisə təfəkkürün başqa prosesləri ilə üzvi surətdə elə bağlıdır ki, onları 

bir-birindən təcrid etmək mümkün olmur. Təfəkkür proseslərinin diqqətlə nəzərdən keçiril-

məsi göstərir ki, onların hər biri müqayisə  ilə, daha doğrusu, oxşarlıq və fərq əlamətlərinin 

sezilməsi ilə vəhdətdə cərəyan edir. Bu fikrin həqiqətə uyğun olduğunu nümayiş etdirmək 

üçün təfəkkür proseslərindən biri olan analizə müraciət edək. Məlumdur ki, analiz hər hansı 

bütöv bir obyekti fikrən tərkib hissələrə və ya əlamətlərə ayırmaqdan ibarətdir. Bütöv bir ob-

yekti tərkib hissələrinə və ya  əlamətlərinə ayırarkən, biz onları bir-birindən fərqləndiririk, bir 

qismini başqalarından seçirik. Odur ki, cisimdəki hissələrin, yaxud əlamətlərin fərqləndiril-

məsi analizsiz mümkün deyildir. Eləcə də cismin analizində onun oxşar və fərqli cəhətlərinin 

müəyyən edilməsi böyük əhəmiyyətə malikdir. Deməli, analiz  bu və ya digər obyektin tərkib 

hissələri və ya əlamətləri arasındakı fərqin, oxşarlığın sezilməsindən ayrılıqda təsəvvür edilə  

bilməz.  

O.M.Bukreyeva özünün namizədlik dissertasiyasında haqlı olaraq yazır ki, analiz və 

müqayisə bir-biri ilə qarşılıqlı surətdə əlaqədardır. Onun fikrincə analiz və müqayisə arasın-

dakı əlaqə özünü onda göstərir ki, əvvəla, analiz müqayisə prosesi üçün zəruri olan şərait 

yaradır; ikincisi, cisimlərin müqayisəsinə analiz də qoşulur, analiz vasitəsi ilə biz müqayisə 

əlamətlərini  ayırırıq .  

Müqayisə tutuşdurulan obyektlər arasındakı münasibətləri ifadə edir. Bu münasibətlər 

xarici aləmin cisim və hadisələrindəki oxşarlıq və fərq formasında əks olunur. Müqayisə 

prosesində sözlər də qıcıqlandırıcı rolunu oynaya bilir. Söz qıcıqlandırıcıları olmasa cisim və 

hadisələrin fikrən müqayisəsi də mümkün olmaz. Sözlər hətta müqayisənin gedişinə ciddi 

təsir göstərir. Lakin müqayisədə söz yeganə qıcıqlandırıcı deyil. Sözlə yanaşı, müqayisədə 

başlıca qıcıqlandırıcıları – tutuşdurulan obyektləri də nəzərə almaq lazımdır. Çünki müqayisə 

tutuşdurulan obyektlər arasındakı əlaqə və münasibətləri özündə ifadə edir. Cisim və hadisələr  

arasındakı oxşar və fərqli münasibətlərin müqayisədə əks olunması onun xarakterik xüsusiy-

yətlərindən biridir.  

Müqayisə zamanı oxşar və fərqli əlamətlərin eyni vaxtda sezilməsi də müqayisənin xa-

rakterik  xüsusiyyətlərindən biridir. Bizim şüurumuz müqayisə olunan obyektlərdəki oxşar və 

fərqli əlamətləri eyni zamanda əhatə edir. Oxşar əlamətlərin sezilməsi və fərqli əlamətlərin se-

zilməsi bir-birindən asılı olmayan, müstəqil cərəyan edən proseslər deyldir. İki obyekt arasın-

dakı oxşarlığın  sezilməsi onların arasındakı fərqi sezməyə əsaslandığı kimi fərqli əlamətlərin 
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sezilməsi də oxşar əlamətlərin sezilməsinə əsaslanır. Deməli, müqayisə prosesində əksliklərin 

canlı vəhdəti, oxşarlığın  sezilməsi ilə fərqin sezilməsi birliyi özünü göstərir.  

Buradan belə bir nəticə çıxarmaq düzgün olmaz ki, fərqli və oxşar əlamətlər müqayisə 

prosesində eyni dərəcədə aydın və dəqiq sezilir. Bir sıra amillərdən asılı olaraq bəzən oxşar-

lığın sezilməsi, bəzən də fərqin sezilməsi üstünlük təşkil edir. Oxşarlığın sezilməsi üstünlük 

təşkil etdikdə bizə elə gəlir ki, nəzərdən  keçirdiyimiz obyektlər arasındakı fərq şüurumuzda 

əks olunmur. Fərqli əlamətlərin sezilməsi üstünlük təşkil etdikdə is, əksinə, bizə elə gəlir ki, 

müqayisə edilən cisimlər arasındakı oxşarlıq şüurumuzda əks olunmur. Lakin bu, bizə belə 

gəlir. Belə bir görünüş isə gah oxşar əlamətlərin, gah da fərqli əlamətlərin sezilməsinin üstün-

lük təşkil etməsi ilə əmələ gəlir.  

İnsanın idrak fəaliyyəti proseslərinin təhlili göstərir ki, onların hamısı: duyğu, qavra-

yış, təsəvvür, təfəkkür və başqaları oxşarlıq və fərqli əlamətlərin sezilməsi ilə labüd olaraq 

müşayiət edilir. Buna görə də oxşarlıq və fərqin sezilməsi bütün psixi proseslərin tərkib ünsü-

rüdür, bütün psixikanın, psixi fəaliyyətin canıdır. Duyarkən, qavrayarkən, təsəvvür edərkən 

mühakimə yürüdərkən psixikamızın yönəlmiş olduğu obyektlər arasındakı oxşarlıq və fərqi 

bu və ya digər dərəcədə sezirik. Cisim və hadisələrdəki oxşarlığın psixi proseslərdə sezilməsi 

həmin proseslərin bir-birindən  ayrılmaz olduğunu göstərir. 

Məqalənin aktuallığı. Müqayisə insanın bütün idrak prosesləri ilə bağlıdır. Müqayisə 

priyomundan istifadə şagirdlərin təfəkkürünü, idrakını, qavrayışını, hafizəsini və s. inkişaf 

etdirir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. İnsanın idrak fəaliyyəti proseslərinin təhlili göstərir ki, onla-

rın hamısı: duyğu, qavrayış, təsəvvür, təfəkkür və başqaları oxşarlıq və fərqin sezilməsi ilə la-

büd olaraq müşayiət edilir. Müqayisə zamanı insan qavrayış səviyyəsindən yüksəklərə qalx-

maq, nəzəri fikirlər söyləmək imkanı əldə edir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Müqayisə priyomunun tətbiqi ilə bir sıra 

idrak vəzifələrini həyata keçirmək mümkündür. Müqayisənin köməyi ilə tutuşdurulan və qar-

şılaşdırılan bir neçə əşyanın obrazı şagird təfəkküründə inikas edir. Oxu materiallarının mə-

nimsənilməsi zamanı müqayisə priyomundan istifadə edərək hadisələrin, obrazların, əlamətlə-

rin müəyyənləşdirilməsi şagirdlərdə idrak və analitik təfəkkürün fəaliyyətini artırır, müstəqil 

mühakimə yürütmək bacarıqlarını inkişaf etdirir, mənimsəməni asanlaşdırır.  
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Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev bir sıra çıxış və nitqlərində milli-mənəvi dəyər-

lərimizin qorunmasını və gələcək nəsillərə çatdırılmasını dönə-dönə tövsiyyə etmişdir. Böyük 

öndərimizin bu tövsiyələri müəllimlərin qarşısında mühüm vəzifələr qoymuşdur.  

Bəşər mədəniyyəti tarixinin araşdırılması sahəsindəki qazanılmış təcrübələr sübut edir 

ki, insanların mənəviyyatı, əxlaqi normaları və baxışları ilə bağlı olan milli-mənəvi dəyərlərin 

yaradıcısı xalqdır. Təbiətin hər bir xalqa bəxş etdiyi ən qiymətli miras onun milli-mənəvi də-

yərləridir. Milli-mənəvi dəyərlər gələcək nəsillərə daha da zənginləşdirilmiş halda ötürülməli-

dir. Şübhəsiz ki, mədəniyyət dəyişmədən və zənginləşdirilmədən varlığını qoruya bilməz. Bu 

məqsədlə müasir mədəniyyət siyasətində yaradıcı və qurucu səciyyəli hər cür fəaliyyət təşviq 

edilməli, yeni qabiliyyətlərin kəşf edilməsi, istiqamətləndirilməsi, dəyərləndirilməsi fəaliyyət-

lərinə mühüm əhəmiyyət verilməlidir. Mənəvi dəyərlərimizin qorunub saxlanılması və inkişaf 

etdirilməsi müstəqil respublikanın mədəniyyət siyasətinin əsas vəzifələrindən biridir. Bu mə-

nada Azərbaycan dövləti öz daxili və xarici siyasətini yeni tarixi şəraitə, müasir tələblərə uy-

ğun olaraq, xalqımızın tarixi və mədəni ənənələrinə, dilimizə, dinimizə, millimənəvi dəyərlə-

rimizə istinad edərək həyata kecirir. Müstəqilliyimizin əldə olunmasından sonra həyata keçi-

rilən mədəniyyət siyasəti milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunub saxlanılması və gələcək nəsil-

lərə çatdırılması üçün böyük zəmin yaradır.  

Xalqımızın əldə etdiyi bu böyük nailiyyət, milli sərvətimiz olan mənəvi dəyərlərimizin 

istifadəsini, bəşəri dəyərlərin tərkib hissəsi kimi inkişafını və inteqrasiyasını təmin edir. Azər-

baycan xalqı azad və süveren dövlət quraraq, mədəni-iqtisadi islahatlar aparmaqla öz milli-

əxlaqi dəyərlərinə, tarixinə qayıdır, demokratik olkələrin təcrubələrindən istifadə edir. 

Hər bir şagird vətənimizin layiqli vətəndaşı, xalqınının gələcəyini düşünən, sabahının 

qurucusu olan, yüksək əxlaqa və yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik şəxsiyyət kimi yetişmə-

lidir. 

Müasir Azərbaycan gənclərinin həyatında milli dəyərlər və mənəvi keyfiyyətlər mü-

hüm əhəmiyyət kəsb edir. Respublikamızın orta ümumtəhsil məktəblərində ibtidai sinif şa-

girdləri ilə təşkil edilən sinifdənxaric tədbirlər vasitəsilə xalqımızın tarixi keçmişini, milli kö-

künü, ədəbiyyatını, mədəniyyətini dərindən öyrətmək üçün onlarda böyük maraq yaradıl-

malıdır.  

Mənəvi tərbiyə üzrə ailədə və məktəbdə aparılan məqsədyönlü işlər uşaq və yeniyet-

mələrdə yurtsevərlik və vətənpərvərlik hisslərini daha da qüvvətləndirir, onlarda vətəni müda-
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fiə etmək əzmi yaranır, özü də sözdə deyil, konkret işdə, əməldə, fəaliyyətdə doğma yurdun, 

torpağın müdafiəsinə hazır olmaq bacarıq və vərdişlərini formalaşdırır. Mənəvi tərbiyə mək-

təbi keçən şagirdlər özündən böyüklərə hörmət və ehtiramla yanaşır, balacaların qayğısına 

qalır, həyatda yoldaşları və digər şəxslərlə qarşılıqlı münasibətlərdə prinsipial, ədalətli, 

səmimi, doğruçul, mərd, sadə və təvazökar olur, köməyə ehtiyac duyanlara yardım göstərirlər. 

Milli dəyərlərin, milli adət-ənənələrin zəruriliyi mərhum Heydər Əliyevin məruzə və 

çıxışlarında həmişə qürurla söylənilirdi. Heydər Əliyev gostərirdi ki, milli-mənəvi dəyərlər 

xalqın mənəvi sərvəti, mənəvi xəzinəsidir, bu sərvətə, xəzinəyə biganə olmaq cinayətdir. Son 

illərdə xalqımızın milli adət-ənənələrinə biganəlik halları haqlı olaraq xalqın, xüsusilə 

ziyalıların etirazına səbəb olmuşdur. Bu etiraz və narazılıqlar haqqında mətbuatda çıxışlar 

milli-mənəvi dəyərləri qorumaq çağırışına çevrildiyi bir vaxtda mərhum prezident, ümummilli 

liderimiz Heydər Əliyev bir sıra məqamlara aydınlıq gətirmiş, görüləcək işlərin perspektivini 

müəyyənləşdirmişdi: “Fürsətdən istifadə edərək, bir-iki məsələyə toxunmaq istəyirəm. O da 

ondan ibarətdir ki, biz öz dəyərlərimizi, adət-ənənələrimizi, əxlaqi dəyərlərimizi bütün istiqa-

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

əxlaqi dəyərlər ruhunda tərbiyələndirməliyik. Hər xalqın oz mentaliteti var. Bizim Azərbay-

can xalqının mentaliteti onun boyuk sərvətidir. Heç vaxt iki xalq bir-birinə bənzəməz. Heç 

vaxt iki xalq bir-birinə bənzər dəyərlərə malik ola bilməz. Yenə də deyirəm, hər xalqın özünə, 

oz tarixi koklərinə, əcdadları tərəfindən yaradılmış milli, mənəvi dəyərlərinə bağlılığı boyuk 

amildir. Biz də indi dunyanın mütərəqqi mənəvi dəyərlərindən istifadə edərək, xalqımızın 

mədəni səviyyəsini daha da inkişaf etdirərək, gənc nəsli daha da sağlam əhval-ruhiyyədə 

tərbiyələndirməliyik”. 

Azərbaycan milli-mənəvi dəyərlərinə yiyələnməklə gənc nəslin milli ruhda tərbiyə 

olunması məsələsi Heydər Əliyev tərəfindən əsas vəzifələrdən biri kimi irəli sürülmüşdür. 

Dövlət başçısı bu məsələdən bəhs edərkən belə deyirdi: “Gənclərimiz milli ruhlda tərbiyə 

olunmalıdır, bizim milli-mənəvi dəyərlərimizin əsasında tərbiyələnməlidir. Gənclərimiz bizim 

tariximizi yaxşı bilməlidir, milli dəyərlərimizi yaxşı bilməlidir. Milli dəyərlərimizi, milli 

ənənələrimizi yaxşı bilməyən, tariximizi yaxşı bilməyən gənc vətənpərvər ola bilməz”. 

Мягалянин aktuallığı. Mənəvi kamilliyə, əxlaqın saflaşdırılmasına nail olmaq üçün 

tərbiyə işini məktəbəqədər yaşdan başlamaq lazımdır. Milli-mənəvi dəyərlərimiz barəsində 

nəinki gənc nəsillərimiz, orta, yasli nəsillərimiz də bilməli, bilmədiklərimizi isə daima oxuyub 

axtarib üzə çixarmalıyıq.Milli ənənələrimizi, mədəniyyətimizi, tariximizi qoruyub saxlamalı, 

ən əsası isə gənclərimizi düzgün tərbiyəyə yönləndirməliyik. 

Мягалянин elmi yeniliyi. Cəmiyyət, sinif müəllimləri, valideynlər uşaqların mənəvi 

keyfiyyətlərinin daha da inkişaf etdirilməsi, gənclərin davranış və rəftarındakı, qarşılıqlı 

münasibətlərində və ünsiyyətindəki mənfi halların aradan qaldırılması sahəsində zəruri 

istiqamət, tövsiyyə ala biləcək, öz praktik fəaliyyətini lazımi səviyyədə quracaqlar.  

Мягалянин praktik və tətbiqi əhəmiyyəti. onunla səciyyələnir ki, aparılmış araşdır-

malar, irəli sürülmüş ideyalar mənəvi tərbiyənin nəzəriyyəsinə öz töhfəsini verəcəkdir. 
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Tədqiqatlar göstərir ki, rəqabətəqabil şəxsiyyətin formalaşdırılması, neft kapitalının 

insan kapitalına çevrilməsi tələbi pedaqoji kadr hazırlığı qarşısında mühüm vəzifələr qoyur. 

Belə ki, ilkin pedaqoji kadr hazırlığının keyfiyyətinin təminatı üzrə sistemin yaradılması və 

müəllimlərin peşəkarlıq səviyyəsinin daim yüksəldilməsini təmin edən yeni sistemin yara-

dılması vacibdir. Bu baxımdan pedaqoji kadr hazırlığı prosesində, o cümlədən tarix ixtisası 

üzrə kadr hazırlığında  aşağıdakı məsələlərə diqqət yetirilməsi məqsədəuyğundur: 

— tarix müəllimlərinin praktik hazırlığı sahəsində problemlərin aradan qaldırılmasına 

imkan verən, beynəlxalq təcrübədə özünü doğrultmuş internatura modelinin tətbiq edilməsi və 

ali məktəb məzunlarının ixtisasları üzrə rəsmi əmək fəaliyyətinə başlamazdan əvvəl inter-

natura keçmələri; 

— müəllim kadrları hazırlığının keyfiyyətinin yüksəldilməsinə diqqətin artırılması, 

buraxılış qruplarının sessiyalararası dövrdə və imtahanlarda, o cümlədən dövlət imtahanların-

da nəzarətin gücləndirilməsi;  

— müvafiq keyfiyyətlərə malik olmayanların tarix müəllimliyi peşəsinə yiyələnməmə-

ləri üçün pedaqoji ixtisaslara qəbul prosesinin təkmilləşdirilməsi və təsadüfi seçimin qarşısı-

nın alınması; 

— fənn müəllimləri üçün təhsilalanların təfəkkürü və şəxsiyyətinin inkişafına yönəl-

miş, onların fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan innovativ təlim, qiymətləndirmə metodologiya-

sının və müvafiq resursların hazırlanmasının təmin edilməsi; 

— yeni təhsil proqramlarına və İKT-yə əsaslanan təlim metodologiyalarına uyğun me-

todik vəsaitlərin, didaktik materialların və təlim vasitələrinin hazırlanmasını stimullaşdıran 

yeni mexanizmlərin yaradılması; 

Dövlət standartları və proqramlarının tələblərinə uyğun olaraq ali təhsil müəssisələrin-

də təhsilverənlərin, o cümlədən tarix müəllimlərinin keyfiyyət göstəricilərinə aşağıdakı məsə-

lələr daxildir: 

— öz fəaliyyətlərində innovativ təlim, informasiya-telekommunikasiya, müasir texni-

ka, yeni istehsal və pedaqoji texnologiyalardan istifadə etmək;  

— ali təhsilli olmaqla yanaşı, müvafiq elmi dərəcəyə malik olmaq;  

— mütəmadi olaraq öz elmi səviyyəsini, bilik və bacarıqlarını artırmaq.  
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Ali ixtisas təhsilinin dövlət standartlarında – bakalavr hazırlığının məzmununa və 

səviyyəsinə qoyulan məcburi minimum tələblər, pedaqoji kadr hazırlığının ən mühüm məsə-

lələri əksini tapmışdır. Qeyd edək ki,bakalavriat ali təhsilin birinci səviyyəsidir. Məzuna “ba-

kalavr” ixtisas dərəcəsi verilir. 

Tarix müəllimliyi ixtisası (050113) üzrə əyani təhsil formasında bakalavr proqramının 

mənimsənilməsinin normativ müddəti 4 ildir. 

Bakalavr peşə hazırlığına uyğun olaraq ixtisası üzrə iş sahələrində peşə fəaliyyətinə, 

eləcə də magistraturada təhsil almağa hazır olmalıdır.  

Bakalavrın, o cümlədən tarix ixtisası üzrə bakalavrın peşə fəaliyyətinin əsas sahələri 

aşağıdakılardır: 

— mülkiyyət formasından və tabeliyindən asılı olmayaraq peşəsinə, ixtisas dərəcəsinə 

uyğun gələn istehsal sahələri, təşkilatlar, idarələr, müəssisələr, birliklər və s. 

— mövcud qaydaya riayət olunmaqla müxtəlif təhsil müəssisələri (ali məktəblərdə 

elmi- pedaqoji fəaliyyət sahələri istisna olmaqla). 

İxtisas (proqram) üzrə bakalavr səviyyəsini başa vurmuş şəxslərin hazırlığına (təhsil 

səviyyəsinə və eyni zamanda fənlər üzrə bilik və bacarıqlara) ciddi tələblər qoyulur. 

Təhsil səviyyəsinə qoyulan ümumi tələblər, əsasən aşağıdakı məsələləri əks etdirir: 

— humanitar sahədə, Azərbaycan tarixi, xarici dillərdən biri, Azərbaycan dilini 

bilməsi, ali məktəb tərəfindən seçmə yolu ilə təklif olunan digər fənləri öyrənməsi;  

— bakalavrın ictimai -siyasi fəaliyyətinin formalaşdırılmasının materiyanın ictimai 

təşkilinin forma və xüsusiyyətlərini anlaması ilə müəyyənləşdirilməsi; 

— bakalavrın ictimai dünyagörüşü, yetkinliyinin cəmiyyətin istehsal qüvvəsində 

tarixin rolunun əsas olması və onun cəmiyyətin inkişafı prosesinə təsirini bilməsi ilə 

müəyyənləşdirilməsi. 

Fənlər üzrə bilik və bacarıqlara qoyulan tələbləri isə aşağıdakı şəkildə qeyd etmək 

məqsədəuyğundur: 

Tarix müəllimliyi ixtisası üzrə bakalavr humanitar fənlər üzrə: 

— Azərbaycan tarixinin əsas mərhələləri və xronologiyası barədə elmi təsəvvürə, 

tarixi şəxsiyyətlər və əsas tarixi hadisələr haqqında məlumata malik olmalı, tarixi keçmişin 

qiymətləndirilməsinə dair öz mövqeyini əsaslandırmağı və fikrini ifadə etməyi bacarmalı; 

— Azərbaycan Respublikasının dövlət dilini (Azərbaycan dilini) sərbəst bilməli, onun 

leksikonundan peşə fəaliyyətində istifadə etməyi bacarmalı; 

— Xarici dillərin birində danışığın və yazının məzmununu başa düşməli, peşə 

səriştəliliyinin artırılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edən və xarici dillərdə olan ədəbiyyat 

və mənbələrdən sərbəst istifadə etməyi; 

Tələbə təhsil aldığı müddətdə öz ixtisas biliklərini  dərinləşdirmək üçün bəzi fənləri 

seçmə yolla öyrənir. 

Seçmə yolu ilə oyrənilməsi nəzərdə tutulan fənləri dinləməklə tələbə sosial mühit və 

sosial vərəsəlik münasibətlərini bilməli, sosial təcrübələrin toplanması, saxlanılması və 

ötürülməsi haqqında təsəvvürlərə malik olmalı, milli və mədəni-tarixi amillərin təhsil və 

tərbiyədə rolunu mənimsəməlidir. Bundan əlavə seçmə fənn vasitəsilə tələbə sosial davranış 

formaları və qanunauyğunluqlarını bilməli, sosial qruplaşma və topluların yaranma səbəbləri 

və mənşəyi, sosial proseslərin növləri və nəticələri haqqında elmi təsəvvürə yiyələnməlidir. 

Seçmə fənlərin tədrisi tələbələrə mədəniyyətin forma və növləri haqqında geniş məlumat al-

mağa, dünyanın əsas mədəni-tarixi mərkəzləri olmuş regionları tanımağa, Azərbaycan mədə-

niyyəti və onun dünya mədəniyyəti və siviliziyasında tutduğu yeri əsaslı şəkildə qiymətlən-
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dirməyə, cəmiyyət və mədəniyyət barədə  müzakirələrdə fikir mübadiləsi aparmağa əlverişli 

zəmin yaradır. 

Bu gün tarix müəllimliyi ixtisasına yiyələnən gələcək mütəxəssislər seçmə fənn yolu 

ilə  həm də iqtisadi nəzəriyyənin əsaslarını, pul-kredit və sosial-investisiya siyasətini, öz ölkə-

sində və ondan xaricdə baş verən iqtisadi hadisələri bilmək və  təhlil etmək üçün real imkan-

lar əldə edirlər. Tarix müəllimi üçün ən vacib məsələlərdən biri Azərbaycan Respublikasının 

hüquq sistemi və qanunvericiliyinin əsaslarını, hüquq-mühafizə və digər hüquqi tətbiq qanun-

larını, tərbiyəvi-etik normalarını bilməsi, peşə fəaliyyətinə dair normativ və hüquqi sənədlərin 

tərtibini və onlardan istifadə etməyi bacarması, pozulmuş hüquqların bərpa yollarını dərk 

etməsidir. Bu məsələləri də seçmə fənlərin tədrisi prosesində dərindən mənimsəmək müm-

kündür. 

Tarix müəllimliyi ixtisası üzrə ali təhsilini başa vurmuş məzun-bakalavrda peşə hazır-

lığı fənləri üzrə aşağıdakı bilik və bacarıqların olması (zəruri minimum tələblər kimi) vacib 

sayılır: 

— Mahiyyət, forma, tarixi biliklərin funksiyasında vətən tarixinin rolunu və yerini, 

tarixi mənbələrin dərk edilməsini və təsnifatını, müasir mərhələyə qədərki və ən yeni dövrdə 

vətən tarixşünaslığının, ümumi və fərdi cəhətləri, tarix elminin  nəzəriyyəsini və metodologi-

yasını bilməsi; 

— Azərbaycan tarixinin dünya tarixinin ayrılmaz bir hissəsi, Azərbaycanın tarixi 

ərazilərinin ən qədim dövrdən türk etnoslarının vətəni olduğunu, Azərbaycan xalqının etno-

genezini, dövlətçilik tarixinin başlıca mərhələlərini, Azərbaycan ərazisində dövlətlərin yaran-

masının etnokultur və sosial-siyasi proseslərini anlaması;  

— Xristianlığın, İslamın və digər dinlərin yayılması məsələlərini izah etməyi 

bacarması; 

— XIX yüzilliyin əvvəllərindən XX əsrin əvvəllərinə qədər olan dövrdə Azərbaycan 

tarixinin elmə çevrilməsini, A.A.Bakıxanovun “Gülüstani-İrəm” əsəri ilə elmi tarixşünaslığın 

əsasının qoyulmasını bilməsi; 

— Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin mahiyyətini, milli dövlətçilik tarixində yeri və 

rolu,yaranması, fəaliyyəti və süqutunun səbəblərini izah etməyi bacarması; 

— Sovet imperiyasının mövcud olduğu dövrdə Azərbaycan xalqının müstəqillik 

uğrunda mübarizəsini, imperiyanın süqutundan sonra dövlət müstəqilliyinin bərpasını və onun 

möhkəmləndirilməsi uğrunda mübarizəni bilməsi və əsaslandırmağı bacarması; 

— Ümumdünya tarixinin başlanğıcı olan qədim dünya tarixini, Qədim Şərqin Qərb 

dünyasına təsirini, Şərq ölkələrində dövlətin daha tez meydana gəlməsini bilməsi; hər bir 

mədəniyyəti yaradan xalqın yaşayış məskənləri, təsərrüfat həyatı, yaratdığı dövlətləri, bu 

xalqların bir-biri ilə mədəni və iqtisadi əlaqələrini öyrənməsi və bu məsələlərlə bağlı tədqiqat 

aparmağı bacarması; 

— tarix elmləri sırasında arxeologiyanın, etnologiyanın, tarixə köməkçi digər fənlərin 

rolunu və yerini bilməsi və s. 

Təcrübə göstərir ki, təlim prosesində təkcə nəyin öyrənilməsi deyil, həm də necə öyrə-

nilməsi məsələsinə də diqqət yetirilməlidir. Problemin bu cəhətinə diqqət yetirilməsi tələbələ-

rin yaradıcılıq qabiliyyətlərinin, təşəbbüskarlığının, fəallığının, dərketmə imkanlarının inkişa-

fına və beləliklə, müasir tələblərə cavab verən şəxsiyyətin formalaşmasına təsir göstərir. 

Mühazirə və seminar dərslərində interaktiv təlim metodlarından(tədqiqatçılıq, debat, müzakirə 

və s.) istifadə tələbələrin bilik və bacarıqlarının daha da dərinləşməsi, onların səriştəli müəl-

lim kadrları kimi hazırlanması imkanlarını genişləndirir. Tələbələr daha çox müstəqil araş-
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dırma, tədqiqatlar aparmaqla yeni bilik və bacarıqlar əldə edirlər. Bu baxımdan aşağıdakı tə-

lim strategiyalarından istifadə məqsədəuyğundur: 

1) məlumat bazalarından məqsədyönlü (kitabxana və internet) istifadə; 2) öyrənilən 

problemin həlli; 3) tədqiqat; 4) hadisənin (video, audio, mətn) araşdırılması; 5) müzakirə; 6) 

öyrənənlərin təqdimatları (Microsoft Power Point və Word vasitəsi ilə); 7) dərs müşahidələri 

və məktəblərdə görüşlər; 8) müəllimlə məsləhət; 9) mühazirə (müəllimin PP təqdimatları) və 

s. 

Dərsin səmərəliliyinin artırılması təlimin forma və metodları, həmçinin məqsədin real-

laşdırılmasına xidmət edən təlim materiallarından xeyli dərəcədə asılıdır. Təlim materialları 

və tələbələrə verilmiş tapşırıqlar keyfiyyətin təminatına xidmət etməlidir. 

 Ümumiyyətlə, təcrübə və araşdırmaların nəticəsi kimi qeyd etməliyik ki, müəllim 

kadrlarının, o cümlədən tarix müəllimliyi ixtisası üzrə kadr hazırlığında müasir elmi yanaş-

malara, tədris prosesində tələbələrdə dövrün tələblərinə uyğun nəzəri, praktik bilik və bacarıq-

ların formalaşdırılmasına ciddi diqqət yetirilməlidir. 

Мягалянин актуаллыьы. Мцасир дюврдя республикамызда апарылан мягсядйюнлц тящсил 
ислащатлары онун структуру вя мязмунунда, педагожи кадр щазырлыьы мясяляляриндя кюклц 
дяйишикликляр апарылмасыны тяляб едир. Беля бир дюврдя елми-педагожи тядгигатларын даща да 
дяринляшдирилмяси ваъибдир. 

Мягалянин елми йенилийи. Мягалядя тарих мцяллимлийи ихтисасы цзря кадр щазырлыьынын 
мязмуну проблемляри арашдырылмышдыр. 

Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Мягалядян кадр щазырлыьы иля мяшьул олан 
мцтяхяссисляр, фянн мцяллимляри, елми-тядгигат ишляри иля мараглананлар истифадя едя билярляр.  
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И. Джабраилов 

 

Некоторые вопросы подготовки кадров по  

специальности преподавателя истории 

 

Резюме 

 
В статье  говорится о важнейших  проблемах подготовки  педагогических кадров 

на современном этапе, в том числе о требованиях, предъявленных к подготовке  

учителей истории. Раскрываются возможности стандартов по специальности учителя 

истории и внедрения образовательных программ, обосновываются роль предметных 

специальностей и стратегий обучения в формировании личности студентов. 

                                                      

           I. Jabrayilov 

Some questions of training as a teacher  

of history 

 

Summary 
 

The article deals with the major problems of teacher training at the present stage, 

including requirements to the training of history teachers. The article reveals the possibility of 

standards as a teacher of history and implementation of educational programs, substantiates 

the role of subject disciplines and learning strategies in shaping the personality of students. 
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Məktəblilərdə ictimai hadisələr, tarixi məlumatlar haqqında təsəvvürlərin formalaşdı-

rılması üzrə işin məzmunu nəzəri ədəbiyyatda və təcrübədə lazımınca işlənilməmişdir. Tədqi-

qatlar göstərir ki, məktəblilərin hər zaman ictimai və tarixi hadisələrə maraq göstərmələrinə 

baxmayaraq, bu təsəvvürlərin dairəsi müəyyən edilmədiyindən onların formalaşmasına zəmin 

yaranmır. Biliklərin sistemsiz, əlaqəsiz mənimsədilməsi onun dəqiqliyini həmişə təmin etmir 

və yüksək əqli, əxlaqi keyfiyyətlərin formalaşmasına zəmanət vermir. 

Orta ümumtəhsil məktəb müəllimi “Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəb-

ləri üçün həyat bilgisi fənni üzrə təhsil proqramı (kurikulumu) (I-IX siniflər) ”(Bakı-2013) əl-

də rəhbər tutaraq yerli imkanları nəzərə almaqla məktəblilərə verilməsi zəruri olan biliklər 

dairəsini müəyyənləşdirməlidir. Problemlə əlaqədar idrak materiallarını düzgün planlaşdırmaq 

lazımdır ki, məktəblilər tarixi məlumatları il ərzində tədricən, müəyyən sistemlə mənimsə-

sinlər. Materialı mövzular üzrə planlaşdırmaq məqsədə müvafiqdir. İdrak materialının həcmi-

nə, mürəkkəbliyinə və öyrədilmə müddətinə görə mövzular müxtəlifdir. Bir qayda olaraq, hər 

bir mövzu üzrə dərslər il ərzində bir neçə dəfə təşkil olunmalı və hər dəfə məlumatın dairəsi 

genişləndirilməlidir. Hər bir mövzu üzrə iş dərs məşğələsini, oyunları, əməyi, məktəblilərin 

sərbəst fəaliyyətini, bəziləri bayramları əhatə etməlidir. Tematik planlaşdırma məktəblilərin 

ətraf aləm, insanların sosial vəziyyəti, cəmiyyətdə baş verən hadisələr haqqında sistemli 

məlumat almalarını təmin edir. 

Tarixi məlumatların və ictimai həyat hadisələri haqqında məlumatların məzmunu 

müəyyənləşdirilərkən biz tədqiqatın qarşısında duran vəzifələri rəhbər tutduq. Belə ki, mək-

təblilər üçün bədii əsər seçilərkən, söhbətlərin, kütləvi tədbirlərin mövzusunu müəyyənləşdi-

rərkən məktəblilərin ictimai həyat hadisələri haqqında, tarixi məlumatlar haqda biliklərinə, 

mənəvi keyfiyyətlərinin inkişafına onların necə təsir göstərəcəyi nəzərə alındı. Bu baxımdan 

məlumatlar qruplaşdırıldı, sistemləşdirildi. Tarixi  qanunauyğunluğun mahiyyətini əks etdirən 

əsas məlumatlar, aydın, tipik faktlar və onların təsvirləri seçildi. Hər bir məlumat seçilərkən 

məktəblinin yaş xüsusiyyətləri və anlaq səviyyəsi, marağı və meyli nəzərə alınmış və istifadə 

üçün tövsiyə edilmişdir. 

Bütün ictimai hadisələr və tarixi məlumatlar haqqında informasiyaların məktəblilər 

üçün əlverişli olmadığını nəzərə alaraq, onların problem baxımından seçilməsi qayğısına 

qaldıq. Bu zaman, əsasən, aşağıdakı iki meyar əsas götürüldü:  

1) Məlumatların “Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəbləri üçün həyat 

mailto:nigar.imamverdieva@mail.ru
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bilgisi fənni üzrə təhsil proqramı (kurikulumu) (I-IX siniflər) ”(Bakı-2013) məktəblilərin 

intellektual səviyyəsi üçün nəzərdə tutulmuş vəzifələrə uyğun olması; 

2) Məlumatların məktəblilərin milli tərbiyəsi vəzifələrinə uyğunluğu. 

Məlumatların tematikası belə müəyyənləşdirildi: 

 1.Ailə, qohumlar. 

Bura aiddir: ailənin tərkibi, ailədə vəzifə bölgüsü, ailə münasibətləri, ailə ənənələri. 

2.Məktəb. 

Bura aiddir: müəllimlər, digər işçilər, yaşıdları, məktəblilər arasında qarşılıqlı münasi-

bətlər, məktəblilərlə müəllimlər arasında qarşılıqlı münasibətlər . 

3.İnsanların əməyi. 

Bura aiddir: 

a) kənd təsərrüfatı əməyi: fermer təsərrüfatı, fərdi əmək, kənd təsərrüfatı peşələri; 

b) şəhərdə insanların əməyi: sənaye, fabrik, mədən və s. şəhərlə kənd arasında əlaqə. 

4.Nəqliyyat vasitələri. 

Bura aiddir: quruda, suda, havada hərəkət edən vasitələr, nəqliyyat peşələri. 

5.Məişət. 

Bura aiddir: otağın döşənməsi, ev əşyaları, mətbəx və s. 

6.Elm, mədəniyyət, incəsənət, xalq sənəti. 

Bura aiddir: misgərlik, dulusçuluq, nəqqaşlıq, xalçaçılıq və s. 

7.Vətən. 

Bura aiddir: Azərbaycanın təbiəti,sərvətləri, burada yaşayan xalqlar, millətlər arasında 

münasibətlər, Bakı, iri sənaye şəhərləri, yerli hökümət, seçkilər, dövlətin rəmzləri, bayraq, 

gerb, himn. 

8.Milli ordu. 

9.Tarixi keçmişimiz. 

10.Başqa ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar. 

11.Sülh uğrunda mübarizə. 

12.Ermənistanın qəsbkarlığı, Şəhidlər. 

13.Milli bayramlar və mərasimlər. 

14.Bazar iqtisadiyyatı. 

Мягалянин aktuallığı. Tarixi hadisələr və ictimai həyat hadisələri haqqında məlumat-

lar seçilərkən, hər şeydən əvvəl, məktəblilərin yaş və fərdi xüsusiyyətləri, anlaq səviyyələri, 

əyani vəsaitlərin maraqlı və cəlbedici olması, aktuallığı, yüksək mənəvi keyfiyyətlər tərbiyə 

etmək imkanları nəzərə alınmalıdır. Bu baxımdan tarixi məlumatların şagirdlərə verilməsi xü-

susiyyətləri  tədqiqat baxımından əhəmiyyətli dərəcədə aktualdır. 

Мягалянин elmi yeniliyi. Tədqiqat işində tarixi məlumatların şagirdlərə verilməsi   

xüsusiyyətləri  araşdırılmışdır.                         

Мягалянин praktik əhəmiyyəti вя тятбиги. Tədqiqat işində əldə 

olunan nəticələr kurrikulumda təcrцbi əhəmiyyət kəsb edir. 

                       

Ядябиййат 
 

1. A.Qəhrəmanov. Ümumi orta təhsil səviyyəsinin yeni fənn kurikulumlarının tətbiqi 

üzrə təlim kursunun iştirakçilari üçün тялим материалы. Bakı, 2012.        

2. Kazımov N.M. Oxu: IV sinif. Bakı: Çaşıoğlu, 1993.  

3. Kərimov Y.Ş Oxu: III sinif üçün. Bakı: Çaşığlu,1993. 



Бакы Гызлар Университети                                                                     Elmi əsərlər 2015/2 
 

 152 

4. Abdullayev A.S. Orta məktəbdə Azərbaycan dili tədrisi metodikası. Bakı: 
Maarif, 1978. 

5. Əhmədov B.A. Ana dili dərslərində şagirdlərin nitqini inkişaf etdirmək yolları. 

Bakı: Maarif, 1967. 
6. İsmayılov V.N, Zeyniyev N.R. və b. Həyat bilgisi: Ali məktəblərin bakalavr pilləsi 

üçün dərslik. Bakı: Nərgiz, 2014. 

7. Cəfərova L. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ictimai həyat hadisələri ilə tanışlığı üzrə 

işin xüsusiyyətləri: Ped.elm.nam. ...dis. Bakı, 2003. 

8. Rəhimov A.N. Azərbaycan dilinin  tədrisi metodikası. Bakı, 2010. 
                                                                   

   

                                                                                       Н. Имамвердиева  

 

Передача школьникам принципы  

исторических данных 

 

Резюме 
 

Исторические события и информация о событиях, прежде всего, возраст и 

индивидуальные особенности, наглядных пособий интересным и привлекательным, что 

высокие моральные качества должны учитываться возможности воспитание школь-

ников при избрании общественной жизни. 

 

 

                                                                         N. İmamverdieva  

 

Transfer to students the principles  

of historical data 

 

Summary 
 

Historical events and social life in the election of school age and individual 
peculiarities of visual aids, of high moral character and fitness to be taken into account, 
first of all, information on events, interesting and attractive. 
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Son illərdə dövlətdə və cəmiyyətdə aparılan əsaslı siyası və sosial-iqtisadi islahatlar 

şəraitində Azərbaycanın məktəbəqədər təhsil sistemində də müəyyən dəyişikliklər baş ver-

mişdir. Onların arasından həm pozitiv və həm də neqativ halları qeyd etmək olar. Pozitiv 

dəyişikliklərə məktəbəqədər təhsilin demokratlaşdırılmasını aid etmək olar. 

Sistem unifikasiyadan variativliyə, avtoritar pedaqogikadan şəxsiyyətə yönəldilməsi, 

eynilikdən müxtəlifliyə və seçimə keçir. Məktəbəqədər təhsil üçün yeni maraqlı proqramlar 

yazılır. Bəzi ölkələrin davamlı, demokratik ənənəli beynəlxalq təcrübəsi tədricən təhsil siste-

mimizdə mənimsənilir. Pedaqoqların peşəkar şüuru da dəyişir ki, onların müasir dünya təcrü-

bəsinin qəbul etdiyi humanist dəyərlərini daha çox qəbul edir və mənimsəyirlər. Bütün bunlar 

qanunvericilik bazasında öz pozitiv əksini tapır. Hazırda mövcud qanunvericilik həm öz mə-

dəniliyini həm humanist xarakteri ilə yaxın keçmişin qanunvericiliyindən köklü şəkildə 

fərqlənir.  

Neqativ proseslər isə ilk öncə yüksək ixtisaslı pedaqoji kadrlarının hazırlanmasındakı 

çətinliklərlə, lazım olan metodiki ədəbiyyatların azlığı ilə, bu sahədə elmi tədqiqatların aparıl-

maması ilə bağlıdır. 

Qeyd olunanlar artıq ibtidai təhsil sisteminə mənfi təsir göstərir. Onun fasiləsizliyini 

pozur. Beləki ki bir sıra məktəbəqədər təhsil ocaqlarında ibtidai məktəbin məqsəd , forma və 

üsullarını neqativ təkrarlanma meyli yaranır. Təhsilin aparıcı məzmun xətlərində bədii, este-

tik, fiziki və sosial-şəxsiyyət inkişafına üstün olan dərketmə inkişafından ibarət qanunsuz nis-

bətsizlik, uyğunsuzluq yaradılır. Oyun və bu yaşa səciyyəvi olan başqa fəaliyyət növləri təhsil 

və tərbiyə formalarından üstünlük təşkil edən məşğələlər ilə əvəzlənir. Bununla bərabər mək-

təbəqədər yaşa xas olan uşağın inkişafının obyektiv yaş qanuna uyğunluğu və deməli uşağın 

maraqlarıda nəzərə alınmır. 

Tibb elminin məlumatları da göstərir ki, bu cür erkən təhsilvermə balaca uşaqların 

həddindən artıq yorulması və yüklənməsinə gətirib çıxardır. Onların səhhətinə mənfi təsir 

göstərir, nevroz və başqa xoşa gəlməz hallara yol verir. 

Həmçinin təlim-tədris fəaliyyətinin və intensivliyinin artması şəraitində fiziki tərbiyə 

olmadan məktəbəqədər yaşlı uşaqların orqanizminin inkişaf ahəngliyinin mümkün olmaması 

bugünki gündə şübhə doğurur. Hərəkətlər, insanın bioloji tələbatı olaraq orqanizmin bütün 
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sistem və funksiyalarının formalaşmasının vacib şərtidir. Onlar uşaq şəxsiyyətinin yeni duy-

ğular, anlayışlar, təsəvvürlərlə zənginləşdirir.  

Fiziki tərbiyəsi sahəsində məktəbəqədər yaşlı uşaqların təhsilinə optimal yanaşmaların 

axtarışı pedaqoqlar, həkimlər, psixoloqlar və digər mütəxəssislərin tədqiqatlarına əsaslanır. 

Respublikamıza müasir mərhələdə məktəbəqədər təhsilin yeniləşməsi fəal şəkildə 

həyata keçirilir. Bu işdə Heydər Əliyev Fondunun və bilavasitə fondun prezidenti, millət 

vəkili Mehriban Əliyevanın fəaliyyəti xüsusi təqdirə layiqdir. Gələcəkdə istehsalatda yüksək 

nəticələr göstərə biləcək və vətən torpağını layiqincə müdafiə edə biləcək, hormonik inkişaf 

etmiş sağlam şəxsiyyətin formalaşması ümumiyyətlə təhsilin və eyni zamanda fiziki tər-

biyənin məqsədidir. Qeyd etmək lazımdır ki, fiziki tərbiyə sahəsində məktəbəqədər yaşlı 

uşaqların təhsilinin təkmilləşdirilməsi bir sıra amillərlə bağlıdır: 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların təlimi üçün məktəblilərin və yaşlıların fiziki tərbiyə-

sindən istifadə olunan yeni sağlamlaşdırıcı texnologiyaların modivikasiyası; 

Məktəbəqədər müəssisələrdə uşaqların fiziki cəhətdən təkmilləşdirilməsinin effektivli-

yinin müxtəlif variantlarının gözdən keçirən məktəbəqədər yaşlı uşaqların fiziki tərbiyəsi sa-

həsində  elmi-tədqiqatların aparılması; 

Məktəbəqədər təhsil müəssisələri üçün uşaqların fiziki tərbiyəsinin müasir qabaqcıl 

metodikalar əsasında təşkil etmək üçün yeni tədris proqramları, metodik vəsaitlərin yazılması; 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların fiziki tərbiyəsinin yüksək səviyyədə təşkili üçün aşağı-

dakı vəzifələr mövcuddur; uşaqların səhhətinin qorunması və möhkəmləndirilməsi, fərdi 

xüsusiyyətlərinə müvafiq olaraq uşaq üçün həyatı əhəmiyyət kəsb edən hərəki bacarıqların 

formalaşdırılması, hərəki qabiliyyətlərin inkişafı, fiziki tərbiyə barədə ilkin nəzəri biliklərin 

toplanılması, hərəki fəallığa uşaqların ehtiyacını reallaşması üçün şəraitin yaradılması, sağlam 

həyat tərzinə ehtiyacın tərbiyə edilməsi, fiziki və psixoloji rifahın təmin olunması. 

Qeyd olunan vəzifələrin respublikada müvəffəqiyyətli həlli yalnız fiziki tərbiyənin bü-

tün vasitələrindən səmərəli istifadəsi şərti ilə mümkündür.  

İnsan həyatında физики tərbiyəнин зярурилийи və əhəmiyyəti nöqteyi-nəzərindən bun-
ların hər birinin rolunu qısaca açıqlayaq: 

1. Orqanizmin və ətraf mühitin vəhdəti. Инсанын  doğulması ilə onun ətraf mühitlə 
qarşılıqlı əlaqəsi başlayır. Orqanizm onu əhatə edən mühitə - havaya, işığa, səsə, qoxuya 
və s., adamlara uyğunlaşmağa başlayır. İ.P.Pavlov orqanizmlə ətraf mühitin bu uyğun-
laşmasını həyatın əsas qanunu kimi nəzərdən keçirirdi. Uşaq uyğunlaşa biləcəksə, o ya-
şayacaq, bilməyəcəksə məhv olacaq. 

Mühitə fərdi uyğunlaşmalar kifayət qədər müxtəlifdir, onlar uşağın həyat 
şəraitindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Eyni zamanda ətraf mühit şəraiti təşkil edilmiş 
tədbirlərlə bilərəkdən dəyişdirilə bilər. Xüsusən, fiziki hərəkətlər vasitəsi ilə, insan orqa-
nızminin funksional imkanlarının mühüm artımına, genişlənməsinə və təkmilləşməsinə 
nail olmaq mümkündür. Bədəni möhkəmləndirmə proseduraları ilə əlaqəli fiziki hərəkət-
lərin yerinə yetirilməsi insan orqanizminin ətraf mühit dəyişgənliyinə dayanıqlığını artırır 
və bununla orqanizmin müxtəlif əlverişsiз şəraitlərdə (soyuq, yüksək hərarət, oksigen 
çatışmamazlığı, həddindən artıq yorulma, səs) normal fəaliyyət göstərmə diapazonunu 
genişləndirir. 

Beləliklə, orqanizmin ətraf mühitə uyğunlaşmasının artırılmasında физики tərbiyə-
nin rolu çox böyükdür. Bunu tam яvəz edəcək heç nə yoxdur. Problemin həlli, insan 
orqanizminin konkret şəraitə uyğunlaşma mexanizminin genişlənməsi üçün müvafiq me-
todikaları hazırlayıb, онлардан фяал istifadə etməkdir. 
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2. Uşağın синир sisteminin fərdi xüsusiyyətləri. Elmи арашдырмалар эюстярir  ki, uşaq 
dünyaya синир sisteminin anadangəlmə müəyyən əlamət və xüsusiyyətlərilə gəlir. Bu irsi 
йолла keçən xüsusiyyətlər həmişə fərdidir. Bəzi uşaqlar davranış və hərəkətlərində təm-
kinli, başqaları çılğın, диэярляри isə zəif reaksiyalı, qeyri-фяал olur. Buna baxmayaraq bü-

tün bu irsi əlamətlər tamamilə intellektual və ya fiziki inkişafın son səviyyəsini müəyyən 
etmir. Anadangəlmə əlamətlər инсаныn tam inkişafına ciddi təsiri edə bilər, лакин burada 
tərbiyənin sosial və pedaqoji vasitələri də heç də az rol oynamır. Yalnız физики tərbiyə 
просесиnin gedişində, tərbiyəçi вя valideyn konkret инсанın mərkəzi sinir sisteminin fərdi 
xüsusiyyətlərini maksimal dərəcədə nəzərə aldığı zaman, ən yaxşı nəticəyə nail olunur. 
Buna görə də, uşaqların физики tərbiyə prosesinin gedişində  fərdilik prinsipi, hərəki фяаллыг 

və bədəni möhkəmləndirmə prosedurunun dozası müəyyənləşdirilərkən, fərdi fəaliyyət və 
istirahət rejimləri hazırlanarkən və s. xüsusilə nəzərə çarpandır. Bu mənada da, физики 
тярбийя просесиндя синир системинин фярди хцсусиййятляринин  мцддяаларындан истифадянин 
цмуми истигамяти, мягсядяуйьунлu тясир йолу иля ушагларда мянфи яламятляри зяифлятмяк, 
ейни заманда анаданэялмя мцсбят кейфиййятляри инкишаф етдирмякдир. 

3. Hərəkи фяаллыьы. Bu, məlum olduğu kimi, uşağın və həmçinin böyük adamın 
orqanizminin normal inkişafının zəruri şərtidir. Hərəki фяаллыг insanın fiziki inkişafını, 
psixoloji vəziyyətini, sağlamlığını və iş qabiliyyətini nəzərə çarpacaq dərəcədə müəyyən 
edir. 

Uşağın hərəki фяаллыьы ən azı iki амилдян asılıdır: 
1. Uşağın fərdi xüsusiyyətlərindən, sinir sisteminin tipindən (bu haqda yuxarıda 

qeyd olunmuşdu). 

2. Ailədə və ya məktəbəqədər müəssisədə hərəkи фяалиййят rejiminin təşkilindən. 
Uşaqların hərəki фяалиййят rejimi adətən təşkil olunmuş физики tərbiyə просесиндян, 

həmçinin uşağın gəzintilər vaxtı oynadığı, qaçdığı, hoppandığı və s. ibarət sərbəst 
hərəkətlərindən qurulur.  

Elm və təcrübədən məlum olduğu kimi, ətraf mühitə orqanızmin ən yaxşı uyğun-
laşma  imkanları onun mənəvi, zehni və fiziki inkişafı, ümumilikdə isə sağlamlıq kifayət 

qədər hərəki фяаллыг  nəticəsində nail olunur. Əksinə, zəif əzələ фяаллыьы uşağı şıltaq, passiv, 
iztirablı edir, həmçinin onun qavrama qabiliyyətini aşağı salır. 

Heç bir güc göstərməyərək insan güclü ola bilməz, istənilən fəaliyyət növündə yo-
rulmayacaqsa, çətin ki, dözümlüyü artsın, çətinlikləri dəf etməsən iradən möhkəmlən-
məyəcək və s. Bu, məlum olduğu kimi, insanın istənilən qabiliyyətinin inkişafının univer-
sal qanunudur. 

Uşaqların erkən yaşlardan sürünmək, gəzmək, qaçmaq, hoppanmaq, karandaş və qə-

ləm tutaraq nəsə cızma-qara etmək və s. kimi bacarıqları onların fiziki inkişafının uğurlu gös-

təriciləridir ki, bu kimi bacarıqlar da iki əsas kateqoriyaya bölünür: böyük motor və kiçik mo-

tor hərəkətləri. 

Uşaq bağçalarında məktəbəqədər yaşlı uşaqların fiziki tərbiyəsinin təşkili adətən sis-

temli şəkildə həyata keçirilir. Belə ki, hər səhər uşaqların müəyyən qədər böyük və kiçik mo-

tor, bütünlüklə kompleks idman hərəkətlərini yerinə yetirməsi onların bütün qrup əzələlərinin 

inkişafı və müstəqil fəaliyyət göstərmələrinə səbəb olur. Uşaqların fiziki tərbiyəsi ilə günəşli 

və təmiz havalarda məşğul olmaq tövsiyə olunur. Bunun üçün uşaq bağçalarının oyun mey-

dançalarındakı tirlər, hədəflər, gimnastika alətləri və s. resurslarla fəaliyyət göstərmələri daha 

əhəmiyyətlidir. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların fiziki inkişafı eyni zamanda uşaqların gündəlik gəzin-
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tilər zamanı keçirilən mütəhərrik və süjetli oyunlarda iştirakını nəzərdə tutur. “Topu at”, “Si-

çan və pişik”, “Qatar”, “Qaçdı-tutdu”, “Gizlən-qaç”, “Öz yerini tap”, “Bənövşə-bənövşə” və 

s. kimi mütəhərrik oyunlar uşaqlarda maraq, sevinc və ruh yüksəkliyi yaradır ki, bu da onların 

oyunda daha həvəslə iştirakına səbəb olur. Ümumiyyətlə, istənilən işə maraq, fəaliyyət za-

manı qazanılan müvəffəqiyyətdən çox asılıdır. Belə ki, əgər uşaq oyun, yaxud da fəaliyyət za-

manı nəsə bacardığını, inkişaf etdiyini hiss edirsə, özünü güclü hesab edir və bununla da o, 

daha sürətlə və həvəslə fəaliyyət göstərir.  Oyunlar uşaqlarda həmçinin bədii danışıq məharəti, 

fiziki qüvvə, sürət, çeviklik və s. kimi zəruri keyfiyyətlər tərbiyə edir. Oyunun uşaqların 

həyatındakı mühüm əhəmiyyəti barədə M.Qorki haqlı olaraq yazırdı ki, uşaq ətrafdakı aləmi  

hər şeydən əvvəl və  hər şeydən asan oyunda və oyun vasitəsilə dərk edir.  

Hazırda mövcud məktəbəqədər təhsil sistemi aşağıdakı prioritetləri irəli sürür: mək-

təbəqədər təhsilin humanistləşməsi, uşağın sağlamlığı və emosional salamatlığı, fərdi və yaş 

xüsusiyyətlərinə uyğun uşağın hormonik inkişafı: onun oynamaq hüququnun təmin olunması; 

uşaqların ümumbəşər dəyərlərə cəlb edilməsi; 

Xarici ölkələrdə çoxlu tədqiqat işləri aparılmışdır ki, onların nəticələri məktəbəqədər 

yaşlı uşaqların psixoloji, əqli və emosional inkişafı prosesində məqsədyönlü fiziki tərbiyənin 

əvəzolunmazlığını təsdiq edir. Məktəbəqədər dövrdə fiziki tərbiyədə istifadə olunan hərəki 

fəaliyyət növləri birçox ölkələrdə eynilik təşkil edir. Bu səbəbdən bir sıra xarici ölkələrin 

məktəbəqədər yaşlı uşaqların fiziki tərbiyəsi üçün proqramları strukturu  ümumi şəkildə dörd 

əsas sistemdən ibarətdir: psixo-hərəkət inkişafı, hərəki bacarıq və vərdişlərin öyrədilməsi, 

fiziki hazırlıq, üzgüçülük və suda oyunlar. 

Bütün bu məsələlərin həllində əsas rolu peşəkar tərbiyəçilərə pedaqogiyaya aiddir. 

Respublikamızda bu sahədə hələ görüləsi işlər çoxdur. 

Beləliklə qeyd etmək olar ki, fiziki tərbiyə məktəbəqədər təhsilin əsas və əvəzolunmaz 

amillərin biridir. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların fiziki tərbiyəsini elə təşkil etmək lazımdır ki, 

onun gedişi zamanı nəyinki hərəki bacarıqlar, vərdişlər və hərəki qabiliyyətlər, habellə hərəki 

fəaliyyətə və sağlam həyat tərzinə müsbət yanaşma inkişaf etsin. Təbii ki, bu işdə aparıcı rol 

bilikli, bacarıqlı, fiziki tərbiyə üzrə müasir metodikalarla silahlanmış, yaradıcı mövqedə olan 

mütəxəssislərə aiddir. 

Мягалянин актуаллыьы. Мягалянин актуаллыьы ондан ибарятдир ки, мяктябягядяр тящсил 
мцяссисяляриндя физики тярбийя мясяляляри йени тящсил стандартлары бахымындан тящлил олунур. 

Мягалянин елм йенилийи. Елми йенилик бу мювзуйа аз-аз мцраъият олунмасына 
ряьмян проблемин ъидди арашдырылмасындан ибарятдир. 

Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Мягалядя эюстярилян тювсийялярдян мяк-
тябягядяр тящсил мцяссисяляриндя чалышан физики тярбийячиляр, еляъя дя цмумтящсил мяктябля-
ринин мцяллимляри истифадя едя билярляр. 
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Ключевые  слова: общение, школьники, речь, образной  речь, развитие 

Key words: communication, schoolchild, speech, figuratively speaking, developed 

 

Amerikalı futuroloqlar  Con  Nesbitt  və  Patrisiya  Eburdin XXI əsrdə bir neçə meqo-

meylin önəmli əhəmiyyət kəsb edəcəyini proqnozlaşdırmışlar. Bu meqomeyllər məktəb, ailə, 

dini şüur, təhsil, psixoloji xidmət və s. anlayışlarını ehtiva edir. XX əsrin sonu, XXI əsrin 

əvvəllərində məktəb, təhsillə bağlı islahatlar cəmiyyətin həyatında kifayət qədər aktuallaşdı.  

Ünsiyyət prosesində nitq mühüm rol oynayır. İnsan istər onu əhatə edən mühit, istərsə 

də keçmiş və gələcək barədə hər cür məlumatı əsasən yazılı və şifahi nitq vasitəsi ilə əldə edir. 

Bu baxımdan söz çox böyük qüvvəyə malikdir. “Söz ən güclü qıcıqlandırıcıdır” (İ.P.Pavlov) 

Yerində deyilən söz ən çətin işi asanlaşdıra bilər, yersiz deyilmiş söz isə ən asan işi elə 

dolaşdırar ki, ondan çıxış yolu tapmaq asan olmaz. Xalq sanki bu cəhəti nəzərdə tutaraq 

dünyada ən şirin, həm də ən acı şeyin dil olduğunu qeyd etmişdir. İ.P.Pavlovun təbirincə, söz 

fırtına kimi insanın orqanizminin ən etibarlı hesab edilən fizioloji qanunlarını belə dağıda 

bilər, tərsinə çevirər, hətta yox edər, yaxud tamamilə dəyişdirə bilər. 

Söz yalnız dağıdan deyil, eyni zamanda müsbət təsirə malik ən qüvvətli qıcıqlan-

dırıcıdır. Ən çətin şəraitdə deyilən deyilən bircə kəlmə xoş söz belə insanda ruh yüksəkliyi 

yaradır, onda müsbət emosiyaların baş qaldırmasına, nəcib əxlaqi keyfiyyətlərin yaranmasına, 

təzahürünə, həmçinin formalaşmasına istiqamət verə bilir. Burada əsl məsələ hər sözdən 

yerində istifadə etmək, bununla da ünsiyyətə düzgün istiqamət verməkdədir. Buna görə də 

ünsiyyət kortəbii surətdə baş verən, cərəyan edən proses hesab edilə bilməz. Ünsiyyətin 

məqsədəuyğun surətdə təşkili hər bir adamdan müəyyən nitq qabiliyyəti, xüsusi bacarıq tələb 

edir. Bu baxımdan   kiçik yaşlı məktəblilərin obrazlı nitqinin inkişaf etdirilməsi xüsusiyyətləri 

tədqiqat baxımından əhəmiyyətli dərəcədə aktualdır. 

Kiçik məktəb yaşı 6-10 yaşı əhatə edir. Bu dövrün başlıca xüsusiyyətləri-uşağın 

məktəbli olması, əsas fəaliyyətini təlim fəaliyyəti təşkil etməsindən ibarətdir. Bu dövrdə 

inkişafetdirici oyunlar təlimdən sonra ikinci yeri tutur. Bu dövr bir növ keçid dövrü olub, 

məktəbəqədər dövrün xüsusiyyətləri ilə məktəblinin xüsusiyyətlərini birləşdirir. Şəxsiyyətin 

bir çox psixi xüsusiyyətlərinin əsası məhz bu dövrdə qoyulur. Məktəbə təzəcə daxil olduğu 

vaxt rastlaşdığı çətinliklər kiçik məktəb yaşının sonunda aradan qalxmış olur, təlim fəaliyyəti 

oyundan tamamilə fərqli xüsusiyyətlər əldə edir. 

Məktəbə təzəcə daxil olan uşaq bir sıra problemlərlə qarşılaşır. O, artıq şagirddir. 

Buna görə də şagirdlər üçün nəzərdə tutulan qaydalara əməl etməli, həmişə eyni vaxtda 

zənglə sinfə girib sinifdən çıxmalı, bütün dərs ərzində sakit oturmalı, sinifdən çıxmaq və ora 

daxil olmaq üçün müəllimdən icazə almalı, onun bütün tələb və göstərişlərini yerinə yetirməli 
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olur. Bunlarla yanaşı olaraq uşağın ünsiyyət sahəsi genişlənir, tamamilə yeni adamlarla: 

müəllimlər və həmyaşıdları ilə rastlaşır, onlarla birgə fəaliyyət zamanı ünsiyyətə girməli olur. 

Müəllim onun yeni nüfuz sahəsinə çevrilir. Tədricən sinif kollektivində qarşılıqlı münasibət-

lər formalaşır. Bütün bunlara uşaqlar asanlıqla alışa bilmirlər. Burada uşağın məktəbə psixo-

loji hazırlığından çox şey asılı olur. 

Kurrikulumda obrazlı nitqin inkişafı problemi özünəməxsus xüsusiyyətlər əldə edir. 

I-IV синифлярдя шаэирдлярдя образлы нитгин формалашдырылмaсы оху тялиминин башлыcа вя-
зифяляриндяндир. Бу, тякcя шаэирдлярдя тядрис материалынын дяриндян мянимсянилмяси ишини тя-
мин етмир, ейни заманда онларын елми дцнйаэюрцшляринин формалашмасына тясир эюстярмякля, 
естетик зювгляринин, мяняви алямляринин инкишафына да эцcлц тякан верир. Онларда йени инфор-
масийаларын гябулуну вя олдуьу кими башгаларына чатдырылмасыны, диля щяссас мцнасибятин 
йарадылмасыны интенсивляшдирир. Шаэирдлярин синифдян-синфя цмумиляшдирмя, ягли нятиcяляря 
эялмя баcарыгларыны артырыр. Щеч шцбщясиз ки, беля олдуьу щалда синифдя тялимин сямяряси 
йцксялир, мязмунун дяриндян мянимсянилмясиндя формализм тядриcян арадан галхыр. Тяc-
рцбя эюстярир ки, ибтидаи синифлярин оху материалынын бир чохунда чятин анлашылан, шаэирдлярин 
баша дцшмядикляри сюзляр ишлянся дя, бир чох щалларда мятнляр образлы ифадялярдян касад 
олурлар. Мцяллимлярин бюйцк яксяриййяти няинки образлы ифадяляри сечиб онлар цзяриндя иш 
апарырлар, cясарятля дейя билярик ки, образлы ифадяляри анлашылмаз сюзлярдян айырмагда чятинлик 
чякирляр. Мятндяки образлы ифадяляр цзяриндя иши сямяряли тяшкил етмядян, шаэирдлярин билик-
лярини щяйат тяcрцбяляри, тябии мцшащидяляри иля ялагяляндирмядян ону дяриндян мянимсямяк 
мцмкцн дейилдир. Мятндя бязян еля образлы ифадяляр (метонимийа, метафора, перефраз, синек-
дохалар) олур ки, мязмунун дяриндян ачылмасы, ясас идейанын цзя чыхарылмасы чох заман 
ондан асылы олур. Башга сюзля, беля ифадяляр мязмунун шцурлу мянимсянилмясиндя ачар 
ролуну ойнайыр. Образлы нитгя йийялянмя тядрис олунан материалын кейфиййятиндян (шаэирдлярин 
рущуна йахынлыьындан, чятинлик дяряcясиндян), шаэирдлярин юзляринин щазырлыьындан, дярсин 
гаршысына гойулан мягсяддян чох асылыдыр. Тяcрцбя эюстярир ки, республика мяктябляриндя 
шаэирдлярин образлы нитгинин инкишафына чалышан мцяллимляримиз вардыр. Онларын дярс дедийи 
шаэирдлярин бир гисми образлы сюз вя ифадялярдян истифадя етмякля фикирлярини айдын, дягиг, 
ащянэдар шякилдя башгаларына чатдыра билирляр.  

Лакин тядрис просесиндя бир сыра чятинликляр мейдана чыхыр. Биринcиси, мятнин мязму-
нундан иряли эялян чятинликлярdir. Бура щяр шейдян яввял материалын мязмунунун гялизлийи, 
ондан чыхарылаcаг ясас идейанын лазымы шякилдя тягдим олунмамасы, материалын чятин охунаг-
лыьы, образлы ифадялярин йерли-йериндя ишлянмямяси, щяcминин бюйцклцйц вя с. дахилдир. Икин-
cиси, мцяллимин фяалиййяти иля баьлыдыр. Мязмуна уйьун метод вя прийомларын, васитялярин 
дцзэцн сечилмямяси, онлардан тядрис просесиндя дцзэцн истифадя олунмамасы, мцяллимин об-
разлылыгла баьлы нязяри щазырлыьынын зяифлийи, образлы нитг цзря ишин ящямиййятини дцзэцн гий-
мятляндирмяйи баcармамасы, дярсдя рянэарянэлийи тямин едя билмямяси, шаэирдлярин ящвали-
рущиййясинин, идракынын потенсиал имканларыны, мараг вя мейллярини вя с. диггят мяркязиндя 
сахлайа билмямяси вя с. аиддир. Цчцнcцсц ися сырф шаэирдлярля баьлыдыр. Беля ки, шаэирдлярин 
бюйцк яксяриййяти охунун тялябляриня дцзэцн риайят едя билмирляр. Бир гисми дцзэцн охумур. 
Икинcилярин оху сцряти програмын тялябляриня cаваб вермир. Цчцнcцляр ифадяли охумаьы 
баcармырлар. Дюрдцнcцляр материалы шцурлу мянимсяйя билмирляр. Бешинcиляр механики йаддаша 
ясасланырлар. Мятнляри тутугушу кими язбярляйирляр. Ади суаллара cаваб вермякдя чятинликля 
гаршылашырлар. Щеч шцбщясиз ки, беля вязиййятдя шаэирдлярин образлы нитгинин инкишафы цзря ишлярин 
тяшкили лазымы нятиcяни вермяз. 

Ана дили тялиминин башлыcа гайяси нитг инкишафы олса да, биз щяля дя шаэирдлярин образлы 
нитгинин инкишафы цзяриндя иши елми ясаслар зямининдя гура билмямишик. Бир груп шаэирдляр оху-
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дуглары материалла щяйат арасында ялагя йара билмирляр. Лцьят ещтийатлары зяиф олдуьундан, 
мятндяки сюзлярин щягиги мянасыны анламырлар, сюз вя ифадялярин контекст дахилиндя газан-
дыглары мянаны дуйа, баша дцшя билмирляр. Онлар цчцн сюз йалныз конкрет яшйайа ясасланыр. 
Персонаjларын щярякятляри, дахили алямляри барясиндя дцшцнмцрляр. Нятиcядя айры-айры епизод-
лар, фактлар, характерляр, щярякятляр арасындакы мцнасибятляр эизли галыр, мянтиг ачылмыр, идейа 
цзя чыхмыр. 

Икинcи груп шаэирдляр сюзлярин щягиги вя йа мяcази мянасы щаггында дцшцнмцрляр. Сюз 
вя ифадянин контексти дахилиндяки мянасына фикир вермирляр. Башга сюзля, сюз вя ифадялярин 
cцмлядя йаратдыглары дягиглийи, парлаглыьы дуймурлар. Грамматик, мянтиги, психолоjи фасилянин 
ня цчцн, щарда едилмяси гейдиня галмырлар. Cцмля, мятн охунаркян ифадя васитяляриня (мян-
тиги вурьуйа, jестя вя мимикайа) ямял елямирляр. Демяк олар ки, сюз, ифадя вя cцмлядя ифадя 
едилян щисс вя щяйяcаны тута билмирляр. Онлар мятндяки щисс вя щяйяcаны, експрессив-емо-
сионал чаларлары йалныз мцяллимин охусундан дуйурлар. Щалбуки, шаэирдляр мяктябя эялдикляри 
эцндян онлара бу щиссляри дуймаг баcарыьы ашыланмалыдыр. Ян щяйяcанлы, ян cошьун дуйьулары 
эярэин психолоjи шяраитдя шаэирдляря чатдырмаг олар. Шаэирд сюзлярин гялiбиня эиря билмирся, 
онун мянасыны тутмаьы баcармырса, юз мянявиййатыны, естетик зювгцнц дя  зянэинляшдиря бил-
мяз. 

Цчцнъцляр, охудуглары мятнлярдя ясас мянаны, мягсяди тутмаьы баcармырлар. Мятн-
дян хошларына эялян сюз вя ифадяляри сечя, онлары диэяр cцмлялярдя ишлядя билмирляр. Ейни ифа-
дялярин мцхтялиф cцмлялярдя ифадя етдийи мянаны тута билмирляр. Персонаjларын щярякятини гий-
мятляндирмякдя чятинлик чякирляр. Ян йахшы щалда щярякятя «йахшыdыr» vя ya  «писдиr » cа-
вабларыны верирляр, йахуд да чийинлярини чякмякля кифайятлянмяли олурлар. Щадисяляр арасындакы 
сябяб-нятиcя ялагялярини айыра билмирляр. 

Дюрдцнcцляр, мцшащидя етдикляри яшйа вя щадисяляри тясвир едяркян онларын яламят-
лярини йа аьылларына эятирмирляр, йахуд да онлары ифадя едяcяк сюз вя ифадяляри тапмырлар.Тялим 
просесиндяки бу нюгсанлар образлы нитгин инкишафы бахымындан cидди бир янэяля чеврилир. 

Мягалянин aktuallığı. Ünsiyyət prosesində nitq mühüm rol oynayır. İnsan istər onu 

əhatə edən mühit, istərsə də keçmiş və gələcək barədə hər cür məlumatı əsasən yazılı və şifahi 

nitq vasitəsi ilə əldə edir. Bu baxımdan  söz çox böyük qüvvəyə malikdir. Ünsiyyətin məq-

sədəuyğun surətdə təşkili hər bir adamdan müəyyən nitq qabiliyyəti, xüsusi bacarıq tələb edir. 

Bu baxımdan kiçik yaşlı məktəblilərin obrazlı nitqinin inkişaf etdirilməsi xüsusiyyətləri 

tədqiqat baxımından əhəmiyyətli dərəcədə aktualdır. 

Мягалянин elmi yeniliyi. Tədqiqat işində kiçik yaşlı məktəblilərin obrazlı nitqinin 

inkişaf etdirilməsi xüsusiyyətləri araşdırılmışdır.                         

Мягалянин praktik əhəmiyyəti вя тятбиги. Tədqiqat işində əldə olunan nəticələr 

kurrikulumda obrazlı nitqin inkişafı probleminin həlli üçün təcrübi əhəmiyyət kəsb edir. 

                       

 

Ядябиййат 
 

1. Qədirov Ə. Yaş psixologiyası, Bakı: Maarif, 2008. 

2. Kazımov N.M. Oxu: IV sinif цчцн дярслик. Bakı: Çaşıoğlu, 1993.  

3. Kərimov Y.Ş Oxu: III sinif üçün дярслик. Bakı: Çaşığlu,1993. 

4. Abdullayev A.S.Orta məktəbdə Azərbaycan dili tədrisi metodikası. Bakı: Maarif, 

1978. 

5. Əhmədov B.A.Ana dili dərslərində şagirdlərin nitqini inkişaf etdirmək yolları. Bakı: 

Maarif, 1967. 



Бакы Гызлар Университети                                                                     Elmi əsərlər 2015/2 
 

 161 

6. Rəhimov A.N. Şagirdlərin obrazlı nitqinin inkişafı (ibtidai siniflərdə), Bakı: BQU, 

2007. 

7. Rəhimov A.N. I siniflərdə Azərbaycan dili dərslərində şagirdlərin şifahi monoloji 

nitqinin inkişafı  üzrə işin sistemi: Ped.eлм.нам. …дис. Bakı: 1985. 

8. Rəhimov A.N. I və II siniflərdə rabitəli nitqin inkişafı. Bakı: Maarif, 1988;  

9. Rəhimov A.N. İfadəli oxunun təşkili (I-IV siniflərdə). Bakı: Maarif, 1988. 

 

 

                                                                       А.Алиева  

 

Развитие возможностей фигуративной  

речи у младших учеников 

 

Резюме 
 

Речи коммуникации в процессе играет важную роль. Человека и окружающей 

среды, охватывающей всю информацию о прошлом и будущем и он получает путем 

письменной и устной речи. Слово имеет большую силу. С этой точки зрения, младших 

школьников исследование имеет важное значение с точки зрения развития 

возможностей фигуративной речи. 

                          

   A.Alieva  

 

Younger pupils development of figurative  

speech features 
 

Summary 
 

Speech of communication in the process plays an important role. Human and 

environment covering all the information on past and future, and it gets through written and 

oral speech. The word has a large force. From this point of view, the younger pupils study is 

important from the point of view of development of figurative speech features. 
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Biz tələbələrin ekoloji maariflənmə və ekoloji mədəniyyətə yiyələnmə səviyyəsini aşkara çıxar-

maqda diaqnostik xəritə  tərtib edib eksperimental və kontrol qrupların göstəricilərinə aydınlıq gətirmək 

mümkün olur. Bu məqsədlə pedaqoji ədəbiyyatda rast gəldiyimiz diaqnostik xəritələrin imkanlarından 

faydalandıq. Bu zaman şəxsiyyətin xassələri diqqət mərkəzində dayandı. Şəxsiyyətin xassələri 

sırasında idraki komponentə; fəaliyyətyönümlü komponentə, motivasiya-dəyər yönümlü fəa-

liyyət komponentinə; fənn-metodik komponentə fikir verilirdi. Aşağıdakı diaqnostik xəritə 

dedilkərimiz barədə aydın təsəvvür yaradır: 

 

        Diaqnostik xəritə: 

  Şəxsiyyətin xassələri. 

Ы. İdraki komponent: 

1.  Ətraf mühitin mühafizəsi, ekoloji təhsil və tərbiyə sahəsində Azərbaycan Respub-

likasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamları, Nazirlər Kabinetinin qə-

rarlarını, müvafiq qanunları bilmək. 

2. Tələbələrin ətraf aləmin qorunması, təhsil aldığı institut və ya universitetdə ekoloji 

təhsil və tərbiyə üzrə tədbirlərin təşkilində və həyata keçirilməsində yaxından və fəal iştirak 

etməsi. 

3. Tələbələrin ölkəmizin flora və faunasıdan, ekologiyanın və təbiətin mühafizəsinin 

əsas məsələlərindən xəbərdar olması.   

4. Diyarşünaslıqla tanış olmaq.    

5. Tələbələrin hər birində ekologiya, biologiya, coğrafiya dərslərində ekologiyaya, 

ekoloji böhran və onun aradan qaldırılması yollarına, təbiətin flora və faunasına, ətraf mühitin 

qorunmasına dair biliklərə yiyələnməyə maraq, həvəs və tələbatın olması, təbiətin mühafizəsi 

üzrə fəaliyyətdə yaxından iştirak etmək. 

6. Tələbələrdə təbiətin dostları olmaq tələbatının təşəkkül tapması. 

7. Təbiətdə davranmaq və fəaliyyət göstərmək qaydalarını bilmək və onlara əməl 

etmək. 

II. Motivasiya-dəyər yönümlü fəaliyyət: 

1. Ətraf aləmə, təbiətə, onun sərvətlərinə, bitki və heyvanat aləminə qayğıkeş, huma-
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nist,  xeyirxah və emosional münasibət. 

2. Ekologiyaya, ekoloji təhsil və təbiəti mühafizə üzrə biliklərə yiyələnməyə, ekoloji 

özünütəhsilə tələbat, ekoloji özünütəhsil. 

3. Təbiət mühafizə fəaliyyətinə müsbət münasibət və tələbat. Bu istiqamətdə təşəb-

büskarlıq göstərmək və başqalarına nümunə olmaq. 

4. Təbiətin flora və faunasının vəziyyətinə və qorunub saxlanmasına, yaşıllıqların qa-

lınmasına, ağacların və güllərin əkilməsi sahəsində vətəndaş və peşə məsuliyyəti. 

III. Fəaliyyətyönümlü komponent: 

1. Respublikamızın təbiətini, bitki və heyvanat aləmini, dağlarını, meşələrini, çeşmələ-

rini, çaylarını və göllərini, başqa maddi və mənəvi sərvətlərini sevmək, onlara görə iftixar his-

si keçirmək, təbiəti, onun sərvətlərini qorumaq və başqalarından da bunu tələb etmək.  

2. Tələbələrin öz fəaliyyətlərinin ekoloji nəticələrini görə və qiymətləndirə bilmək  

bacarığına yiyələnmələri. 

3. Ekoloji problemli vəziyyətləri görmək və düzgün qiymətləndirmək,  zəruri qərar 

qəbul etmək bacarığı.  

4. Tələbə yoldaşlarının və başqa insanlarının fəaliyyətinin ekoloji nəticələrini görə  və 

qiymətləndirək bilmək bacarığı. 

IV. Fənn-metodik komponent: 

1. Ekoloji maariflənmə və  ekoloji mədəniyyətin formalaşdırılması üzrə işin əhəmiy-

yətindən, mahiyyətindən, məqsəd və vəzifələrindən, məzmunundan, formalarından, prinsip və 

metodlarından xəbərdar olmaq və faydalana bilmək.  

2. Ekoloji təhsil və ekoloji tərbiyələnmə məqsədilə tədris materialını seçə bilmək  və 

həmin materiallardan bəhrələnmək. 

3. Ekoloji təhsil üzrə ali məktəbdə aldıqları bilikləri pedaqoji təcrübə dövründə tətbiq 

etməyi bacarmaq. 

4. Pedaqoji təcrübədə olarkən təlim prosesində və dərsdənkənar tədbirlər zamanı 

təhkim olunduqları siniflərdə məktəblilərin ekoloji maariflənməsi və ekoloji mədəniyyətə 

yiyələnməsi istiqamətindəki işini   təşkil etməyi  bacarmaq.    

5. Ekoloji təhsilin və ekoloji tərbiyənin səmərəli metod və vasitələrini seçə və 

şagirdlərlə iş prosesində onlardan faydalanmaq bacarığı. 

6. Şagirdlərin ekoloji tərbiyəliliyi səviyyəsinin diaqnostikasını həyata keçirmək 

bacarığı. 

Tələbələrə aşağıdakı suallarla müraciət olundu: 

1. Məktəbin ərazisinin yaşıllaşdırılması kimin işidir? (məktəb rəhbərliyinin, mənzil-

istismar idarəsinin, tələbələrin, bizim hər birimizin)? 

2. Məktəbin ərazisinin yaşıllaşdırılmasında sənin əməyin nədən ibarətdir?  

Yuxarıdakı suallara alınan cavablar tələbələrin haqqında bəhs olunan məsələyə müna-

sibətini aşkara çıxarmışdır. 

Tələbələrin ekoloji biliklərinin diaqnostikası. Bu məqsədlə bitkilər və heyvanlar aləm-

lərinə dair biliklərin səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi eksperiment zamanı diqqət mərkəzində 

dayandı.  

İlk növbədə tələbələrdə bitkilər aləminə dair biliklərin, məlumatların formalaşdırılması 

və təsəvvürlərin yaradılması sahəsində səviyyənin müəyyən edilməsi üçün yoxlama tapşı-

rıqlar həyata keçirildi.   

Tapşırıq 1. Bitkilər aləminə dair biliklərin səviyyəsinin aydınlaşdırılması. 

Məqsəd: Bitkilər aləminə dair biliklərin səviyyəsinin aydınlaşdırmaq. 
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Təchizat: otaq bitkiləri - ətirşah, pelarqoniya (cənubda bitən yarımkol bitki), beqoniya 

(alabəzək yarpaqlı bəzək bitkisi), xınaçiçəyi, susəpələyən, (torpağı) topalama çubuğu,  əski,  

altlıq və s. 

Müəllim beş otaq bitkisinin adını çəkir, tələbələrə tapşırır ki, onları göstərsinlər.   

Suallar: 

1. Otaq bitkiləri bizim nəyimizə  lazımdır? 

2. Otaq bitkiləri  böyüsün və inkişaf etsin deyə nə etmək lazımdır? 

3. Sizcə, otaq bitkilərinə  qulluq necə olmalıdır?  

4. Bitkilərdən birinin nümunəsinə əsasən bunu göstərin. 

4. Otaq bitkilərini xoşlayırsan? Xoşlayırsansa – nə üçün?   

5. Otaq bitkilərini xoşlamırsan? Xoşlamırsansa – nə üçün?   

Daha sonra müəllimin tapşırığına əsasən,  aşağıdakı fəaliyyət həyata keçirilir: 

a) bunlardan hansılar ağac, hansılar koldur? (qovaq, yasəmən, ardıc, söyüd, andız, 

çinar, xan çinar, sərv, dəmirağac, tozağacı).  

b) bunlardan hansılar yarpaqlı, hansılar  iynəyarpaq ağaclardır (küknar, palıd, şam, 

ağcaqovaq) 

c) bunlardan hansılar giləmeyvə və hansılar göbələklərdir (dağ çiyələyi, acı göbələk 

(çayır göbələyi), inciçiçəyi, bağ çiyələyi) 

ç)  bunlardan hansılar bağ gülləri, hansılar meşə gülləridir: qızılgül, qərənfil, astra, 

çobanyastığı, itburnu, üzərlik, şantərə, bənövşə, inciçiçəyi, zanbaq, novruzgülü,  qatırquyruğu, 

qaraçörəkotu, kəklikotu, qanqal, nərgiz, gicitkan, kəndalaş, boyağotu, bənövşə, peyğəmbər 

çiçəyi, dazıotu, yonca.  

Fəaliyyətin nəticələrinin qiymətləndirilməsi: 

1.  Yüksək səviyyə (3 bal). Tələbələr bitkilərin müxtəlif növlərinin - ağacların, kolların 

və güllərin adlarını müstəqil şəkildə deyirlər. Daha sonra otaq bitkilərinin həyatı üçün zəruri 

olan şərtlər, onların böyüməsi və inkişafı üzərində dayanırlar. Bitkilərə qulluq göstərməyin 

vacib olduğunu deyir, otaq bitkilərinə maraq göstərir,  onlara öz münasibətlərini bildirirlər. 

2.  Orta səviyyə (2 bal). Tələbə bəzən bitkinin növü barədə məlumat verəndə yanılır. 

Bir sıra hallarda onları adlarını düzgün deyə bilmir. Otaq bitkilərinin həyatı, böyüməsi və 

inkişafı  üçün zəruri olan şərtləri sadalayır. Onlara qulluq qaydaları barədə danışırlar. Lakin 

otaq bitkilərinə qulluq üzrə praktik bacarıqları lazımi səviyyədə deyildir. Otaq bitkilərinə 

maraqları var,  onlara öz münasibətlərini bildirirlər. 

3. Ortadan aşağı səviyyə (1 bal). Tələbə bitkilərin növlərini (ağac, kol və gül) 

müəyyən etməkdə çətinlik çəkir. Onlara qulluq etməyi bacarmır.  Bitkilərə marağı yoxdur,  öz 

münasibətini bildirmir. 

Tapşırıq 2. Heyvanlar aləminə dair biliklərin səviyyəsinin aydınlaşdırılması. 

Məqsəd: Heyvanlar aləminə dair biliklərin səviyyəsini aydınlaşdırmaq. 

Suallar: 

1. Təqdim olunan heyvanlar necə adlanır?  (bəbir, ayı, gərgədan, kenquru, puma, lama 

(Cənubi Amerika dəvəsi), zebr, zürafə, cüyür, ceyran). 

2. Təqdim olunan quşların adlarını deyin (dəvəquşu, sağsağan, alacəhrə, qumru, 

alabaxta, qırqovul, turac, bildirçin). 

3. Təqdim olunan  həşəratların adlarını deyin (iynəcə, ağcaqanad, tarakan, cırcırama,  

gənə, bit, soxulcan, kəpənək, arı və s)  

Hansı 4canlılara həşəratlar deyilir? 

- Həşəratlar Yer üzündə sayca ən çox olan heyvanlardır. Onlar zahiri görünüşləri 
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baxımından başqa heyvanlardan kiçik ölçülərinə görə fərqlənirlər. Ümumilikdə onların 6 

ayağı (3 cüt) olur. 

Həşəratlar harada gəldi yaşayırlar: ağaclarda, otların içində, torpaqda, evlərdə  və 

s.  Bəzi heyvan və quşlar bu həşəratlarla qidalanır, bir sıra ölkələrdə həşəratları hətta insanlar 

da yeyirlər. 

2. Hansı həşəratlar sancır?  Hansılar insan üçün təhlükəli deyil? 

Ağcaqanadın sancması  insana çox ziyan vermir. Lakin  kiçik yaşlı uşaqlar bundan 

zərər çəkə bilərlər. Bu hal, adətən  sancmaların sayı çox olduqda baş verir. 

Məsləhət bilinir ki, balaca uşaqlarda xoşagəlməz hissiyyatı azaltmaq  məqsədilə  

sancma yerinə çay sodası məhlulunda (1 stəkan suya 1 çay qaşığı çay sodası əlavə etməklə) 

isladılmış parça qoyulur. Eyni zamanda su ilə bərabər nisbətdə qarışdırılan araqdan və ya 

nanənin dəmləməsindən də istifadə  oluna bilər.  

  Erkək ağcaqanadlar deyil, insan və heyvanları yalnız dişi ağcaqanadlar sancır, erkək 

ağcaqanadlar isə bitki şirələri ilə qidalanır. 

Mütəxəssislərin məsləhətinə görə, ağcaqanad  sancarkən   onu öldürmək lazım deyil. 

Əks təqdirdə, onun zəhərli iynəsi qırılıb bədənin sancılan yerində qalır və uzun müddət ağrısı 

keçmir. 

Evdə ağcaqanadın olmaması üçün insanlar müxtəlif vasitələrdən istifadə edirlər. Ağ-

caqanadlar kamfora iyini xoşlamır. Odur ki, kamforanı qızdırıb buxarlandırmaqla evi ağcaqa-

naddan təmizləmək olar.  

Bağda, çəmənlikdə, çay kənarında, həyətdəki sarayda,  meşədə gəzinti zamanı bəzən 

dəriyə gənələr yapışır. Gənələri, adətən başda, boyunda, oynaqların altında olur. Gənə sanc-

masının bir sıra fəsadları olur.  Belə ki,  sinir sistemi, oynaqlar və ürəyi zədələyən və ifliclərə, 

hətta ölümə də gətirib çıxaran çox təhlükəli yoluxucu xəstəliklərin inkişaf etməsi mümkündür.    

 Arı və başqa həşəratların sancması da son dərəcə təhlükəli ola bilər. Həssas insanlarda 

hətta allergik şok da baş verir. Boyun, dil, yuxarı göz qapaqlarının sancılması xüsusən təh-

lükəlidir. Çoxsaylı sancmalar nəticəsində ağır zəhərlənmə inkişaf edir, allergiya əlamətləri:  

ümumi zəiflik, avazıma, baş ağrısı, başgicəllənmə, sinədə sıxıntı hissiyyatı, nəbzin sürətlən-

məsi, təngnəfəslik və s. meydana gəlir.   

Bu kimi hallarda tez “təcili yardım” çağırmaq lazımdır! Arının iynəsi steril iynə vasi-

təsilə ilə çıxarılmalıdır. Arının iynəsini çıxardıqdan sonra sancılan yerə buz qoyulur. 

İnsanlar böcək sancmaları ilə də rastlaşa bilərlər. Güclü allergiya olmadıqda, böcək 

sancması bir elə təhlükəli deyil. Sancılan yerdə kiçik şiş olarsa, həmin yer sabunlu su ilə yu-

yulur,  buzla kompres edilir.  

Əqrəb sancması təhlükəlidir. Zəhərin gücü əqrəbin quyruğundakı boğuq sayı ilə düz 

mütənasib olur. Zəhər sinir sisteminə və ürəyə təsir göstərir. Ağız suyu ifrazatı artar, əzələlər 

sıxılar. Sidik qaçırma və iflic də qaçılmazdır. Sancılan yerdə ağrı, yanma və keylik hiss olu-

nur. Sancma zamanı amonyakdan istifadə edilir. Lakin yara bağlanmamalı, insana spirt veril-

məməlidir.   

Fəaliyyətin nəticələrinin qiymətləndirilməsi: 

1. Yüksək səviyyə (3 bal). Tələbə öz seçimini edir. Səciyyəvi xüsusiyyətləri bilir. 

Əsaslandırmağı bacarır. Çətinlik çəkmədən, sualı cavablandırır. Heyvanlara, quşlara, həşərat-

lara  öz münasibətini bildirir. 

2. Orta səviyyə (2 bal). Tələbə bəzi suallara tam cavab verə bilmir. Səciyyəvi xüsusiy-

yətləri bilir. Bəzi suallara qısa cavab verir. Heyvanlara, quşlara, həşəratlara  öz münasibətini 

bildirir. 
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3. Ortadan aşağı səviyyə (1 bal). Tələbə sualların bəzilərini bilmir, cavabları tam deyil. 

Səciyyəvi xüsusiyyətləri qeyd etməkdə çətinlik çəkir. Heyvanlara, quşlara, həşəratlara öz 

münasibətini bildirmir. 

Ekoloji biliklərə və  ekoloji davranış təcrübəsinə yiyələnməyə, ətraf aləmin, təbiətin 

qorunmasına tələbat formalaşdırmaq üçün üçüncü qrupla məqsədyönlü işin aparılması lazım 

gəlirdi.  

Eksperimentin öyrədici mərhələsində əldə etdiyimiz nəticələrdən belə bir qənaətə gəl-

dik ki, hər üç qrupdan olan tələbələrdə ekoloji şüurun, ekoloji təfəkkürün, ekoloji davranış 

təcrübəsinin inkişafında irəliləyişlər baş vermişdir. 

Tədqiqat göstərmişdir ki, tələbələrdə ekoloji maariflənməyə və ekoloji tərbiyələnməyə 

və özünü tərbiyəyə tələbat artmışdır. Belə ki, yüksək səviyyə ilə səciyyələn birinci qrup tələ-

bələrində ekoloji maariflənməyə, ekoloji tərbiyələnməyə və özünütərbiyəyə tələbat eksperi-

mentin sonunda  13 %  artmışdır. 

Orta səviyyəli qrup tələbələrində ekoloji maariflənməyə, ekoloji tərbiyələnməyə və 

özünütərbiyəyə tələbatla bağlı faiz dəyişilmiş, 14 % artmış və onlar birinci qrupa; aşağı 

səviyyəli qrupun tələbələrinin 17%-i isə orta qrupa keçmişlər. Lakin bu qrupdan olan 

tələbələrin 15 %-i yenə də aşağı səviyyəli qrupu təmsil etmişlər. Bu, həmin tələbələrin ekoloji 

maariflənməsinin və ekoloji mədəniyyətə yiyələnmə səviyyəsinin aşağı olmasını göstərir. 

Araşdırmalardan görünür ki, ali məktəbdə təlim prosesində və auditoriyadankənar 

tədbirlərdə yaradılmış şərait hər bir gəncə bu prosesin fəal iştirakçıları olmağa imkan verir.  

Tələbələrin ekoloji təhsili və tərbiyəsinin pedaqoji diaqnostikası həyata keçirildi. 

Ekoloji təhsil və tərbiyədə pedaqoji diaqnostikanın mahiyyətini və təyinatını aşağıdakı 

məsələlər təşkil edirdi: 

-ekoloji təhsil və tərbiyənin məqsədi kimi tələbələrin ekoloji mədəniyyətinin 

inkişafının və  vəziyyətinin necə dəyişildiyini müəyyən etmək; 

-tələbələrin ekoloji təhsili və tərbiyəsinin nəticəsi kimi təşəkkül tapmış ekoloji 

mədəniyyətin səviyyəsindəki müsbət və mənfi halları aşkara çıxarmaq; 

- ekoloji təhsili və tərbiyənin inkişafı səviyyəsini öyrənmək; 

-tələbələrin ekoloji mədəniyyətinin, həmçinin ekoloji təhsilinin  inkişafına kömək edən 

və mane olan halların səbəblərini müəyyənləşdirmək; 

-nəticələrin təhlili; 

-diaqnostikanın nəticələrinə əsasən, tələbələrin ekoloji maariflənməsinin və ekoloji 

tərbiyələnməsinin inkişafı məqsədilə pedaqoji qarşılıqlı əlaqənin optimal yollarını müəyyən-

ləşdirmək, ekoloji təhsilin və ekoloji mədəniyyətin təkmilləşdirilməsi üçün tədbirlər görmək. 

Мягалянин aktuallığı. Dünyanı ekoloji böhran bürüdüyü bir zamanda insanların, o 

cümlədən tələbələrin öz ölkələrin taleyi üçün narahat olması vacibdir. Bu baxımdan tələbə-

lərin ekoloji təhsili və ekoloji tərbiyəsinin təşkili diqqət mərkəzində dayanır ki, məqalədə hə-

min məsələlərin üzərində dayanılır.   

Мягалянин elmi yeniliyi. Tələbələrin ekoloji təhsilliliyinin və ekoloji  tərbiyəliliyinin 

səmərəlilik göstəricilərinə aydınlıq gətirilir. 

Мягалянин praktik əhəmiyyəti вя тятбиги. Tələbələrin ekoloji təhsilliliyinin və eko-

loji  tərbiyəliliyinin səmərəlilik göstəricilərini müəyyən etməkdə ali təhsil müəssisələrinə öz 

köməyini göstərəcəkdir. 
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Uşağın məktəbəqədər təhsil müəssisəsinə daxil olması sosial mühitin başqa dəyişikliyi 

kimi onun psixi və fiziki vəziyyətində ifadə olunur. Uşaqlar erkən yaşda adaptasiya prosesinə 

daha həssas olurlar. Uşağa laqeyd yanaşmaq və ya bunun tam əksini etmək onda hissi və şəxsi 

inkişafı ləngitdiyi kimi, həm də öyrənmə və adaptasiya problemləri də yaradır. Məhz bu dövr-

də uşaq valideynlərindən ayrıla bilmir, zəif və özünü böyüklərdən asılı hiss edir. Bununla ya-

naşı onlarda intensiv fiziki inkişaf gedir, psixi funksiyalar sürətli templərlə təkmilləşir. For-

malaşma mərhələsində mühitin dəyişməsi və yeni davranış formalarının mənimsənilməsi 

uşaqdan böyük səy tələb edir. Bu dövrdə davranışın xüsusiyyətləri əsasən temperamentin xü-

susiyyətləri ilə əlaqədar olur. Fleqmatik temperamentli uşaqlarda tormozlanma müşahidə olu-

nur. Xolerik uşaqlar isə əksinə, hədsiz dərəcədə qıcıqlanırlar. Emosional vəziyyət uşağın yu-

xusunda və iştahasında da özünü büruzə verir. Uşağın əşya aləminə də münasibəti dəyişir. O, 

oyuncaqlara biganə qalır, ətrafdakılara maraq azalır, nitq fəallığının səviyyəsi aşağı düşür, lü-

ğət ehtiyatı zənginləşmir. Ümumi əzgin vəziyyət, tərbiyəçi və yaşıdları ilə gərgin ünsiyyət 

orqanizmin reaktivliyini pozur və uşağın tez- tez xəstələnməsinə səbəb olur. Sözsüz ki, belə 

bir şəraitdə inkişafetdirici təlimin təmin olunması üçün göstərilən problemlərin aradan qaldı-

rılması zəruridir. 

Müşahidələr göstərir ki, uşaqların məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə adaptasiyasının 

üç dərəcəsi mövcuddur: yüngül orta və ağır. Bunların əsas göstəriciləri uşağın emosional 

vəziyyətinin normallaşmasının müddəti, yaşıdlarına və tərbiyəçiyə müsbət münasibətin yaran-

ması, əşya aləminə maraq, kəskin xəstəliklərin təkrarlanması və müddətidir. 

Uyğunlaşma dövrünün əsas məqsədi uşağa mümkün qədər tez və əziyyətsiz yeni mü-

hitə alışmağa kömək etmək, özünü rahat hiss etməkdə yardım etməkdir. Uşağın özünü rahat 

hiss etməsi yaşadığı mühitdə onu səmimi, qayğıkeş, mehriban insanların əhatə etdiyini başa 

düşdüyü halda mümkündür. Bunun üçün tərbiyəçilərin uşaqlar və valideynlərlə ilk tanışlığı 

xoş və müsbət emosiyalarla dolu şəraitdə həyata keçirilir. Tərbiyəçilər ilk növbədə uşaq və 

valideynləri qrup otağında kollektivlə  tanış edir.    

Uyğunlaşma dövründə oyun məşğələlər keçirilir ki, bunların da əsas məqsədi uşaqlar-

da stres vəziyyətinin qarşısını almaq, emosional gərginliyi aradan qaldırmaq, həyəcanı, aqres-
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siyanı azaltmaq və onların bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, nitq 

aktivliyi, anlama, diqqətin inkişafı, ümümi və kiçik motorikanın inkişafı, hərəkət koordina-

siyası, oyun, bacarıq və səriştəliliyin inkişafıdır. 

Adaptasiya dövründə tərbiyəçi uşaqlara inkişafetdirici funksiyaları həyata keçirən 

fəaliyyət növləri təklif edir. 

-qum və su ilə oyun (uşaqlara, müxtəlif həcmli qablar, qaşıqlar, qıflar, süzgəclər verir. 

Uşaq suyu bir qabdan başqasına süzür, oraya kürəciklər, balıqlar atır); 

-əllərlə monoton hərəkətlər (piramidaların və ya həlqələrin çubuğa keçirilməsi); 

-əlin sıxılması (uşağa rezin oyuncaqlar verir ki, onu sıxsın, səsini çıxarsın); 

-flomastrla, markerlə, boya ilə şəkil çəkmək; 

-sakit musiqiyə qulaq asmaq; 

-gülüş terapiya ilə məşğul olmaq. 

Araşdırmalardan belə aydın olur ki, inkişafetdirici təlimin əsas komponentlərindən biri 

də qrup otağında emosional xoş atmosferin, şəraitin yaradılmasıdır. İnkişafetdirici mühitin 

yaradılmasında aşağıda göstərilən  psixoloji tələblərin nəzərə alınması məqsədəuyğundur: 

-mühit müasir, erqonomikanın bütün tələblərinə cavab verən, uşaq fəaliyyəti üçün 

rahat olmalıdır; 

-uşaq fəaliyyətinin inkişafında yeni, perspektivli səviyyəyə nail olmanı təmin etməli-

dir; 

-mühitin baza komponentləri, uşaq və böyüklərin fəaliyyətlərinin makro və mikro-

mühitləri ilə mütənasib və miqyasca uyğun olmalıdır; 

-uşağın aktual, yaxın gələcək və perspektiv inkişafının, konkret fəaliyyət növlərinin 

əşyavi əsasının amplifikasiyası əsasında yaradıcı bacarıqların inkişafının tələbatlarını təmin 

etməlidir; 

-uşaq bağçasındakı uşaqların yaş xüsusiyyətlərini nəzərə almalıdır. 

Məlumdur ki, hər bir uşağın, onun hissi qavramasının, təfəkkürünün, zehninin, özünü-

dərkin, ünsiyyət bacarığının, dünyagörüşünün inkişaf etməsinə səbəb olan bir sıra oyuncaqları 

olur. Müşahidələr göstərir ki, valideynlərin uşağının sevimli oyuncağını, evdə yemək zamanı 

istifadə etdiyi sevimli boşqab və qaşığını bağçaya gətirməsi onu ev şəraitinə yaxınlaşdırır. Bü-

tün bunlar uşağın həyatında ona hisslərini ifadə etməyi, ətrafdakılarla ünsiyyət qurmağı və 

özünü dərk etməyi öyrədən mühit rolunu oynayır.  

Təcrübə göstərir ki, uşaqların və onların valideynlərinin şəkilləri olan fotoalbomun 

qrup otağına gətirilməsi daha yaxşı nəticələrə səbəb olur. Uşaq istədiyi vaxt sevimli valideyn-

lərini, əzizlərini görə bilir və  darıxmır. 

Adaptasiyanın uğurlu keçməsi davranış reaksiyası və adaptasiya dövrünün müddətində 

əks olunur. Davranış adaptasiyasının dörd əsas faktorunu qeyd etmək olar: emosional vəziy-

yət, kommunikativlik, gündüz yuxusu, iştah. 

Uşağın adaptasiya olmasının ilkin əlamətləri: 

-yaxşı iştah; 

-sakit yuxu; 

-başqa uşaqlarla həvəslə ünsiyyət qurmaq; 

-tərbiyəçinin istənilən cümləsinə adekvat reaksiya; 

-normal emosional vəziyyət. 

Təcrübə göstərir ki, uşaqların məktəbəqədər təhsil muəssisələrinə tam uyğunlaşması 

uçün aşağıdakı məsələlərə  diqqət yetirilməsi zəruridir: 

1. Uşaqların məktəbəqədər təhsil müəssisəsinə psixoloji uyğunlaşması prosesinin 
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optimallaşdırılması; 

-həyəcan səviyyəsini azaltmaq ; 

- komfort vəziyyət yaratmaq; 

- sosial kommunakabelliyi formalaşdırmaq. 

2. Fizioloji uyğunlaşma  prosesinin optimalaşdırılması: 

- məktəbəqədər təhsil müəssisəsində təhsil alanların xəstələnmə səviyyəsini aşağı 

salmaq; 

- uşaqların fiziki inkişaf səviyyəsini yüksəltmək. 

3. Psixoloji və fizioloji uyğunlaşmasını  həyata keçirmək. 

Yuxarıda göstərilən məsələləri növbəti prinsiplər əsasında tətbiq etmək məqsədəmü-

vafiqdir: 

-yaş və psixoloji xüsusiyyətlərin uyğunluğu prinsipi; 

-metodikaların həyata keçirilməsinin ardıcıllığı və mərhələliliyi; 

-komplekslilik prinsipi; 

-yaradıcı fəallıq prinsipi; 

-uşaq, valideyn və tərbiyəçi arasında münasibətlərdə etibarın (inamin) olması; 

-valideynlərin maarifləndirilməsi, uşaqların təlimi və sağlamlaşdırılması; 

-valideynlərin gün rejimi, uyğunlaşma dövrünün xüsusiyyətləri və onun gedişatından 

asılı olduğu faktorlar ilə tanışlığı. 

Uşaqlara yanaşmanın fərdiliyi və differensasiyasının təminatı məqsədi ilə onların mək-

təbəqədər təhsil müəssisəsinə getməsində fiziki vəziyyətlərinin və psixoloji hazırlıqlarının 

diaqnostikası aparılır.  Buna görə aşağıdakı üsullardan istifadə olunması məqsədəuyğundur: 

-uşaqların sağlamlıq kartlarının öyrənilməsi; bu, hər bir uşağın fiziki vəziyyəti haqqın-

da rəy tərtib etməyə, müəyyən xəstəlikləri üzə çıxarmağa və gələcək işin gedişinda əldə oluna 

biləcək məlumatları nəzərə almağa imkan verir; 

-valideynlərlə söhbət və anketləşdirmə; uşağın sosiallaşması, gun rejiminə uyğunlaş-

ması, əsəb- psixoloji vəziyyəti, fərdi- şəxsiyyət xüsusiyyətləri üzə çıxarmaq  məqsədi güdür; 

-nəzarət (müşahidə) – uşaq qrupa gələndən onun məktəbəqədər təhsil müəssisəsinə 

uyğunlaşmasının xarakterini qiymətləndirmə çox vacibdir. 

Uşaq üzərində aparılan bütün müşahidələr uyğunlaşma vərəqlərində qeyd olunur.  

Emosional rahatlıq həm uyğunlaşma dövrünün əvvəlində, həm də sonunda əsas para-

metr kimi  xarakterizə olunur. 

 Bu cür kompleks tədqiqat nəticəsində uşaq bağçasına yeni daxil olan uşaqların emo-

sional vəziyyətləri haqqında fikir formalaşır. Bu zaman alınan məlumatlar uşaqların məktəbə-

qədər təhsil müəssisələrinə uyğunlaşmasının gedişatının xarakterinə uyğundur. Beləliklə, uy-

ğunlaşma  müddəti ilə emosional rahatlıq arasında birbaşa əlaqə vardır. 

İşin növbəti mərhələsində uşaqların uyğunlaşmasının yüngülləşməsinə istiqamətlənmiş  

tibbi- psixo- pedaqoji ölçülər sistemi həyata keçirilir. 

Uşaqların uyğunlaşma dövründəki iş növbəti istiqamətlərdə aparılır: 

-qrupda emosional rahat mühitin yaradılması; 

-uşaqlarda arxayınlıq hissinin formalaşdırılması. 

Tədqiqat göstərir ki, adaptasiya dövründə uşaq qəlbinə uyğun olan poetik obrazlı danı-

şıqdan gündəlik istifadə olunması, şeirlərin, laylaların, bayatıların, mahnıların köməyi ilə 

uşaqların yeni mühiti sevinclə qəbul etməsi, öz gücünə inanması, istilik, məhəbbət və mərhə-

mət hisslərini əldə etməsi təhsil müəssisəsinə müvəffəqiyyətlə uyğunlaşmanı sürətləndirir.  

Uşağın fiziki vəziyyəti, onun özündən böyük və yaşıdları ilə ünsiyyətinin formalaş-
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ması, əşyalarla fəaliyyətinin inkişafı uşaqların adaptasiya dövrünün xarakterini müəyyənləş-

dirən mühüm amillərdir. Adaptasiya dövrünün yüngül keçməsi üçün tərbiyəçilər tərəfindən 

xüsusi şəraitin  yaradılması  məqsədəuyğundur. 

 İnkişafetdirici təlimin komponentlərinin həyata keçirilməsi adaptasiya dövrünün nis-

bətən yüngül keçməsinə şərait yaradır. Düzgün planlaşdırılmış iş tərbiyəçiyə yeni qəbul olun-

muş uşaqlarla bacarıqla işləməyə imkan yaradır. Bu iş  məsuliyyət, peşəkarlıq və yaradıcı ya-

naşma tələb edir. 

Planın cədvəl şəklində yazılması, planda günlər, həftələr, ayın tarixi və ayların göstə-

rilməsi məqsədəuyğundur. Planlaşdırma aşağıdakı   istiqamətlər üzrə  aparılır. 

1. Oyun prosesində  qarşılıqlı əlaqələr. 

2. Oynayırıq və qururuq. 

3. Emosional qayğı formalaşdırırıq. 

4. Uşağın inkişafı. 

Adaptasiya dövründə azyaşlılarla frontal məşğələlər aparılmır, işin fərdi formasına üs-

tünlük verilir. Kiçik qruplarla da iş mümkündür (3-4 uşaq). Hətta belə azsaylı qruplarda da 

uşaqlar birlikdə oynamırlar. Onlar tərəfdaşları kimi yaxınlıqda oynayır, özlərinə oyun yoldaşı 

kimi yaşıdını deyil, böyükləri seçirlər. Bir gün ərzində müxtəlif iş üsulları planlaşdırmaq 

mümkündür. 

1. Oyun prosesində  qarşılıqlı əlaqələri planlaşdırarkən tərbiyəçi müxtəlif növ oyunlar 

seçir: 1) süjetli; 2) su ilə oyun; 3) qum ilə oyun; 4) didaktik oyuncaqlarla oyun; 5) əyləncəli 

oyunlar. 

2. “Oynayırıq - qururuq” istiqamətində uşaqların plastmas və taxta konstruktorlarla, 

həmçinin yumşaq modullarla fəaliyyəti əks olunur. 

3.“Emosional qayğı formalaşdırırıq” bölməsində aşağıdakıları qeyd etmək olar: 1) şeir 

söylənməsi; 2) nağıl danışılması; 3) mahnı oxunması; 4) musiqi dinlənməsi; 5) oyuncaq, şəkil, 

kitablara baxma; 6) təbiət obyektinin müşahidəsi; 7) uşaqlar üçün şəkil şəkmək. 

4.“Uşağın inkişafı” bölməsini planlaşdırarkən tərbiyəçi aşağıdakıları seçir: 1) oyun 

tapşırıqları; 2) hərəkətli oyunlar; 3) musiqili oyunlar. 

İnkişafetdirici təlim prosesində xalqın poetik sözlərindən istifadə olunmasına da geniş 

yer verilməsi  məqsədəuyğun hesab edilir. Uşağa yönəldilmiş poetik xalq sözü emosional 

rahatlıq uyğunluğunu proqramlaşdırır ki, bu da adaptasiya dövründə vacib şərtlərdən biridir. 

Lakin biz uşağa lazım olan bilikləri  əldə etməyə kömək edirik. Bu biliklər öz gücünə inam, 

istilik, məhəbbət, ətraf aləmi sevinclə qəbul edə bilmə bacarığı verir. Yalnız uşaqların dili ilə 

danışa bilmək lazımdır. Ən başlıcası uşaq qəlbində poetik obrazların səsləndirilməsidir. 

Bundan hər gün istifadə edilməsi uşağın  sağlam, şən əhval-ruhiyyədə olmasına, onu əhatə 

edən ətraf aləmi məmnuniyyətlə dərk etməsinə gətirib çıxarır. 

Bağçaya uyğunlaşma prosesinin maksimum ağrısız ötüşməsi üçün adaptasiya proble-

minin həllinə kompleks yanaşmaq lazımdır. Bunun üçün birinci növbədə  tərbiyəçilər ailələrlə 

sıx əlaqə saxlayıb,  ailələrə gedərək  uşaqların öz evləri və bağça mühiti arasındakı  fərqə uy-

ğunlaşmasına kömək etmək kimi mühüm vəzifəni yerinə yetirə bilərlər. Tərbiyəçilərin həm də 

bağçada  keçirilən müxtəlif tədbirlərə valideynləri cəlb etməsi vacib və lazımdır.  

Məqalənin aktuallığı. İnkişafetdirici təlimin komponentlərinin həyata keçirilməsi 

adaptasiya dövrünün nisbətən yüngül keçməsinə şərait yaradır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların bağçaya uyğunlaşmasının 

yüngülləşməsinə istiqamətlənmiş tibbi-psixo-pedaqoji ölçülər sisteminin həyata keçirilməsi 

müəyyənləşdirilmiş, adaptasiya dövründə inkişafetdirici funksiyaları həyata keçirən psixoloji 
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tələblər və fəaliyyət növləri   göstərilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Uşaqların bağçaya adaptasiyasının yüngül-

ləşməsi üçün inkişafetdirici mühitin yaradılmasında lazım olan psixoloji tələblərdən, inkişaf-

etdirici funksiyaları həyata keçirən fəaliyyət növlərindən tərbiyəçilər və valideynlərin istifadə 

etməsi  mümkündür.    
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Роль развивающего воспитания в адаптации  

детей к дошкольным учреждениям 

Резюме 

 

Роль развивающего обучения в адаптации ребенка в дошкольные образователь-

ные учреждения 

Основная цель  периода адаптации помочь ребенку быстро и без дискомфорта 

привыкнуть к незнакомой среде  и  чувствовать себя комфортно. Ребенок чувствует 

себя непринужденно в том случае, когда он понимает, что окружают его искренние, 

заботливые и ласковые люди. Для обеспечения заботы воспитателей и родителей в этой 

области необходима целенаправленная работа по повышению информаций по 

адаптации детей в детском саду. 

 

  Sh.Bakhishova    

 

Role of the developing training in adaptation of the child  

in preschool educational institutions 

Sуммарй 
 

The main objective  the period of adaptation to help the child quickly and without 

discomfort to get used to the unfamiliar environment and to feel comfortable. The child feels 

easy in that case when he understands that sincere, careful and tender people surround it. 
Purposeful work on increase of information on adaptation of children in kindergarten is 

necessary for ensuring care of tutors and parents in this area. 
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Ali məktəblər gənclərin peşə həyatına atılmadan öncə lazım olan akademik bilik və 

peşə kəyfiyyətinə malik ola bilmələrinə imkan yaradan və ya bunları inkişaf etdirən təhsil 

müəssisələridir. Bu müəssisələr keyfiyyətli kadrlar yetişdirmək üçün öz tələbələrinə təhsil 

aldıqları ixtisaslar üzrə lazım olan billik və bacarıqlar qazandırmaqla yanaşı, şəxsiyyətlərinin 

formalaşması prosesində qarşılaşılaşabiləcəqləri problemləri üzə çıxarıb, həll yollarını 

göstərməlidir. Bu baxımdan ali məktəblərin vəzifələrindən biri olaraq qəbul edilən tyutorluq 

pəşəkar tyutorlar tərəfindən hazırlanmış proqram çərçivəsində tələbələrlə danışıqlar aparı-

laraq, onlara ehtiyac duyduqları məsələlərdə yardım etmə, yol göstərmə xidmətidir. 

Bu gün universitetlər gənclərin peşə həyatına atılmadan öncə peşə və ictimai məlu-

matlara malik ola bilmələrinə imkan yaradan və ya bunları inkişaf etdirən qurumlarıdır. 

Tyutorluq, ali məktəblərdə hər tələbəyə fərdi olaraq yardım edən və həmçinin onların 

məktəblə və ətraf mühitləri ilə bağlı çətinliklərin həllində yol göstəricidir. Bu baxımdan 

universitetdə məsləhət xidmətinə uyğun olaraq, tələbələrin akademik, peşə,sosial və fərdi 

mənada qarşılaşdıqları problemlərlə bağlı tyutorlar tərəfindən verilən xidmətdir. 

Keyfiyyətli kadrlar yetişdirmək üçün universitetlər öz tələbələrinə təhsil aldıqları 

ixtisasları üzrə lazım olan billik və bacarıqlar qazandırmaqla yanaşı, şəxsiyyətlərinin forma-

laşması prosesində qarşılaşılan problemi üzə çıxarıb, həll yollarını göstərməlidir. Bu baxım-

dan universitetlərin vəzifələrindən biri olaraq qəbul edilən tyutorluq universitetlərin tyutorları 

tərəfindən hazırlanmış tyutorluq proqramı çərçivəsində tələbələrlə danışıqlar aparılaraq, onla-

ra ehtiyac duyduqları məsələlərdə yardım etmə, yol göstərmə xidmətidir. Başqa sözlə, tyutor-

luq, tələbənin oxuduğu ali təhsil ocağını tanıması, qaydalarını öyrənməsi, sosial və akademik 

mühitə uyğunlaşması, şəxsi inkişafı,  özünə inamı, üstünlükləri və öz peşəsi yönündə inkişafı 

kimi məsələlərinin hamısını əhatə edən xidmətlərdir. Bu mərhələdə bütün bu xidmətləri hər 

bir universitet öz institusional quruculuğuna uyğun olaraq proqramlara uyğun şəkildə Azər-

baycan universitetlərində tyutorluq fəaliyyətlərinin yuxarıda qeyd olunan zərurətlərdən başqa, 

daha  hansı ehtiyacdan dolayı ortaya çıxdığı, necə inkişaf etdiyi və hazırda tətbiq olunması ilə 

bağlı  modellər ilə izah etməyə çalışacaqdır. 

Hazırda təhsil sahəsində baş verən yeniliklərin nəticəsi olaraq, tələbələrə dərs proq-
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ramlarının keçirilməsi, tədris prosesi ilə bağlı məsələlər barədə məlumat verilməsi, rəhbərliklə 

tələbə arasındakı ünsiyyətin təmin olunması kimi məsələlərdə tələbələrin qarşılaşdıqları prob-

lemlərin həllinə xidmət edilməsi məqsədilə Azərbaycanın Bolonya prosesinə daxil olmuşdur. 

Bununla yanaşı, universitetlərimizdə tətbiq olunmağa başlayan tyutorluq xidmətlərinin tam və 

ardıcıl şəkildə bərqərar olmamışdır. 

Yeniyetməlik dövründə universiteltlərə qəbul olan tələbələrin olduqları mühitə uyğun-

laşmaları və uğurlu olmaları üçün ehtiyac duyduqları tyutorluq xidmətlərinə lazımi əhəmiyyət 

verilməlidir. 

Universitetə qəbul olan tələbələrin çoxu qəbul olduqları ixtisaslar haqqında yetərli 

məlumata malik olmadan universitetə başlayırlar. Yeni bir məktəbə başlamaq, yeni dost mü-

hiti qazanmaq, qeydiyyata alınma və imtahan sisteminə qədər tamamilə fərqli quruluşa malik 

universitet mühiti onları ilk başda qorxutmaqda və bütövlükdə yad olduqları bu yeni sistemdə 

müvəffəqiyyət qazanmaq üçün onlara yardım edəcək insanlara ehtiyac duymaqdadırlar. Bu 

vəziyyətdə edilməsi lazım olan qaydalar, ixtisasların tanıdılması və ətraf mühitə uyğunlaşmaq 

kimi bir çox mövzuda məlumatlar vermək funksiyasını yerinə yetirən tyutorların tələbələrə 

yardımçı olmaları tyutorluq işinin tam və doğru başa düşülməsi və imkanlarının artırılması ilə 

mümkün ola bilər. 

Ali təhsil tələbələrinin akademik və peşə istiqamətində istənilən keyfiyyətdə inkişafına 

imkan verəcək tyutorluq xidmətlərinə mütləq ehtiyac var. 

Universitetlərimizin inkişafında bu qədər əhəmiyyətli bir rola malik olan tyutorların 

xidmətlərindən arzu edilən uğurun kifayət qədər olmamasında universitetlərimizdə tyutorluqla 

bağlı vəzifələrin tam olaraq müəyyən edilməməsi və tyutorlaın vəzifələrinin nə olduğunu tam 

olaraq bilməməlidirlər. Bu səbəblə tyutorlar ilə tələbələrə tyutorluğun mahiyyəti açıqlanmalı 

və əsaslar bildirilməlidir. 

Tələbələrin istəklərinə uyğun xidmətlərin verilməsi üçün tyutorluq xidmətlərinin 

əsaslarının müəyyən olunması ilə yanaşı, tyutorların ideal səviyyədə xidmət göstərmələrinə 

təsir edən amillər də müəyyənləşdirilməlidir. 

Tyutorların mövcud iş şəraitlərinin müəyyən edilməsi universitetlərdəki tyutorluq 

məsələsinin daha realist və elmi bir şəkildə müzakirə olunmasını təmin edəcəkdir. 

Aparılan araşdırmalarda tələbələrin məsləhətlə bağlı xidmətdə istəkləri ilə müşavir-

lərindəakn aldıqları xidmətlər arasında da xeyli fərqlər olduğu bəlli olur. Akademik məsləhət-

çilərin qeyd olunan vəzifələri tələbələrin müşavirlərindən istəklərinin bir-birindən fərqli 

olduğu diqqəti cəlb edir. 

Bu mərhələdə, universitetlərdəki bütün müəllimlərin, birgə fəaliyyət və əməkdaşlıq 

anlayışına sadiq qalaraq, universitet haqqında tələbələrə izahat və məlumat verməsi; Onları bu 

xidmətlərdən istifadə etməyə təşviq etməsi, öz siniflərində və bütün universitetdə tyutorluq 

proqramlarının nəzərdə tutduğu tədbirləri görməsi, tyutorlarla yardımlaşaraq siniflərin təsirli 

öyrənmə və psixoloji sağlamlığa uyğun mühitlər halına gətirilməsi üçün səy göstərməsi 

lazımdır. Ancaq belə bir anlayışla tələbə universitetin ümumi fəaliyyəti ilə təhsil sisteminin 

mürəkkəb və müxtəlifliyindən irəli gələn problemlərlə, peşəyə keçiddə mövcud olan qeyri-

müəyyənlik və dəyişikliklərdən baş çıxara bilər. Bu vəziyyət bir tərəfdən də universitetinin 

tələbəyə və cəmiyyətə qarşı öz rolunu yerinə yetirməsinə yardımçı olur. 

Ali təhsil alan gənclik insan həyatında yetkinlik çağının son dövrünü yaşayan şəxs-

lərdir. Bu dövrün ehtiyac və problemləri əvvəlki dövrlərin ehtiyac və problemlərindən fərqli-

dir. Tələbələr universitet həyatı ilə yanaşı, müstəqil qərar vermək və nəticələrinin məsuliyyə-

tini daşımalıdır. Təhsili müddətində yaşama, qidalanma, akademik müvəffəqiyyət, dost müna-
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sibətləri, ailə qurmaq, maliyyə dəstəyi, səhiyyə kimi bir çox problemləri həll etmək, şəxsiy-

yətin tamamilə formalaşması, özünü bir peşə üçün yetişdirmək tələbənin qarşısında duran 

problemlərdir. Cəmiyyətin və bəşəriyyətin sosioloji, siyasi və iqtisadi problemləri onu daha 

yaxından maraqlandırır və düşündürür, hətta incidir; adət və ənənələr, dəyərlər, inanclar, hərə-

kət və davranışlar üzərində daha şüurlu bir şəkildə baş sındırır. Kimliyini tapmağa çalışır. Or-

ta təhsildə uşaq üçün bir peşə seçimi problemi mövcuddur. Ali təhsil zamanı isə gənc peşə 

seçməklə deyil, daxil olduğu təhsil proqramına uyğun  peşədə yetişmə və buraxılışdan sonra 

iş tapmaq problemləri ilə məşğul olur. Bu səlahiyyət və məsuliyyəti daşıyan tələbənin dəstəyə 

ehtiyacı var. 

Tələbələrin böyük əksəriyyəti universitetə gələrkən ilk dəfə ailəsindən, yaşadığı 

mühitdən ayrılır, tamamilə fərqli bir mühitə düşür. Tyutorluq xidmətləri, ümumməktəblərdə 

kifayət qədər verilmədiyi və universitetə qəbulda çox sayda tələbə tanımadığı, özünə 

uyğunluğunu bilib-bilmədiyi fakültələrəgəlib düşdüyü üçün yaşama, qidalanma, sağlamlıq 

kimi bir çox problemlə qarşılaşır. Bütün bu problemlərlə qarşılaşan olan tələbələr yeniyet-

məlikdən çıxma, gənclik dövrünə addım atma, varlıqlarını ortaya qoyma, bir sözlə, öz ayaq-

ları üzərində dura bilmə mübarizəsi içindədirlər. Həmçinin məktəbin imtahan sistemi, əsasna-

mələr, riayət edilməsi lazım olan qaydalar, yataqxanada qalacaq şagirdlər üçün dostları ilə ün-

siyyət problemləri də yenə bu dövrdə onları gözləyir. Bütün bu problemlər barəsində tələbə-

lərin ən böyük yardımı institusional olaraq müəllimlərdən almasını gözləmək olar. Amma  bu 

xidmətlər dəqiq müəyyənləşdirilmədiyi və müəllimlərin anlayışlarından irəli gələn səbəblər-

dən bu xidmətlər istənilən səviyyədə verilə bilinmir, bir çox problemlər yaşanır. Burada üzə 

çıxan nöqsanlar bütün tyutorluq xidmətlərinə təsir göstərir. Əsasən bütün təhsil xidmətlərinin 

birgə hərəkətə keçirilməsində üstünlük tyutorluq xidmətlərinə verilmişdir.  

Hal-hazırkı vəziyyətdə, adətən, hər sinifə tələbələrin akademik problemləri ilə məşğul 

olacaq bir tyutor təyin olunur. Tyutorların vəzifələri dərs proqramlarının keçirilməsi ilə yana-

şı, ümumiyyətlə, tədrislə bağlı məsələlər haqqında məlumat vermək və idarəetmə ilə tələbə 

arasında ünsiyyəti təmin etməkdir. Tələbələrin özünü tanıması, şəxsiyyətinin formalaşması, 

problemlərin öhdəsindən gəlməsi, başqa insanlarla yaxşı ünsiyyət qurmaq üçün lazımi metod 

və bacarıqlar qazanması da tyutorların üzərinə düşən vəzifələrdəndir. Amma ali təhsil müəs-

sisələrində təsirli tyutorluq xidməti verilmədiy üçün çox zaman bu cür problemlərlə müəllim-

lər məşğul olmaq məcburiyyətində qalırlar.  

Bu baxımdan universitetin funksiyalarından biri təhsil xidmətlərinin keyfiyyətinin 

tələbələr tərəfindən necə qəbul edildiyinin müəyyənləşdirilməsi ali məktəblər üçün olduqca 

mühüm məsələdir. 

Təhsil prosesi yalnız sinifdəki akademik təhsillə məhdudlaşmır, tələbə ilə müəllimin 

sinif xaricindəki ünsiyyətini, təhsil proqramı və bütün tyutorluq fəaliyyətlərini əhatə edən bir 

prosesdir. Bu səbəblə tələbələrin təhsil prosesinə dair fikirləri hərtərəfli araşdırılmalıdır. Tələ-

bənin sinifdə və kənarda ünsiyyəti tələbə üzərində çox mühüm təsirə malikdir. Tələbə və 

müəllim arasındakı sinifdən kənar münasibətlər, tələbələrin inkişafı, akademik uğurları, tə-

ləbələrin özlərini kifayət qədər tanıyıb-tanımadıqları və özlərinə inamları təhsil xidmətlərinin 

keyfiyyətinin düzgün müəyyən edilməsində mühüm rol oynayır. Müəllimləri ilə dərsdən kə-

nar görüşən tələbələr bu ünsiyyət nəticəsində gələcək karyeraları istiqamətində daha çox dü-

şünür, təhsil təcrübələrinə dair məmnunluq səviyyələri artır, intellektual inkişafları ilə bağlı 

uğurlar qazanırlar. Aparılan sorğularda tələbələr bunu etiraf edirlər. Universitet tələbələrinin 

təhsil xidmətlərinə dair qiymətləndirmələri, həm sinifdəki tələbə-müəllim münasibətlərini, 

həm də öyrənməyi asanlaşdıran şərtləri ehtiva edir. Təhsil prosesi ilə bağlı tələbənin məm-



Бакы Гызлар Университети                                                                     Elmi əsərlər 2015/2 
 

 176 

nuniyyəti birbaşa dərsin effektivliyi ilə bağlıdır. Bunun üçün tələbələrin təhsil prosesindən nə-

lər gözlədiklərini bilmək və məmnuniyyəti təmin etmək vacibdir. Müəllimlərin sinifdəki dav-

ranış və rəftarını qiymətləndirməkdə müxtəlif xüsusiyyətlər nəzərə alınır. Bu xüsusiyyətlər 

müəllimlərin dərsə yaxşı hazırlanmasını, dərsi təsirli bir şəkildə keçməsini, qarşılıqlı təsirə 

əsaslanan təlim üsullarından istfadə etməsini və tələbənin öyrənməyə motivasiyasını əhatə 

edən "etibarlılıq"la, tələbələrin suallarını cavablandırmaqda könüllülüyü və səmimi davranış-

larını "impatiya" ilə və dərsə gətirdiyi yenilik və yaradıcılıq davranışlarını əhatə edən "məna-

lılıq" kimi məfhumlarla ölçülür. Eyni zamanda tyutorluq, akademik xidmətin mühüm bir his-

səsi kimi qəbul edilir və tələbələrin şəxsi, akademik və peşə məqsədlərini ortaya çıxaran bir 

prosesdir. Mütəxəssis tyutorlar təkcə dərs seçimində yox, tələbələri yönləndirə biləcək yeni 

hallardan da xəbərdar olmalarını təmin edən şəxslər kimi akademik prosesdə mühüm rol oy-

nayırlar. Tyutorluq xidmətlərinin keyfiyyətli olması, tələbənin akademik nailiyyəti və univer-

sitetdəki peşə təcrübəsi mühüm təsirə malikdir. Tələbələrə təqdim olunan tyutorluq xidmətləri 

ilə bağlı fikirləri və bu xidmətlərdən duyduqları məmnunluq ilə bağlı araşdırmalar tələbə 

məmnuniyyət sorğuları ilə əldə edilir. Bu sorğular tələbələrin hansı məsələlərə əhəmiyyət ver-

dikləri və məmnunluq səviyyələrini üzə çıxarır. Bu məsələlərin nələr olduğunun müəyyən 

edilməsində tələbələrin istəkləri və məmnuniyyət səviyyələrinin aşağı və ya yüksək olması rol 

oynayır. Əldə edilən nəticələr istək-məmnuniyyət fərqi kimi qiymətləndirilir. İstək və məm-

nuniyyət arasındakı fərqin az olması ali məktəbin, tələbələrin istəklərini ödəmək vəziyyətinin 

yaxşı olduğunu, fərqin çox olması isə vəziyyətin yaxşı olmadığını göstərir. Bu vəziyyət qarşı-

sında məsul orqanların dərhal müdaxilə etməsi və lazımi tədbirlər görməsi lazımdır. İstək və 

məmnunluq səviyyəsinin yüksək olduğu hallar isə ali məktəbin tyutorluq xidmətlərində güclü 

olduğu şəklində şərh olunur. İstəyin aşağı, məmnuniyyətin yüksək olduğu hallarda isə ali 

məktəblərin tələbələrin istəklərini aşan bir tyutorluq xidməti təklif etdiyini göstərir. Bu isə 

çox rast gəlinən bir vəziyyət deyil. İstək və məmnuniyyətin hər ikisinin də aşağı olduğu hallar 

isə ali məktəbə tələbələrinin az dəyər verdiklərini göstərir. 

Tələbə məmnuniyyət sorğuları ilə aparılan qiymətləndirmələr səmərəli təhsil verilib-

verilmədiyini dəyərləndirmək üçün yeganə mənbə olmasa da, xidmətlərin keyfiyyətini göstə-

rən digər bir çox mənbədən daha etibarlıdır. Çünki tələbələr verilən xidmətləridən birbaşa 

yararlanırlar və ən real qiymətləndirməni də onlar aparacaqlar. Bu səbəblə verilən tyutorluq 

xidmətlərinin effektivliyi və səmərəliliyini müəyyən etmək istəyən ali məktəblər bu cür təd-

qiqatlar ilə istədikləri nəticə ala bilərlər. Son illərdə aparılan islahatlarla təhsildə keyfiyyəti 

yüksəltməyə çalışan Azərbaycan ali məktəblərinin təhsil prosesində tyutorluq xidmətlərinin 

keyfiyyətini artırmağa yönəlmiş təkmilləşdirmə işlərinə dəstək olacağı güman edilir. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalə, tyutorların tələbələrin ehtiyaclarına uyğun tyutorluq 

xidmətlərini ideal səviyyədə yerinə yetirmələri və ali məktəblərdə ki tyutorluq məsələsinin 

daha real və elmi əsaslarla tətbiq olunmasına kömək edəcək olmasına görə aktualdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Ali məktəblərdə tətbiq olunan tyutorluq xidmətlərinin 

tələbələrin akademik bilik və ixtisas hazırlığı kəyfiyyətinin yüksədilməsində malik olduğu rol 

və funksiyaları analiz etmək, vurğulamaq və detalları üzə çıxarmaq  baxımından əhəmiyyət 

kəsb edir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti вя тятбиги. Tyutorların mövcud fəaliyyət istiqamətlə-

rinin müəyyənləşdirilməsinə yardım edəcək, universitetlərdə tyutorluq fəaliyyətinin təkmilləş-

dirilməsinə təsir göstərəcəkdir. Eyni zamanda tyutorluq problemi ilə əlaqədar mühazirələr 

oxunmasına material verəcəkdir. 
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М.А.Джейхан 

 

Способы улучшения качества репетиторство  

Резюме 

 
Университеты образовательные учреждения который предоставляет возмож-

ности для молодых людей, чтобы быть в состоянии иметь необходимую академические 

знания и профессиональные качества перед входом в профессиональную жизнь. В 

дополнение к предоставлению знаний и навыков для своих студентов по специаль-

ностям они изучали эти предприятия также должны показать решения выявленных 

проблем они могут столкнуться в процессе формирования идентичности в целях 

подготовки высококвалифицированных сотрудников. В связи с этим, репетиторство, 

которые считаются одной из задач высшего образования является служба помощи 

студентам в задачах, где они нуждаются в помощи путем переговоров со студентами в 

рамках приложения, разработанного профессиональными преподавателями. 

 

М.А.Ъейкщан 

 

Wайс то импрове тще гуалитй оф тще аътивитиес оф теаъщинэ адвисер  
Суммарй 

 
Universities are one of the educational institutions enabling youth to have the 

academic knowledge and professional quality before entering the professional lives. To train 

high-quality personnel, these institutions allows students to obtain knowledge and skills for 

the subjects they study and in addition should help them to be able to find solutions to the 

problems they will meet in the process of the formation of identity. In this regard, adviser, 

which is considered as one of main duties of the universities, is the services that help youths 

in the problem they meet during the studies.   
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I-II siniflərdə çalışmalar həlli vasirəsilə şagirdlərin 

riyazi hazırlığının artırılması 
 

  Samirə Tağıyeva 
ADPU-nun dosenti, 

Təranə Səfərova  

ADPU-nun magistrantı 
Ряйчиляр: р.ц.е.д., проф.Щ.И.Асланов 
                ф.-р.ц.ф.д., дос.Н.С.Шярифов 
 
Açar sözlər: məsələ, müşahidə, müqayisə, fiqur, ədəd 
Ключевые слова: задача,  наблюдение, сравнение, фигура, число 

Key words: issue, observation, comparison, figures, numbers  
 
Yeni materialın izahını dinləyərək, dərsliyi oxuyaraq, müxtəlif əyani vasitələri nə-

zərdən keçirərək, praktik tapşırığı yerinə yetirərək, şagirdlər əvvəlki biliklərini qarşıların-
da duran tapşırığın icrasına yönəldir, hesablamanı və qavramanı həyata keçirirlər. Tə-

fəkkür qavramanı təşkil edib istiqamətləndirərək bir tərəfdən onun qarşısında vəzifələr 
qoyur, digər tərəfdən qavrama nəticələrini yenidən işləyir və bunun da nəticəsində öyrə-

nilən obyekt haqqında bilik formalaşır, obyektin əvvəllərdə məlum olmayan yeni xassə-

ləri qavranılır. Müşahidə biliyə əsaslanır. Yəni müşahidəçinin müşahidə edilən obyekt 

haqqında biliyi nə qədər çox olsa, onu daha tam hərtərəfli və məzmunlu qavrayır. An-
caq, yaxşı müşahidə qabiliyyətinə malik olmaq üçün təkcə bilik azdır, bundan əlavə mü-

şahidə üsullarını bilmək zəruridir. Müşahidənin keyfiyyətli olması üçün şagirdləri müşa-
hidəyə həvəsləndirmək azdır, vacib vəzifə şagirdlərin bu istiqamətdə fəaliyyətlərini təşkil 
etməkdir. Müşahidələr göstərir ki, hətta “4” və “5” qiymətlərlə oxuyan şagirdlərin 
bəziləri zəif müşahidə qabiliyyətinə malik olur. 

I sinfin 30 şagirdindən yalnız 6 nəfəri aşağıdakı çalışmaları səmərəli yolla həll edə 
bildi: 

 
1.  
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
 
2.  
3. Hansi ən uzundur: qırmızı zolaq, göy zolaq, yoxsa yaşıl zolaq? 

 
4. 
 
 
 
 
 
 
Qalan 24 nəfər şagird birinci misalda göy, qırmızı, yaşıl parçalara uyğun ədədləri 

müqayisə etdikdə yaşıl parçadakı bölgülərin sayını nəzərə almadan göy, yaşıl və qırmızı 
parçalara uyğun ədədlərin bərabər olmadığını, ikinci misalda ikinci sıradakı üçbucaq-
ların sayını saymaqla və nəticənin üzərinə 10 əlavə etməklə sürətli cavab tapmağı, üçüncü 
çalışmanın həllində yaşıl parçanın uzunluğunu tapdıqda 12-2, göy parçanın uzunluğunu 
tapdıqda 10-1 kimi hesablama aparmağı, dördüncü çalışmanın həllində göy parçanın 
uzunluğunu hesabladıqda 10-3 kimi hesablama aparmağın əlverişli olduğunu müşahidə 
edə bilməmişlər. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8 

1 

2 

8+8= 
 
8+2+6 

9 

1 

9+8= 
 
9+1+ 

9+9= 
 
9+     + 
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Şagirdlərdə müşahidə qabiliyyətini inkişaf etdirmək məqsədilə xüsusi növ çalış-

malar tərtib etmək və bunların əsasında biliklərin mənimsənilməsi prosesində onlarda 
müşahidənin səmərəli üsullarını formalaşdırmaq lazımdır. II sinifdə şagirdlərə aşağıdakı 
kimi məsələ həlli tapşırıla bilər. 

Məsələ. Birinci durna qatarında 19 durna, ikincidə isə 10 durna var. Birinci qatar-
dakı durnaların sayı ikinci qatardakı durnaların sayından nə qədər çoxdur?  

 Bu məsələyə aid şəkil şagirdlərə təqdim edilir. Şagirdlərdən bəziləri müşahidə 
aparmaqla, hər iki şəkildən eyni sayda durnaları pozmaqla birinci qatarda 9 durnanın 
qaldığını asanlıqla müəyyən edirlər. Əlbəttə qeyd olunan bu üsuldan zəif şagirdlər yarar-
lanırlar. Sonra lövhədə məsələnin həlli yazılır: 19-10=9 (durna) 

Məsələ (II sinif, səh. 10) Susəpəndə 8l su varsı. Nərgiz gulləri suvardıqdan sonra 
susəpəndə 2l su qaldı. Nərgiz gülləri suvarmaq üçün nə qədər su işlətdi? 

Məsələni həll etməkdə şagirdlərə həyatda gördükləri müşahidələri kömək edəcək. 
Belə ki,şagirdlər gündəlik yaşayışlarında müşahidə etmişlər ki, susəpəndən su töküldükdə 
daxilindəki su azalır. Deməli, məsələni həll etmək üçün də çıxma əməlindən istifadə 
edilməlidir. 

Plan və həlli 
1. Nərgiz gülləri suvarmaq üçün nə qədər su işlətdi? 
8l – 2l = 6l 
Cavab: 6 l 
Kiçik yaşlı məktəblilərin – I-II siniflər təfəkkürünü inkişaf etdirən metodlardan 

biri də müqayisə metodudur. Məlumdur ki, istənilən hadisənin mahiyyəti digər 

hadisələrdən təcrid edilmiş şəkildə mənimsənilə bilməz. Bilik qarşılıqlı əlaqədə olan 
anlayışların və ümumiləşmələrin sistemidir. 

Ona görə də müqayisə şagirdlərin idrak fəaliyyətində əsas üzullardan biri hesab 
olunur. İ.M.Seçenov [1] müqayisəetmə qabiliyyətini insanın ən qiymətli əqli zinəti hesab 
edirdi. 

Şagirdlərin mənimsədikləri biliklərin şüurlu və əsaslı olmasını təmin etmək 
məqsədilə müqayisəyə aid şagirdlərə nümunələr vermək lazımdır. 

Məsələn, I sinfin ilk günlərindən aşağıdakı kimi şəkil lövhədən asılır, şagirdlərə 
sual verilir: 

M. – Hansı üçbucaq böyükdür? 

Şagirdlər əvvəlki biliklərinə əsasən əvvəlcə təqdim olunan fiqurlar arasından 
üçbucaqları seçirlər, sonra onları böyüklüklərinə görə müqayisə edirlər. 

Ş. – Qırmızı üçbucaq böyükdür. 
Müəllim növbəti sualı verir. 
M. – Hansı fiqurlar bərabərdir? 
Ş. – Göy, yaşıl və qara üçbucaqlar, sarı, qırmızı kvadratlar bərabərdir. 

— Müstəqil müqayisə etmək bacarığının formalaşdırılmasında mühüm cəhət, 
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müqayisə edilən obyektlər arasındakı oxşar və fərqli cəhətlərin ayırd edilməsi üzrə işin 
düzgün təşkilidir. Bu məqsədlə evristik müsahibədə: “Bu iki obyekt bir-birindən nə ilə 
fərqlənir?”, “Bu iki obyekt arasında oxşarlıq nədədir?” kimi suallardan tez-tez istifadə 
edilə bilər. Deməli, müəllim hər hansı bir anlayış haqqında təsəvvür yaratmaq və 
sonradan anlayışa keçmək üçün çoxlu sayda oxşar və fərqli cəhətləri aşkar etməlidir. 
Həmin anlayışların hamısında olan və dəyişməz əlamətlər nəzərdə tutulan anlayışın 
məzmununu təşkil edəcəkdir. Təlim prosesində həmin sxem əsasında ümumiləşdirmə 
aparmaq üçün əşyalar və onların qrupları elə seçilməlidir ki, müqayisə aparmaq mümkün 
olsun. Çünki müqayisə etmək üçün müqayisə olunan kəmiyyətlər eynicinsli olmalıdır. 
Belə olduqda müqayisə nəticəsində ümumi, oxşar, eyni əlamətlər aşkar edilir. Seçilən 
əşyalar və ya kəmiyyətlər müxtəlif, rəngarəng olmaqla çoxvariantlı oxşar əlamətlərə 
malik olmalıdır.  

Мягалянин aktuallığı. Riyaziyyat fənni digər fənlərlə müqayisədə daha mücərrəd 
və ciddi olduğundan şagirdlər tərəfindən çətin mənimsənilir. Digər tərəfdən, bu elmin 
ciddiliyi və məntiqi olması riyaziyyat fənnində də həmin xüsusiyyətlərin saxlanmasını tə-

ləb edir. Məlum didaktik prinsip: elmilik və müyəssərlik buna görə riyaziyyat təlimi pro-
sesində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Riyazi anlayışların formalaşdırılması prosesində bu 
iki prinsipi əsas tutaraq, kifayət qədər əyani-illüstrativ materialın tətbiqi zərurəti yaranır. 
Məqsəd ondan ibarətdir ki, ədəd və hesab əməlləri anlayışlarını formalaşdırarkən 

1. əyanilikdən istifadə 
2. konkretlikdən mücərrədliyə keçdikdə ciddiliyə və tədriciliyə riayət etməklə yük-

sək mənimsəməyə nail olunsun. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqatin elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, ibtidai 
siniflərdə inkişafetdirici çalışmaların tədrisi xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilmiş, 
inkişafetdirici çalışmaların öyrədilməsi yolları  aşkara  çıxarılmış  və  elmi  cəhətdən  
əsaslandırılmışdır. 

İbtidai siniflərdə inkişafetdirici çalışmaların öyrədilməsinin  nəzəri  və  praktik 
xüsusiyyətlərinin əsaslandırılmasından  ibarətdir. 

Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Мягалядян али вя орта ихтисас, еляъя дя 
цмумтящсил мяктябляринин мцяллимляри, тялябяляр истифадя едя билярляр.  
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Tədris prosesində fənlərarası əlaqə fənnin daha yaxşı mənimsənilməsinə əhəmiyyətli 

təsir göstərir. Bu baxımdan fizika ilə riyaziyyatın əlaqəli tədrisi çox mühümdür. Fizika 

qanunlarının riyazi təsviri bu fənnin daha yaxşı və uzunmüddətli yadda qalmasına güclü təsir 

edir. Ona görə də biz bu yazıda müxtəsər olaraq bu cəhətə diqqət yetirməyə çalışacağıq. Sadə 

bir misalla fikrimizi oxucuya çatdırmağa səy göstərəcəyik. 

 Cism sürtünmədən sonra başqa cismləri özünə cəzb edirsə, onda deyirlər ki, bu cism 

elektriklənmişdir, ona elektrik yükü verilmişdir və ya elektrik yükünü itirmişdir. Eyni növ 

yüklərə malik cismlər bir-birini itələyir. Müxtəlif  işarəli yükə malik cismlər bir-birini cəzb 

edir. Təbiətdə iki növ elektrik yükü mövcuddur: müsbət və mənfi yüklər. Aparılan təcrübələr 

göstərmişdir ki, qapalı sistemlərdə cismlər arasında baş verən yük mübadiləsi nəticəsində 

yüklərin cəmi sabit qalır: 

q1+q2=q1
'
+q2

' 

Burada q1 və q2 – cismlərin əvvəlki,   q1
'
 və q2

'
 isə onların toxunmadan sonrakı 

yüklərinin miqdarıdır. Bu təbiətin çox mühüm qanunlarından biri – elektrik yükünün 

saxlanma qanunudur. Qapalı sistemdəki cismlərin elektrik yüklərinin cəbri cəmi dəyişməz 

qalır. Ətraf  mühitlə yük mübadiləsi olmayan sistem qapalı sistemdir. 

q1+q2+q3+...+qn=const 

Kulon kürələrin mərkəzləri arasındakı məsafəni dəyişməklə müəyyən etmişdir ki, nöq-

təvi yüklərin qarşılıqlı təsir qüvvəsi onlar arasındakı məsafənin kvadratı ilə tərs mütənasibdir: 

F~  

Dəfələrlə təcrübə aparan Kulon belə bir nəticəyə gəlmişdir: 

Verilmiş məsafədəki nöqtəvi yüklərin qarşılıqlı təsir qüvvəsi 

yüklərin modulları hasili ilə düz mütənasibdir. 

F ~  

Kulon təcrübələri elektrostatikanın mühüm qanununun kəşfinə gətirdi. Sükunətdə olan 

iki nöqtəvi yükün vakuumda qarşılıqlı təsir qüvvəsi yüklərin modulları hasili ilə düz və 

aralarındakı məsafənin kvadratı ilə tərs mütənasibdir: 

F=k  
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Burada q1 və q2 – sükunətdəki yüklərin miqdarı, r-onlar arasındakı məsafə, F-

sükunətdəki elektrik yüklərininn qarşılıqlı təsir qüvvəsinin modulu (çox vaxt bu qüvvə 

elektrostatik və ya Kulon qüvvəsi adlanır), k-mütənasiblik əmsalıdır. Əgər =1Kl, 

r=1m olarsa, onda ədədi qiymətcə k=F alınar, yəni k əmsalı ədədi qiymətcə hər biri 1Kl, 

aralarındakı məsafə 1m olan iki nöqtəvi yükün qarşılıqlı təsir qüvvəsinə bərabərdir. 

k=  

BS-də qüvvə nyutonlarla, məsafə metrlərlə, elektrik yükü isə kulonlarla ifadə 

edildiyindən k əmsalı   

=  

vahidinə malikdir. Onun ədədi qiyməti təcrübi yolla təyin edilmişdir: 

k=9  

Ən kiçik elektrik yükünün mütləq qiyməti elementar yük adlanır. Elementar yük e 

hərfi ilə işarə edilir: 

e=1,6 Kl 

Elementar yük dünyanın hər yerində eynidir və zaman keçdikcə dəyişmir. Ona görə də 

onu dünyəvi sabit adlandırırlar. 

Sahənin verilmiş nöqtəsinə gətirilmiş sınaq yükünə təsir edən qüvvənin həmin yükə 

olan nisbəti sınaq yükünün miqdarından asılı deyildir: 

...= və ya  

Bu nisbət sahənin qüvvə xarakteriskası kimi götürülür və elektrik sahəsinin intensiv-

liyi adlanır. Elektrik sahəsinin intensivliyi  hərfi ilə işarə edilir. Elektrik sahəsinin intensiv-

liyi – elektrik sahəsində sınaq yükünə təsir edən qüvvənin bu yükün miqdarına olan nisbəti ilə 

ölçülən fiziki kəmiyyətdir: 

=  

Burada  - sahənin intensivliyi, q- sahəyə gətirilmiş sınaq yükü,  – ona təsir edən 

qüvvədir. Elektrik sahəsinin intensivliyi vektorial kəmiyyətdir. Verilmiş nöqtədə elektrik 

sahəsinin intensivliyi ədədi qiymətcə həmin nöqtəyə gətirilmiş vahid yükə (1Kl) təsir edən 

qüvvəyə bərabərdir. BS-də elektrik sahəsi intensivliyinin vahidi: 

= = =1  

1N/Kl sahənin elə nöqtəsindəki intensivliyə deyilir ki, bu nöqtəyə gətirilmiş 1Kl yükə 

1N qüvvə təsir etsin. Sahəyə gətirilmiş yükə təsir edən qüvvə elektrik sahəsinin intensivliyi ilə 

yükün miqdarı hasilinə bərabərdir. 

=q  

Kulon qanununa görə  yükünün yaratdığı sahədə  sınaq yükünə təsir edən 
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qüvvənin modulunun  F=k düsturunu = də nəzərə alsaq, elektrik sahəsinin 

intensivliyi üçün aşağıdakı ifadəni alarıq. 

Nöqtəvi yükün verilmiş nöqtədə yaratdığı elektrik sahəsinin intensivliyinin modulu 

yükün miqdarı ilə düz, sahəni yaradan yüklə verilən nöqtə arasındakı məsafənin kvadratı ilə 

tərs mütənasibdir.  

E =  =k  =k  

Bircins sahədə yükün yerdəyişməsi zamanı görülən iş yükün miqdarı, elektrik 

sahəsinin intensivliyinin modulu və qüvvə xətti istiqamətində yükün yerdəyişməsinin modulu 

hasilinə bərabərdir. 

A=F d=qEd 

Elektrik qüvvəsinin gördüyü işin düsturu h hündürlüyündən sərbəst düşən cismə təsir 

edən ağırlıq qüvvəsinin gördüyü işin A=mgh düsturuna oxşardır. Lakin elektrik yükü q cismin 

m kütləsindən fərqli olaraq, həm müsbət, həm də mənfi ola bilər. Mənfi q yükü qüvvə xətti 

istiqamətində yerini dəyişərsə, sahənin görrdüyü iş mənfi olar. Elektrik sahəsinin iki nöqtəsi 

arasında yükün yerdəyişməsi zamanı görülən işin həmin yükün miqdarına nisbəti elektrik 

gərginliyi adlanır. Gərginlik skalyar kəmiyyət olub , U hərfi ilə işarə edilir. 

U=  

q=1Kl olduqda ədədi qiymətcə U=A alınır. Deməli, iki nöqtə arasındakı gərginlik 

ədədi qiymətcə müsbət vahid yükün (1Kl) bu nöqtələr arasında yerdəyişməsi zamanı sahənin 

gördüyü işə bərabərdir. Gərginliyin vahidi italyan alimi A.Voltanın şərəfinə volt (1V) 

adlandırılmışdır: 

[U]= = =1 =1V 

1V elə iki nöqtə arasındakı gərginliyə deyilir ki, 1Kl yük bir nöqtədən digər nöqtəyə 

hərəkət edərkən elektrik sahəsi 1C iş görsün. Başqa gərginlik vahidlərindən də istifadə olunur: 

kilovat (1kV), meqavolt (1MV), millivolt (1mV). 

1kV= V;    1MV= V;   1mV= V. 

   Sahədə yükün iki nöqtə arasında yerdəyişməsi zamanı görülən iş yükün miqdarı ilə 

bu nöqtələr arasındakı elektrik gərginliyinin hasilinə bərabərdir: 

A=q U 

Elektrik gərginliyi sahənin iki nöqtəsi arasında hərəkət etdirilən q yükünün 

miqdarından asılı deyildir. Elektrik gərginliyi sahəni yaradan mənbə yükünün miqdarından və 

nöqtələrin sahədəki vəziyyətindən asılıdır. Bircins elektrik sahəsində eyni qüvvə xətti 

üzərindəki iki nöqtə arasındakı gərginlik sahə intensivliyinin modulu ilə bu nöqtələr 

arasındakı məsafənin hasilinə bərabərdir. 

U= = =Ed 

Radiusu R olan  naqil kürənin səthində yüklər bərabər paylanır. Kürənin daxilində 

sahənin intensivliyi sıfra bərabərdir. Kürənin mərkəzindən r R məsafərində isə sahənin 

intensivliyinin modulu 
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E=k  

düsturu ilə ifadə edilir. 

Yer səthində elektrik sahəsinin intensivliyi 

E=k  

Burada q- Yerin yükü, R= - onun orta radiusudur. Bu ifadədən Yerin 

yükünün mütləq qiyməti üçün alırıq: 

 =  

Atmosferdə baş verən elektrik prosesləri sayəsində Yerin yükü dəyişməz qalır. Yer 

səthindən yuxarı qalxdıqca sahə zəifləyir. 1km hündürlükdə sahənin intensivliyi 40N/Kl-a 

bərabərdir. 50km hündürlükdə isə sahə çox zəifdir. Atmosferin müsbət yükləri elə həmin 

hündürlükdə yerləşir. 

   Dielektrik daxilində sahə intensivliyinin vakuumda sahə intensivliyindən neçə dəfə 

az olduğunu göstərən kəmiyyətə dielektrik nüfuzlupu deyilir. 

=  

Burada - vakuumda, E- isə dielektrik mühitin daxilində elektrik sahəsinin 

intensivliyinin moduludur. Dielektrik nüfuzluрunun vahidi yoxdur. Dielektrik nüfuzluрu 

maddənin növündən asılıdır. Qazların dielektrik nüfuzluрu vahidə çox yaxındır. Deməli, 

qazlarda elektrik sahəsi, demək olar ki, vakuumda olduğu kimidir. Mayelərin dielektrik 

nüfuzluрu nisbətən böyükdür. Suyun dielektrik nüfuzluрu 81-dir. Orada sahə 

vakuumdakı sahəyə nəzərən 81 dəfə zəifləyir. Bircins dielektrik mühitdə yerləşmiş nöqtəvi q 

yükünün yaratdığı elektrik sahə intensivliyinin modulu  

E=k  

düsturu ilə ifadə edilir. Bircins dielektrik mühitdəki nöqtəvi yüklərin qarşıliqlı təsir qüvvəsi 

də  dəfə azalır: 

F=k  

Baxılan sahə , ,  və s. yüklər sistemi tərəfindən yaradılıbsa, sahənin 

hər hansı bir A nöqtəsindəki intensivlik ayrı-ayrı yüklərin yaratdığı sahə intensivliyinin 

vektorial cəminə bərabərdir. 

E=  

Buna superpozisiya prinsipi deyilir  [3, 83]. 

Verilmiş kondensatorun  yükünün onun lövhələri arasındakı gərginliyə olan nisbəti 

sabit kəmiyyətdir: 

=const 

Bu nisbət nə kondensatorun yükündən, nə də onun lövhələri arasındakı gərginlikdən 
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asılıdır. Bu nisbət yalnız  kondensatorun xarakteriskalarından asılıdır. Kondensator yükünün 

onun lövhələri arasındakı gərginliyə nisbətinə elektrik tutumu deyilir: 

C=  

U=1V olduqda, ədədi qiymətcə C=q alınır. Deməli, kondensatorun elektrik tutumu 

ədədi qiymətcə lövhələri arasındakı gərginlik 1V olan kondensatorda toplanmış yükün 

miqdarına bərabərdir. BS-də elektrik tutumunun vahidi farad (1F) adlanır: 

[C]=  

1F elə  kondensatorun elektrik tutumuna deyilir ki, ona 1Kl yük verdikdə lövhələri 

arasındakı gərginlik 1V olsun. 1F çox böyük elektrik tutumudur. Ona görə praktikada bu 

vahidin hissələrindən istifadə edirlər (mikrofarad, nanofarad və pikofarad): 1mk= ;   

1nF= ;   1pF= .  Kondensatorun yükü onun elektrik tutumu ilə lövhələr 

arasındakı gərginliyin hasilinə bərabərdir: 

q=CU 

 Müstəvi kondensatorun elektrik tutumu lövhələr arasındakı məsafə ilə tərs, lövhəsinin 

sahəsi və lövhələri arasındakı mühitin dielektrik nüfuzluрu ilə düz mütənasibdir: 

C=  

Burada k=9 mütənasiblik əmsalıdır. 

Sabit gərginlikli kondensatorun enerjisi onun elektrik tutumu ilə düz mütənasibdir: 

W=  

Yüklənmiş kondensatorun enerjisi onun lövhələrindəki yükün miqdarının kvadratı ilə 

düz mütənasibdir: 

W=  

  

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə təsvir edilən mövzular əsasən riyaziyyatla bağlıdır. 

İstənilən mövzunun riyazi dili onun asan mənimsənilməsinə xidmət edir. Bir çox hallarda bu 

əlaqə elə möhkəm olur ki, şagirdə fiziki məzmunda verilən suala o riyazi məzmunda cavab 

verir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalənin elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, fizikanın riya-

ziyyatla əlaqəsi ilk dəfədir ki, tərəfimizdən işlənir. Bu da yeni tədris proqramlarında nəzərdə 

tutulan əsas tələblərdən biridir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Fizika məsələlərinin həlli əslində onun 

daha dərindən öyrənilməsinə xidmət edir. Bu nöqteyi-nəzərdən məqalənin əhəmiyyəti ondadır 

ki, burada  istənilən mövzuya dair riyazi ifadələr təhlil edilir. 
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производит сильное воздействие на лучшее и длительное запоминание этого предмета. 

В связи с этим в этой работе мы попробуем коротко описать эту особенность. 

Постараемся описать нашу мысль на простом примере.  

 

A.Mustafaeva 

 

The connection of subject “Electricity” with mathematics 

in learning process 

 
Суммарй 

 

Connection between disciplines in the learning process has a significant impact on 

improving the perception of an object. In this respect, the linkin the teaching of physics and 

mathematics is very important. Mathematical representation of the laws of physics makes a 

strong impact on the better and long-term remembering of this subject. In this regard, in this 

work we will try to pay attention briefly to this factor. We will try to describe our idea in a 

simple example. 
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Həsən bəy Zərdabi Azərbaycan xalqının mədəniyyət, maarifçilik, ictimai və pedaqoji 

fikir tarixində müstəsna dərəcədə əhəmiyyətli rol oynamış fikir və qələm sahiblərindən biridir. 

Həqiqətən də, o, xalqımızın mədəniyyət tarixində “fəxri yer tutur” və “40 ildən artıq bir dövr 

ərzində Azərbaycan xalqının səadəti və tərəqqisi uğrunda yorulmaq bilmədən əzmlə mübarizə 

aparmışdır. Öz həyatının mənasını xalqın səadəti uğrunda mübarizədə görən Zərdabi zəngin 

və çoxcəhətli həyat yolu keçmişdir” (4).  

Həsəb bəy Rəhim bəy oğlu Zərdabi o zamanki Şamaxı qubernasiyasının Göyçay qəza-

sının Zərdab kəndində dünyaya göz açmışdır. Həsən bəy ilk təhsilini Zərdab kəndindəki 

məscid məktəbində - mollaxanada almışdır. 1852-ci ildə atası kiçik Həsəni mollaxananadan 

çıxarır. O zaman quberniya mərkəzi olan Şamaxı şəhərinə gətirərək burada fəaliyyət göstərən 

qəza məktəbinə qoyur. Arxiv sənədləri də Zərdabinin 1852-1853-cü tədris ilində artıq 

Şamaxıdakı şəhər məktəbində oxuduğunu təsdiq edir (1). Arxiv sənədləri göstərir ki, 1852-

1853-cü tədris ilində dörd sinifli ali Şamaxı məktəbi nəzdində yenicə təşkil olunmuş pan-

sionun I sinfini bitirən Həsən bəy 1854-ildə pansionun II sinfinə qəbul edilmişdir. O, 

məktəbdə istedadlı, intizamlı, yaxşı oxuyan bir şagird kimi fərqlənmiş və diqqəti cəlb et-

mişdir. Şagirdlərn qiymət vərəqlərindəki göstəricilərdən məlum olur ki, bu qabiliyyətli şagird 

bir-iki fəndən bəzi rüblərdə “dörd” alsa da, əsasən, “əla” qiymətlərlə oxumuşdur. Qafqaz 

Təhsil Dairəsinin müdiri baron A.P.Nikolayın Şamaxı məktəbində buraxılış imtahanlarında 

şəxsən iştirakı Zərdabinin həyatında mühüm dəyişikliyə səbəb olur.  Buraxılış imtahanlarında 

gənc Zərdabi özünün savadı, biliyi, istedadı ilə baron Nikolayın diqqətini cəlb edir və heyrətə 

salır. O, bu istedadlı məzunu xəzinə hesabına təhsilini davam etdirməkdən ötrü 1-ci Tiflis 

gimnaziyasına göndərməyi məsləhət bilir. Böyük qardaşları əvvəlcə “onun Tiflisə getməsinə 

razı olmamışlarsa da, az sonra atalarının dayısı, o zaman Tiflisdə yaşayan general Fərəc bəy 

Ağayev bundan xəbər tutmuş və onun təkidi ilə qardaşları Həsən bəyin Tiflis gimnaziyasına 

oxumağa getməsinə razı olmuşlar” (4).
 
 

1858-ci ilin yayında H.Zərdabi Şamaxı qəza məktəbini müvəffəqiyyətlə bitirir. Az 

sonra Tiflisə gedərək uğurla imtahan verərək Tiflis qəza gimnaziyasının 5-ci sinfinə daxil 

olur. Bununla da onun ömrünün üç illik Tiflis dövrü başlayır. 1858-1861-ci illərdə o, Tiflis 

qəza gimnaziyasında təhsil alır. 1861-ci ilin iyun ayında Zərdabi Tiflis gimnaziyasını əla 

qiymətlərlə bitirir. 1861-ci ilin avqustunda, yəni Tiflis gimnaziyasını bitirdikdən 1-2 ay sonra 
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Həsən bəy Moskvaya gedərək imtahansız Moskva Universitetinin fizika-riyaziyyat fakultə-

sinin “təbiyyət” şöbəsinə daxil olur. Beləliklə, dörd illik qaynar Moskva həyatı başlanır. Onu 

da əlavə edək ki, Tiflis gimnaziyasında olduğu kimi Universitetdə də H.Zərdabi dövlət xər-

cinə təhsil alır. 

Görkəmli ziyalının gənclik dörd ili Moskva Universiteti ilə bağlıdır. O, həmin ali mək-

təbdə 1861-1865-ci illər arasında təhsil almışdır. Rusiyadakı maarif və elm mühitinin flaq-

manlarından olan Moskva Universiteti, onun böyük, nüfuzlu ziyalı potensialı azərbaycanlı 

tələbənin həm elmi erudisiyasının genişlənməsinə, zəngin bilik qazanmasına, həm də ictimai 

baxışlarının, sosial gerçəkliyə, xalqının taleyinə münasibətinin formalaşmasına əsaslı şəkildə 

təsir göstərir.  

1865-ci ilin yayında ali təhsili tamamlayan Həsən bəy vətənə qayıdır və bundan sonra-

kı bütün şüurlu ömrünü onun nicatına və tərəqqisinə həsr edir. 1865-ci ilin yayında Mosk-

vadan qayıtdıqdan az sonra təxminən sentyabr ayında H.Məlikov Tiflis quberniyasında “Me-

jovaya palata” (“Mərz palatası”) idarəsinin 8-ci mejovay komissiyasında işə düzəlir. Komis-

siyada işlədiyi bir ildən bir qədər artıq müddət ərzində çoxlu sayda qanunsuzluqlarla rastlaşdı. 

Bəylərin, mülkədarların, dövlət məmurlarının kəndliləri necə aldatdığının, onların hüquqlarını 

necə tapdadığının şahidi oldu. Həmin haqsızlıqlara etiraz etdiyinə, rüşvət və təmənna naminə 

kifayət qədər əyriliyə, qanunsuzluğa yol verən komissiya rəisinin və üzvlərinin işinə mane-

çilik törətdiyinə görə o bir çox hallarda komissiyanın işlərinə çağırılmırdı. Çıxarılan qərarla 

razılaşmayaraq öz etirazını bildirdi. Öz mülahizələrini yazılı şəkildə rəhbərliyə təqdim etdi və 

buna görə də 1866-cı ilin payızında işdən çıxarıldı.  

28 dekabr 1866-cı ildə o, Bakı qəza idarəsinə işə düzəlir. Lakin buradakı mühit və 

şərait də onu razı salmır. Elə buna görə də iş yerini yenidən dəyişməli olur. Cəmi bir ay sonra, 

daha dəqiqi 28 fevral 1868-ci ildə Həsən bəy Quba qəzasında barışıq məhkəməsinin katibi 

vəzifəsinə təyin olunur. Cəmiyyəti çulğalayan sosial ədalətsizlik, qanunsuzluq, rüşvətxorluq, 

gücsüzün haqqını tapdalamaq tendensiyası burada da gənc məhkəmə katibinin qarşısına çıxır. 

1868-ci ilin oktyabr ayının 4-də H.Məlikov Quba qəzası barışıq məhkəməsinin katibi vəzifə-

sindən azad edilir. Rəsmi sənədlərdə səbəb kimi göstərilir ki, o, tutduğu vəzifədən məzuniy-

yətdən sonra işə qayitmadığına görə azad edilmişdir.  

18 noyabr 1869-cu il tarixində H.Zərdabi Qafqaz Təhsil Dairəsinin əmri ilə Bakı realnı 

gimnaziyasına “təbiət tarixi” fənni üzrə müəllim təyin edilir.  

Həsən bəy Zərdabi şagirdlərdə təkcə elmə maraq oyatmaqla kifayətlənmirdi. O, eyni 

zamanda çalışırdı ki, şagirdlər öz xalqlarının gələcək inkişaf perspektivlərini düzgün anlasın-

lar, gələcəkdə xalqın azadlığı və maariflənməsi uğrunda mətin mübarizlər kimi yetişsinlər” 

(3).
 
 

H.Zərdabi 24 il bundan sonra 1896-cı ilin 19 yanvarında Bakıda azərbaycanlı qız-

lardan ötrü təhsil müddəti üç il olan birsinifli məktəb açmaq məqsədilə Bakı qubernatoruna 

rəsmi ərizə ilə müraciət etdi, lakin ərizəyə rədd cavabı verildi (2).  

Cəmi bir neçə ay sonra, yəni 1896-cı ilin aprelində Bakı milyonçusu, böyük mesenat, 

xeyriyyəçi H.Z.Tağıyev Bakıda rus-müsəlman qız məktəbini açmaq xahişi ilə Qafqaz Təhsil 

Dairəsinə müraciət etdi. Yazdığı ərizədə o, məktəbin bütün xərclərini öz üzərinə götürdüyünü 

bəyan edirdi. 1897-ci ilin yanvarında Qafqaz Təhsil Dairəsinin müdiri, 1898-ci ildə aprel 

ayının 24-də isə Rusiya Xalq Maarif Nazirliyi təhsil ocağının açılmasına icazə verdi. Həmin il 

may ayının 18-də məktəbin xüsusi nizamnaməsi də XMN-nin müdiri Boqolepov tərəfindən 

təsdiq edildi. Təhsil ocağının tədris proqramının hazırlanmasında H.Zərdabinin məxsusi 

xidmətləri var idi.  
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Bakı realnı gimnaziyasında işlədiyi 9 il ərzində H.Zərdabi yalnız pedaqoji fəaliyyətlə 

kifayətlənmədi. Xalqımızın ədəbiyyat, mədəniyyət, maarif və ictimai fikir tarixi üçün son 

dərəcə dəyərli olan mühüm işlər gördü. Bu istiqamətdə bir sıra əlamətdar tarixi yeniliklərin 

təməlini qoymaqla “İlkin hadisələrə” imza atdı. 1871-1872-ci illərdə ilkin olaraq Müsəlman 

Xeyriyyə Cəmiyyəti yaratmaq, bununla yoxsul uşaqlarının maarifləndirilməsinə, təhsilə cəlb 

edilməsinə rəvac verməyə təşəbbüs göstərdi. 1873-cü ildə mart ayının 10-da, yəni Novruz 

bayramı ərəfəsində dərs dediyi gimnaziyanın yuxarı sinif şagirdləri Nəcəf bəy Vəzirov, Əsgər 

ağa Gozani və b-nın köməkliyi və iştirakı ilə M.F.Axundovun “Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lən-

kəran” komediyası realnı gimnaziyada tamaşaya qoyuldu. Biz milli teatrımızın təşəkkül tari-

xini həmin gündən hesablayırıq. 1875 (22 yul)-1877 (29 sentyar)-ci illər arasında ana dilində 

“Əkinçi” qəzetinin nəşrinə nail oldu. Rusiya müsəlmanları coğrafiyasında milli dildə işıq üzü 

görən bu mətbuat orqanı ilə milli mətbuatımızın bünövrəsini qoydu. 

Beləliklə, 1878-ci ilin sonunda H.Məlikov tutduğu müəllim vəzifəsindən azad edilir və 

uzun müddət işsiz qalır. Bir müddət Bakıda qalan işsiz ziyalı təqiblərdən, qarabaqara izləmə-

lərdən, onun evinə qədər yol tapan məxfi güdükçülərdən bezib 1880-ci ildə öz doğma kəndi 

Zərdaba köçməyi qərara alır. 

Beləliklə, Həsən bəy 1880-ci ildə Zərdaba ata-baba yurduna qayıdır. Ömrünün 16 ilini, 

daha doğrusu 1896-cı ilə qədər burada yaşayır. Özünün məhsuldar, hərtərəfli fəaliyyət kontur-

larına malik ömür yolunu, maarifçilik əməllərini burada da davam etdirir.  

Hər şeydən əvvəl, müxtəlif mətbuat orqanları ilə əlaqə saxlayır, publisistik fəaliyyətini 

ardıcıl şəkildə yaşadır. Xüsusilə Bakıda çıxan “Kaspi” qəzeti ilə yaxından əməkdaşlıq edir. Bu 

qəzetdə onun rəngarəng mövzularda silsilə məqalələri çap olunur. Böyük qızı və oğlu Tiflisdə 

təhsil alarkən müəyyən vaxtlar buraya gedir. Məhşur gürcü ziyalısı, “Obzor” qəzetinin naşiri 

N.Ş.Nimodadze ilə tanış olur və qəzetə publisistik yazılar göndərir. “Novoye obozreniye”, 

“Kavkaz”, “Zemledelceskaya qazeta” və s. kimi rus dilində nəşr olunan mətbuat orqanlarında 

məqalələrlə çıxış edir. Onun həmin illərdə ana dilində çıxan “Ziya” (“Ziyayi-Qafqaziyyə”) qə-

zeti ilə də əməkdaşlıq etdiyi məlumdur. 

Fədakar maarifçi doğma kəndi Zərdabda yeni tipli məktəb açmağa cəhd edir. Bunun 

üçün müəyyən işlər də görür. Onun “Kaspi” qəzetində çap olunan “Zərdabda məktəb olacaq-

dırmı?” (1883, 13 aprel), “Zərdab 22 aprel” (1885, 26 aprel) sərlövhəli yazılarından da bunu 

aydın görmək mümkündür (5).
 
Lakin mürtəci din xadimlərinin, o cümlədən Göyçay qəzasında 

savadsız kütlə arasında böyük nüfuzu olan Şeyx Əlibabanın fitnəkarlığı, qaragüruhçu cama-

atın satqınlığı, dönüklüyü ucbatından nəzərdə tutulan təhsil ocağını açmaq mümkün olmur.  

Həsən bəy bəzən həkimlik etmək məcburiyyətində də qalır. Məsələn, həmin illərdə baş 

verən çiçək xəstəliyi zamanı o, bu xəstəliyin epidemiyaya çevrilməməsi üçün camaatın pey-

vənd olunmasında fəal surətdə iştirak edir. Zərdabda gözəl, nümunəvi təsərrüfat yaradıb təsər-

rüfat işləri ilə məğul olur. Təsərrüfat, maldarlıq və əkinçilik işləri ilə bağlı camaata faydalı 

məsləhətlər verir. 

Gərgin və fasiləsiz iş, tənə və təqiblər, haqsız hücum və iftiralar, ictimai həyatda və 

dumadakı kəskin mənəvi-psixoloji durum tədricən Həsən bəyin səhhətinə, fiziki və psixoloji 

vəziyyətinə öz mənfi təsirini göstərməyə başladı. Onun səhhətində müəyyən problemlər ya-

ranmağa başladı. Həmin problemlərin fəsadları getdikcə artdı. Nəhayət, 1907-ci ilin əvvəl-

lərində o, iflic xəstəliyinə düçar oldu, dili tutuldu. 

1907-ci ildə noyabr ayının 28-də bu böyük zəka məşəlinin ürəyi əbədi dayandı. Onun 

dəfni Bakıda ümumxalq matəminə çevrildi. Minlərlə insan – azərbaycanlı, rus, yəhudi, gürcü, 

erməni və s. onun dəfn mərasiminə toplaşdı. Rus-tatar məktəblərinin şagirdləri də öz müəl-
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limləri ilə birlikdə matəm mərasimində iştirak edirdilər.  

Mərasim Həsən bəyin evindən başladı. Sonra Qasım bəy məscidində (dini ayinlərin ic-

rasından sonra), daha sonra “Kaspi” qəzetinin redaksiyası nəhayət, şəhər Dumasının binası 

qarşısında izdahamlı matəm mitinqi oldu. Ən nəhayət izdahamın iştirakıylə cənazəni Bibi-

heybət qəbristanlığına gətirib orada dəfn etdilər. Bütün yolu camaat cənazəni çiyinləri üstündə 

daşıdılar. Bir neçə yerdə keçirilən matəm mitinqində müxtəlif cəmiyyətlərin, təşkilatların, 

mıtbuat orqanlarının, habelə müxtəlif millətlərin nümayəndələri, bir sıra görkəmli şəxslər 

alovlu nitq söylədilər. O zaman Bakıda nəşr olunan elə bir mətbuat orqanı yox idi ki, onda 

mərhumun barəsində nekroloq dərc olunmasın. Paytaxt Peterburqda da “Seqodnya”, “Resı” 

və s. kimi qəzetlərdə nekroloqlar çap edilmişdi. 

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə Azərbaycanda təhsil quruculuğunda tarixi-peda-

qoji irsdən istifadə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. H.Zərdabinin yaradıcılığı da bu baxımdan 

xarakterikdir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Görkəmli Azərbaycan maarifçisi H.Zərdabinin maarif haq-

qında fikirləri sistemləşdirilir və müasir dövr üçün əhəmiyyəti üzə çıxarılır. 

Məqalənin  praktik  əhəmiyyəti və tətbiqi. H.Zərdabinin maarif haqqında fikirlərin-

dən müasir dövrdə məktəblərimizdə təhsil-tərbiyə prosesinin təşkilində  istifadə etmək  olar. 
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An outstanding educator  

Hasan bey Zardabi Azerbaijan 

 

Summary 
 

In the article published on the basis of primary sources and archival materials 

considered basic life stages of an outstanding educator Hasan bey Zardabi Azerbaijan, its role 

and place in place in the socio-pedagogical thought of Azerbaijan. 

 

 

Редаксийайа дахил олуб: 06.05.2015 
 



Бакы Гызлар Университети                                                                     Elmi əsərlər 2015/2 
 

 194 

M.Ə.Rəsulzadə maarif və onun əhəmiyyəti haqqında 

 
   Xatirə Qocayeva 

фялсяфя доктору програмы цзря 

 докторант, АДПУ 
 
Ряйчиляр: пед.ц.е.д., проф. Ф.А.Рцстямов 
                 пед.ц.ф.д., дос. Й.Т.Рзайева 
  

Açar sözlər: M.Ə.Rəsulsadə, milli dirilik, maarif, milli məktəb, milli oyanış 
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XIX yüzilliyin əvvəllərinə doğru Şimali Azərbaycanın Rusiya tərəfindən istilasından, 

bu istilanın “Gülüstan” (1813) və “Türkmənçay” (1828) müqavilələri ilə rəsmləşən tarixi fa-

ciəsindən sonra yaranmış ictimai-siyasi şəraitdə yetişən mütərəqqi fikirli, xalqın gələcək ta-

leyini və tərəqqisini düşünən ziyalıların, qələm və fikir münəvvərlərinin əsas məqsədlərindən 

biri və elə birincisi xalqın savadlanması, maariflənməsi idi. Onlar yekdilliklə mənsub olduq-

ları millətin oyanışını, dirçəlişini, geniş mənada inkişafını, istibdaddan, əsarətdən xilasını və 

xoşbəxtliyini ilk növbədə elm və maarifdə görürdülər. Bu ideya əsrin birinci yarısında 

yaşamış A.Bakıxanov, M.Ş.Vazeh, İ.Qutqaşınlı kimi ilk maarifçilərdən başlayaraq tədricən 

gurlaşmağa başladı, XX əsrin əvvəllərində daha miqyaslı, tutumlu və qlobal xarakter aldı. Bu 

dövrdə haqqında danışdığımız tale yüklü məsələyə “şüru və əmək sərf edənlər”dən biri də 

M.Ə.Rəsulzadə idi. O, bu yolda əməli şəkildə çalışmaqla nəzəri mülahizə və göstərişlərini də 

mətbuat vasitəsi ilə oxuculara çatdırırdı. Müəllifin pedaqoji irsinə daxil olan “Hümmət və 

qeyrət vaxtıdır”, “Elm tərifində deyilibdir”, “H.Zərdabinin dəfn mərasimində nitq”, “Dirilik 

nədir?”, “Tövbə edildimi?”, “Getdiyimiz yol” və s. məqalələri bunu aydın şəkildə sübut edir. 

Sonralar qələmə aldığı “Əsrimizin Səyavuşu”, “Çağdaş Azərbaycan tarixi” əsərlərində, başqa 

məqalələrində də müəllif bu və ya digər şəkildə bu məsələyə toxunur. 

“Hümmət və qeyrət vaxtıdır” vətənpərvər gəncin mətbuatında dərc olunmuş ikinci 

məqaləsidir (1). Burada müəllif millətin dərdlərindən, geridə qalmağından, ətalət və tənəzzü-

lündən danışır. Bunun səbəbini hümmətsizlikdə, təkəbbürdə, yersiz qürurda, mədəniyyətsiz-

likdə görür. Nadanlıq ucbatından bir-birinin qanını tökən vətən övladının vəhşətinə təəssüf-

lənir. Çıxış yolunu hümmət edib elm öyrənməkdə görür. Elmsiz heç bir nöqsanımızın “götü-

rülməyəcəyini” söyləyir. Həmvətənlərini məktəbxanalar açmağa, cəmiyyəti-xeyriyyələr təsis 

etməyə səsləyir. Elmin fəzilətini sübut üçün peyğəmbər əleyhüssəlamın elmin hikmət və fay-

dası ilə bağlı hədislərindən üçünü nəzmə çəkib oxuculara təqdim edir. Dörd misralıq bəndlər 

şəklində nəzmə çəkilən həmin hədislər bunlardır: Beşikdən qəbrəcən elm öyrənin; Faydalı 

olan elm iki qismdir: elmi-əbdan və elmi-ədyan (dini və dünyəvi elmlər); Elm Çində olsa da, 

onu axtar. 

Qəzetin növbəti 18 may 1903-cü il tarxili nömrəsində məqalənin mabədi verilir. 

Burada hər iki qism, yəni həm dini, həm də dünyəvi elmləri öyrənməyin zərurəti qeyd edilir. 

Sonra müəllif “Elm tərifində deyilibdir”sərlövhəsi ilə bir müxəmməs verir. Müxəmməs onun 

öz qələminə məxsusdur. Şeirdə qafilləri və cahilləri elmə rəğbət göstərməyə çağırır. Hər bir 
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tərəqqi və gözəlliyin elm ilə hasilə gəldiyini, Quranın da elmə bağlı olduğunu söyləyir: 

 

Aç qulağın bir eşit bu sözləri ey bül füzul, 

Elmə rağıb olgilən qafildilər küllən cühul. 

Hər nə var dünyada bil ki, elmilən olmuş hüsul, 

Fəzli elmi bilgilən şər ilə olmuşdur qəbul, 

Olmasın qafil xəlayiq eyləyib Quran nüzul (2) 

 

1907-ci ilin sonlarında tanınmış maarifçi, Azərbaycanda milli mətbuatın, milli teatrın 

yaradıcısı H.Zərdabi vəfat edir. Onun dəfni böyük milli matəmə çevrilir. Dəfndə minlərlə və-

təndaş iştirak edir. Dəfn zamanı bir sıra ziyalılar da nitq söyləyirlər. Mərasimdə M.Ə.Rəsul-

zadə də yığcam, lakin son dərəcə məzmunlu bir nitq irad edir. Onu nitqi 1907-ci ildə “İrşad” 

qəzetinin 2 dekabr tarixli sayında dərc edilmişdir (3) 

Məhəmməd Əmin öz çıxışına mərasimdə nitq söyləyən Əbülhəsən adlı bir natiqin söz-

lərinə münasibət və etirazla başlayır. Göstərir ki, natiq Əbülhəsən alovlu bir təəssüflə “bu 

günkü hali-övzamızdan”, vəziyyətimizin zülm mücəssəməsinə çevrilməsindən, dəhşətə girif-

tar olmasından danışdı. Bu “bəlayi-əzimdən” (“böyük bəla”dan), “qəddar əlindən” qurtarma-

ğın yolunun başçılarımıza, rəislərimizə yalvarmaqda olduğunu güman etdi. Təklif verdi ki, biz 

rəislərimizə yalvarıb yaxarmalıyıq ki, bizi bu halətdən qurtarmaqdan ötrü “halımıza yanıb 

əhvalımıza çarə olsunlar.” 

Məhəmməd Əmin bəy belə bir təklifə qəti olaraq etiraz edir. Göstərir ki, əslində bizi 

bu günə salan rəislərimiz, ixtiyarlı adamlarımız olmuşlar. Xalqın cəlladı, zülmkarı olan bu 

şəxslərdə dərdimizə çarə, mərhəmət ummaq əlindəki iti bıçaqla qarşısındakı qoyunu kəsmək 

istəyən qəssabın kəsmək istədiyi qoyunun qəssaba yalvarışına bənzəyər. Qoyun nə qədər yal-

varsa da, qəssab ona rəhm etməz. Bəs çıxış yolu nədədir? Gənc və uzaqgörən siyasətçi çıxış 

yolunu camaatı ayıltmaqda, “həqqi və batili” ona bildirməkdə görür. Ancaq bu halda camaat 

“öz həqq və ixtiyarını”, “bacarıq və gücünü” anlaya bilər. Bu məqsədə nail olmaqdan ötrü nə 

lazımdır? M.Ə.Rəsulzadənin təklif və qənaəti belədir: “Cəmaəti ayıltmaq, onu dərrakəli etmək 

üçün nə lazımdır? - Maarif, maarif, maarif! Ancaq elm və bilik ilə cəmaət özünün nə oldu-

ğunu və nə edə biləcəyini qana bilər.” (4) Sonda natiq mətləbini H.Zərdabi və onun əməlləri 

ilə əlaqələndirir. Bu maarif mücahidi olan “piri-rövşənzəmirin” özünün “maarifmənd və mü-

tərəqqi” ideyaları, işləri ilə camaat arasında “ürfan toxumları” səpdiyini xalqa əvəzsiz xidmət 

kimi dəyərləndirir. 

M.Ə.Rəsulzadənin “Dirilik nədir?”, “Milli dirilik” (143; 144) kimi siyasi-pedaqoji 

traktatlarında elm, maarif və tərbiyənin mahiyyəti daha masştablı, dərin fəlsəfi-pedaqoji 

əsaslara söykənərək şərh olunur. “Dirilik” jurnalının 1914-cü ildə həyata vəsiqə qazandığı ilk 

nömrəsində işıq üzü görən “Dirlik nədir?” məqaləsi əslində dərginin sonrakı yeddi sayında 

silsilə şəklində çap olunan, hər biri “milli dirilik” anlayışının müəyyən vacib bir probleminə 

həsr olunan məqalələr silsiləsinin müqəddiməsi kimi düşünülmüşdür. İstər həcm, istərsə də 

ehtiva etdiyi problemin çəkisi, dəyəri, təhlil xüsusiyyətləri baxımından həmin məqalələr sil-

siləsini bütöv və maraqlı bir traktat adlandırmaq mümkündür. Burada xalqın varlığı, onu 

şərəfləndirən, qürurlandıran, yaşadan ən mühüm sosial-siyasi, mədəni, mənəvi-əxlaqi amillər, 

bu amillərin xalqa təlqini, ən başlıcası isə millətin bu istiqamətdə tərbiyəsi, həmin tərbiyənin 

üsul və vasitələri şərh edilir. 

Millət anlayışına kürəvi miqyasda öz həqiqi parametrlərindən baxan müəllifə görə 

dirilik hər bir xalqın mövcudluğu, şərəfi, dünya millətləri arasında özünü təsdiqi, özünü dərki, 
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hüquq və azadlığının tanınmasıdır. Ancaq bu diriliyi qazanmaq heç də asan bir iş deyil. 

“Dünyanın mütəməddin millətləri öz diriliklərini təmin üçün cəhənnəmi silahlarla müsəlləh 

olub, bir-birlərinin üstünə hücum ediyorlar” (5) Avropalılar bu məsələni daha yaxşı dərk 

etdiklərindən “milli dirilik” onlarda əsas milli qayə olaraq daim diqqət mərkəzində saxlanılır, 

onun uğrunda mübarizə aparılır. Avropalılar diriliyin əsas məğzini qüvvətli olmaqda görürlər. 

Bu qüvvət isə yalnız fiziki gücü özündə ehtiva etmir. Ruhən, elmi cəhətdən, mədəniyyət və 

maarif etibarı il də güclü olmağı tələb edir. “Gərək bir insan və gərək bir millət elmən və 

bədənən qüvvətli olmayınca dünyada yaşaya bilmək nemətindən məhrumdur.” (5) 

Müəllifin fikrincə, dirilik həm təbiətə, həm də cəmiyyətə aiddir. Amma bunların hər 

ikisini özündə ehtiva edən çoxlu sayda, rəngarəng ölçü və mahiyyətdə mövcud olan dirilik-

lərin “ən mütəkamil şəkli”, yəni ən mükəmməl forması milli dirilikdir. Millətlər mədəniyyət, 

elm, maarif və tərbiyə cəhətdən güclü olmasalar, bəşəriyyət rəzil, miskin və çarəsiz kütləyə 

çevrilər. Əslində bəşər mədəniyyətinin özü milli mədəniyyətlərin məcmusu olduğu kimi 

bəşərin diriliyi də millətlərin diriliyindən asılıdır. Bu barədə M.Ə.Rəsulzadə yazır: “Məncə, 

mədəniyyəti-bəşəriyyə millətlərin zəhmətlərindən hasil olan bir yekundur. Hər millət öz 

iqtidar və öz istiqlalı sayəsində, yəni öz diriliyi ilə özünə xüsusi, xüsusi olduğu qədər də 

qiymətli bəzi şeylər əlavə ediyor ki, bir millətin ölməsi və yaxud ölgün fikirlərlə yaşaması 

yalnız özünün bədbəxtliyi deyil, bəşəriyyətin də böyük bir nöqsanını təşkil ediyor.” (5) 

Milli diriliyin mövcudluğu mənasında Avropa ölkələri ilə müqayisədə islam aləmini 

“xaraba bir karvansara”ya bənzədən müəllifə görə “diriliklərin ən qiymətlisi də milli diri-

likdir”. Həm də dirilik dünyanı sevməkdən, öz hüquq və namusunu mühafizə edə biləcək qə-

dər bir qüvvə, idrak və bacarığa malik olmaqdan ibarətdir. 

“Milli dirilik” siyasi-pedaqoji risaləsində məfkurə fədaisi milli diriliyin ən mühüm 

atributlarının hansılar olduğunu göstərir və onların anlayışlı, həm də elmi təhlilini verir. 

Həmin atributların, əsasən, aşağıdakılar olduğunu söyləyir: millət olamğın şərtləri; millət və 

milli mənlik nədir?; millətpərəstlik və onun mahiyyəti,səmərəsi; milli vicdan və iman; milli 

ideal; milli dil və ona münasibət; din və millət (dinin millətin əsas mənəvi və etiqadi rükn-

lərindən biri olması); milli adət, ənənə və millətin varlığının müəyyənləşməsində onun çəkisi 

və s. Bu kimi böyük milli, mənəvi, əxlaqi nemətlərə nail olmağın, bəşər aləmində bir xalq 

olaraq nüfuz qazanmağın, göstərilən atributlara yiyələnməyin yolu nədir? M.Ə.Rəsulzadəyə 

görə bu, ancaq elm, maarif, tərbiyə və mədəniyyətlə mümkündür. Deməli, bunlarsız milli 

dirilik və nicat da mümkün deyil. 

Onu da qeyd edək ki, bu məslək yolçusunu yalnız nəticə maraqlandırmır. Xalqı milli 

diriliyə, hürriyyət və istiqlala nail olmalı, müstəqil, azad və xoşbəxt yaşamalıdır! Elm, maarif, 

tərbiyə və mədəniyyət kəsb etməlidir! Bu, ideal və son məqsəddir, yəni nəticədir. Bəs gös-

tərilən nəticələrə hansı üsullarla, hansı vasitələrlə nail olmaq mümkündür? Cəmiyyətin yalnız 

siyasi, ictimai idarəsi üçün deyil maarif və tərbiyə cəhətdən idarəsi üçün də lazımi, gərəkli va-

sitələr düşünülməli, icra olunmalıdır. “Tövbə edildimi?” məqaləsində müəllif bu münasibətlə 

yazırdı: “Məarif işi məarifdən anlar adamların əql və idrakı ilə idarə olunmalıdır. Cəmiyyət 

idarəsi cəmiyyətin həqiqi və mənəvi üzvlərinin kəmali-azadlıqda verdikləri müstəqil rəylərlə 

təşkil olunmalıdır. Yalnız nəticə deyil, vasitəyə də əhəmiyyət verilməlidir” (6). 

M.Ə.Rəsulzadə “qara xalqı”, kütləni işıqlı gələcəyə hazırlamaqdan ötrü onu sevməyin 

kafi olmadığını söyləyir. Bunun üçün tərbiyənin bütün vasitələrini işə salmağı məsləhət görür. 

Xalqla canlı, daimi təmasda olub teatr, mətbuat, mühazirələr, müxtəlif tipli məktəblər və təh-

sil ocaqları, kitablar, kitabxanalar və s. tərbiyə və təlim vasitələri ilə onları ayıltmağın, hə-

qiqəti anlatmağın daha effektli olduğunu israr edir: “Qara xəlqi” bəgənmək, lazım olduğu 
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zaman onu meydana çəkib də bu, ya o surətlə idarə etməkdən ibarət degildir. “Qara xəlqi” 

sevənlər qoy onu işıqlandırsınlar. Qoy ona işıq və əməl nəşr edən gözəl teatro əsərlərini 

tamaşaya çəksinlər, asan dildə zəmanə və onun ehtiyacı həqqində oxutdurduqları leksiyalara 

aparsınlar, xəlq üçün açılan darülfünunlara götürsünlər, gecə kurslarına yol eləsinlər, onlar 

üçün qiraətxana açsınlar, kitabxanənin qapısını üzlərinə bağlamasınlar” (6) 

“Getdiyimiz yol” məqaləsində (7) hürriyyət carçısı elm, mədəniyyət və maarifə, onun 

xalqın həyatında oynadığı rola azərbaycançılıq ideologiyasının, milli istiqlal məfkurəsinin 

atributları, əsas rüknləri müstəvisində münasibət ifadə edir. Məqalədə qoyulan əsas məsələ və 

məqsəd azərbaycançılıq ideologiyasının əsas rüknləri və şüarı olan “Türkləşmək, islam-

laşmaq, müasirləşmək” – ideyasının nəzəri izahını vermək, onu kütləyə sadə tərzdə 

anlatmaqdır. Müəllif şüarda irəli sürülən hər üç tezisin hər birini ayrı-ayrılıqda izah edir. 

Əvvəlcə “müasirləşmək” anlayışının nə olduğunu, onun əsas komponentlərini şərhə səy 

göstərir. Onun millətləri “səlah və nicat yoluna çıxaran böyük vasitə” olduğunu qeyd edir. 

Göstərir ki, indiki zamanın tələblərinə müvafiq olaraq mədəniyyətin maddi və mənəvi 

vasitələri ilə silahlanmayan qövmlər “qan, irq və dilcə birləşmiş milliyyət və ya din, ruh və 

vicdanca tanınmış, beynəlmiləliyyət olsun – mümkün deyil” (7). Müəllif onu da əlavə edir ki, 

biz Qafqaz türkləri tarix boyunca mədəniyyət cəhətdən qonşularımızdan üstün olmuşuq. Şeir, 

musiqi, adət-ənənələr və s. tədqiq olunarsa, bunun həqiqət olduğu ortalığa çıxar. O, müa-

sirləşmənin demokratizm və imperializm kimi anlayışlarından da danışır. Nəhayət, bu qərara 

gəlir ki, demokratizmə nail olmağın, imperializmin millətləri zor və güc vasitəsilə “kəndi 

əsarət və tabeətinə keçirmək” istəyindən qorunmağın yolu elm, təhsil, maarif yolu ilə öz milli 

mənliyini dərk etməkdir. Elm və maarif olmadan “imperializm əjdahasının ağzından xilas 

olmaq”, əsarət və buxovunu dəf etmək mümkünsüzdür. Elə buna görə də “müasirçilərimiz” 

şkola, şkola deyib bizi mədəniyyəti-hazirəyi qəbula çağırırlar” (7). 

Əlbəttə, haqqında danışdığımız millət xadimi onun mənsub olduğu vətənin vətəndaş-

larının hürriyyətini, millətinin istiqlalını əlindən alan sovet rejiminə nifrət edirdi. Bununla 

belə o, sonrakı tarixi dövrdə sovet imperiyası tərkibində yaşayan azərbaycanlıların təhsil sə-

viyyəsindən razı qaldığını açıq şəkildə etiraf etmişdi. Bunun bariz sübutu onun İkinci dünya 

müharibəsindən sonra qələmə aldığı “Çağdaş Azərbaycan tarixi” kitabındakı fikirləridir. Hə-

min əsərində müəllif İkinci dünya müharibəsində cəbhədə əsir düşmüş azərbaycanlılarla gö-

rüşündə söhbət açır. Qeyd edir ki, Almaniyada və başqa Avropa ölkələrində çoxlu sayda azər-

baycanlı əsirlərlə görüşdüm. Sovet dövründə yetişən bu yeni nəslin nümayəndələrinin ək-

səriyyəti oxumağı və yazmağı bacarırdı. Hamısı ibtidai məktəb, bir çoxu isə orta məktəb bitir-

mişdi. Ali təhsillilər, xüsusilə də həkimlər və müəllimlər də az deyildi. Mən onlardan soru-

şanda ki: “Azərbaycanda məmləkətin idari və iqtisadi ehtiyaclarını ödəyəcək qədər bir neçə 

yüz ali təhsil görmüş gəncləriniz vardırmı?” –  müsahiblərim mənə cavab verirdilər ki, siz nə 

danışırsınız, yüzlərdən deyil, minlərdən danışın. Ana dilə ilə yanaşı əsirlər zəif də olsa, rus 

dilini də bilirdilər. 

Təbii ki, sovet dövründə aparılan bu cür təhsil siyasəti Rəsulzadəni razı salmışdı. O, 

həmin təhsil görmüş nəslin içərisindən görkəmli, xalqa öncüllük edə biləcək ziyalıların da 

yetişməsinə inanırdı. 

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə Azərbaycanda təhsil quruculuğunda tarixi-peda-

qoji irsdən istifadə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. M.Ə.Rəsulzadənin yaradıcılığı da bu baxım-

dan xarakterikdir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Dövlət və siyasət adamı olan M.Ə.Rəsulzadənin maarif haq-

qında fikirləri sistemləşdirilir və müasir dövr üçün əhəmiyyəti üzə çıxarılır. 
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Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. M.Ə.Rəsulzadənin maarif haqqında fikir-

lərindən müasir dövrdə məktəblərimizdə təhsil-tərbiyə prosesinin təşkilində istifadə etmək  

olar. 
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Hər bir fərdin dəyəri onun sosiallaşma səviyyəsi, mənsub olduğu cəmiyyətin, daşıdığı 

mədəniyyətin ənənələrinə sadiqliyi, bu normalara əməl etmə tərzi ilə qiymətləndirilir. Hətta, 

insan davranışının sırf bioloji, fizioloji mexanizmlərindən irəli gəldiyi iddia olunan, bilavasitə 

təbii hiss və emosiyalarla tənzimlənən yaradıcılıq, məhəbbət, cinayət, suisid, qəhrəmanlıq 

əməlləri belə sosial qiymətləndirmələr əsasında təhlil edilir. Bu əməllər nə qədər insan 

davranışının təbii hərəkətləri kimi görünsə də, əslində, onların özləri belə sosial faktorların 

təsiri altında formalaşır. Deməli, insanın sosial dəyəri və sosial xüsusiyyətləri iki qüvvənin: 

təbii və sosial təsirlərin qovşağında sosial mühitə uyğun olaraq formalaşan, inkişaf etdirilən 

davranışa, əlaqə və münasibətlərə görə qiymətləndirilir. 

İ.V. Dubrovina, E.E. Danilova və A.M. Prixojan şəxsiyyətin özünüdərkinin quruluşun-

da özünüqiymətləndiməyə xüsusi yer ayırırlar. Onların təhlillərində özünüdərkin bitkin for-

ması özünü “Mən-konsepsiya”da göstərir. Onun 3 əsas komponenti var: 

1) koqnitiv; 2) emosional-dəyər baxımından özünə münasibət; 3) davranış. 

İkinci - özünə emosional-dəyər baxımından münasibət bəsləmək insanın özünüqiymət-

ləndirməsində ümumiləşir. Müəlliflərə görə, bu, özündə aşağıdkıları ehtiva edir: “İnsanın 

özünə emosional-dəyərlilik baxımından münasibəti onun öz şəxsiyyətinə münasibətinin ya bütöv, 

ya da ayrı-ayrı, lakin əsas tərəflərini ifadə edir. Bu münasibət: özünəhörmət, şəxsi ləyaqət 

hissi, özünüqiymətləndirmə və bağlılıq səviyyəsində ifadə olunur” (4, 273). 

İ.V. Dubrovina, E.E. Danilova və A.M. Prixojan qeyd edirlər ki, özünüqiymətləndirmə 

anlayışında ön plana qiymətləndirici komponentlər çıxır. Şəxsiyyətin özünüqiymətləndirməsi 

haqqında psixoloji mənbələrdə yetərincə izahlar verilir. Burada bizi məktəb psixoloqlarının 

özünüdərkinə özünüqiymətləndirmənin təsiri maraqlandırır. Bundan əlavə, bilmək istərdik, 

onlar özlərində mütəxəssis olaraq nələri üstün qiymətləndirirlər? Ümumiyyətlə, məktəb psixo-

loqlarının özlərini mütəxəssis kimi qiymətləndirmələri onlara verilən ekspert qiymətləndir-
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mələrinə uyğundurmu? 

Əvvəlcə bu barədə onların özlərinin münasibətini öyrənməyə çalışdıq. Məqsədimiz 

məktəb psixoloqlarını fəaliyyətində özlərini peşəkar kimi qiymətləndirməyə səbəb olan amil-

ləri aydınlaşdırmaq olmuşdur. Bunun üçün ilk növbədə onların özləri haqqındakı qiymətlən-

dirmələrində perspektivliyin, refleksivliyin və özünüdərketmənin tənqidiliyinin səviyyəsini və 

inkişaf etdirilməsi maraqlarını aydınlaşdırmaq üçün araşdırma apardıq. Bu tədqiqatda əvvəlki 

mərhələlərdə olduğu kimi, 42 sınanılan iştirak etdi. Psixoloqlara N.İ. Qutkinanın tədqiqat 

metodikasına əsaslanaraq “Mən necə psixoloqam?” mövzusunda inşa yazmaq təklif olundu. 

İnşa yazısında psixoloqların özünüqiymətləndirməsini mövcud vəziyyət (refleksivliyini), inki-

şaf dinamikası (perspektivliyini) və təkmilləşməsi (tənqidiliyini) baxımından daha yaxşı təhlil 

etmək üçün onlara plan verilmişdir (3).  

1) özünüzü peşəkar kimi səciyyələndirin; 2) özünüzü peşəkar kimi dərk etməyə mane 

olan səbəbləri aradan qaldırmaq üçün  fəaliyyətinizdə nələri dəyişmək və inkişaf etdirmək 

lazım gəldiyini izah edin; 3) özünüzdəki peşəkarlığınıza mane olan xüsusiyyətləri sadalayın.     

Psixoloqların inşa yazılarını nəticələri göstərdi ki, hər psixoloqun Mən-konsepsiya-

sının məzmununda perspektivlik, refleksivlik və tənqidilik elementləri vardır. Nəticələrə görə, 

təcrübəli psixoloqlarda təhliletmə imkanlarının daha geniş olduğu müəyyənləşdirilmişdir. İnşa 

yazıları üzərində aparılmış təhlil psixoloqların özlərini təsvir etdikləri fikirlərin məzmununu 

aydınlaşdırmağa imkan verdi.   

Özünüinkişafın məzmununu əks etdirən fikirlər: ailə üzvləri, dostlar, anket və bi-

oqrafiya məlumatları, bu və ya digər praktiki fəaliyyəti əksetdirmə bacarığı aşağı, daha yük-

sək səviyyəli psixoloqların fikirləri maddi və sosial obyektlərə münasibətində, nəyəsə malik 

olmaq istəyində, həvəslərin təsvirlərində əks etdirir. 

Özünüdərketmənin subyektiv məzmununu əks etdirən fikirlər: təhsil motivləri, müx-

təlif fəaliyyət növlərində uğurun əldə olunmasına ümid, cəlbedici peşə sahibi olmaq, özünü 

ümumilikdə yaxın və uzaq gələcəkdə görmək, daha yaxşı olmaq cəhdləri, gələcəkdə şəxsiyyətin 

müsbət cəhətlərini əldə etmək və s. 

Ümumilikdə, bizim tədqiqatımızda əldə olunan məlumatlar psixoloqlarda özünü 

dərketmənin fərdi inkişaf xüsusiyyətlərini xarakterizə etmək imkanı verir. Özünü dərketmənin 

perspektivliyinin, refleksivliyinin və tənqidiliyinin inkişafı sıx qarşılıqlı əlaqədə baş verir, 

onların səviyyələri müsbət tərzdə psixoloqlar Mən obrazında korrelyasiya edir. İnsan özü 

haqqında biliklərin perspektivliyinin, refleksivliyinin və tənqidiliyinin yüksək səviyyəsi psi-

xoloqlara şəxsi inkişaf perspektivlərini dərk etmək, öz güclü tərəflərini və şəxsiyyətlərinin 

müəyyən olunmasında zəruri dəyişiklikləri təhlil etmək imkanı verir.  

Sınaqdan keçirilən psixoloqların inşa yazısı vasitəsilə, özünütəsvirində istifadə etdik-

ləri fikirlərin məzmununa görə özünüqiymətləndirmənin perspektivlik, refleksivlik və tən-

qidilik səviyyələrini müəyyən edildi, tipləşdirmə aparıldı. Sınanılanlar arasından dörd tip psi-

xoloq ayırd edildi: 

1) peşəkar  tip: hər üç göstərici üzrə yüksək səviyyəyə malik olan, özünü adekvat qiy-

mətləndirərək özünüdərk bacarığı nümayiş etdirənlər peşəkar psixoloqlar; 

2) peşəkarlığa meyilli tip: hər üç göstərici üzrə normal səviyyəyə malik olan, özünü 

əsasən adekvat qiymətləndirən, özünüdərkin davranış, emosional və motivasiya komponent-

ləri üzrə bacarığı nümayiş etdirənlər - səriştəli psixoloqlar; 

3) qarışıq tip: müxtəlif perspektivlik, refleksivlik və tənqidilik səviyyələrinə malik 

olan, özünüinkişafa maraq göstərən psixoloqlar; 

4) zəif tip: perspektivlik, refleksivlik və tənqidilik səviyyələrindən hər hansı birinin, 
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yaxud ikisinin təzahür etdiyi gənc və ya zəif peşəkarlığı olan psixoloqlar.   

Məktəb psixoloqlarında özünüqiymətləndirməni öyrənmək üçün daha bir sınaq yox-

laması R.S. Panteleyevin 9 şkaladan ibarət olan özünəmünasibətin tədqiqi metodikası (ÖTM) 

əsasında aparılmışdır. 

Təlimat: sınanılanlara 110 sualdan ibarət test blankı təqdim olunur. Cavablar iki 

variantda verilir: “razıyan”, “razı deyiləm”. 9 şkala üzrə nəticələrin işlənməsi xüsusi açar, 

şablon - blank vasitəsi ilə aparılaraq interpretasiya edildi.  

Tədqiqatda, əvvəlki mərhələlərdə olduğu kimi, eksperimental və kontrol qruplarda 

təmsil olunan 42 məktəb psixoloqu iştirak etmişdir.  

  R.S.Panteleyevin özünəmünasibətin tədqiqi metodikası üzrə yekun qiymətləndir-

mələr 

         

 Cədvəl  1.  

 

№ Faktorlar Eksperimental qrup Kontrol qrup Cəmi 

1. özünəhörmət  13 nəfər 14 nəfər 27 nəfər 

2. autosimpatiya  5 nəfər 6 nəfər 11 nəfər 

3. daxili nizamsızlıq  3 nəfər 3 nəfər 6 nəfər 

Cəmi 21 nəfər 21 nəfər 42 nəfər 

  

Cədvəldə göstərilmiş R.S. Panteleyevin özünəmünasibətin tədqiqi metodikası üzrə ye-

kun qiymətləndirmələrdən belə aydın olur ki, eksperimental və kontrol qruplardakı nəticələr 

arasında ciddi fərqlər yoxdur. Ümumi vəziyyətə görə isə, hər üç şkalanın nəticələrində isə ox-

şar fərqlər var. Belə ki, məktəb psixoloqlarında özünəhörmətin göstəriciləri digər şkaların-

kından daha yüksəkdir. Şkalaların uyğunluğu sınanılanların sosial-normativ meyarlar baxımın-

dan öz “Mən”inə verdiyi qiymətini ifadə edir: əxlaqilik, uğurluluq, iradə, məqsədəyönəlişlik, 

sosial rəğbətləndirmə.  

İkinci yerdə autosimpatiya durur. Özünəhörmətin yüksək nəticələrinə baxmayaraq psi-

xoloqların daxili qiymətləndirməsini əks etdirən bu faktor onların narazılıqlarından xəbər 

verir. Deməli, məktəb psixoloqları real qiymətləndirmələrdə özlərini heç də yüksək keyfiy-

yətli mütəxəssis hesab etmirlər.  

Üçüncü faktor nəticələrin daha aşağı olduğu faktor daxili nizamsızlıqdır. Apardığımız 

korrelyasiyalarda məktəb psixoloqlarının digər sınaqlardakı nəticələri də aşağı olmuşdur. Bu, 

həmin psixoloqların peşə fəaliyyətinə və peşə özünüdərkinə maraqsızlığı ilə izah edilmişdir.   
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Şəkil 1. Məktəb psixoloqlarının özünüdərk faktorları üzrə özünüqiymətləndirmələri 

Beləliklə, özünüdərketmənin iki xarakteristikasının yüksək ifadəsi: özünü inkişaf et-

dirmə istəyi, özünün peşə fəaliyyətindəki yolunu aydın, perspektivli görmək istəyi psixoloqa 

özünü peşəkar kimi dərketmə imkanı verir, buna stimul yaradır.      

Məktəb psixoloqlarında özünüqiymətləndirmənin peşə özünüdərklə əlaqəsini müəy-

yənləşdirmək üçün apardığımız təhlillərə əsaslanaraq  bunları qeyd edə bilərik: 

1. Məktəb psixoloqlarının peşə fəaliyyəti üçün zəruri olan xüsusiyyətlərlə onların öz-

lərində peşəkar kimi qiymətləndirdikləri xüsusiyyətlər arasında fərqlər var. Belə ki, psixoloq-

larda koqnitiv komponentlər haqqındakı bilik və bacarıqlar aydın təsəvvür edilmədiyindən 

aparılan işlərdə, ümumiyyətlə bu məsələyə o qədər də toxunulmur, daha çox  emosional-dəyər 

baxımından özünə münasibət və davranış komponentlərindən bəhs olunur. 

2. Psixoloqların özünü peşəkar kimi dərkinin məzmunu aydın olmadığından bu nəticə 

onların peşəkar kimi özünüqiymətləndirməsinə, eləcə də şagird və pedaqoqlar tərəfindən qiy-

mətləndirmələrə təsir göstərir, özünüqiymətləndirmə ilə sosial qiymətləndirmələr arasındakı 

korrelyasiya fərqləri yaranır.    

3. Məktəb psixoloqlarında özünüqiymətləndirmənin peşə özünüdərklə əlaqəsinin zəif 

olması bir sıra amillərlə bağlıdır. Bunlar aşağıdakılardır: öz təcrübəsində psixoloqun əlverişli 

metodologiya və psixotexnikalara kifayət qədər istinad etməməsi; “Mən”in fərdi maraqları;  

rəhbərliyin idarəetmə tərzi, tələb və maraqları;  həmkarların sosial qiymətləndirmələri və qrup 

maraqları;  şagird və valideynlərin tələbləri, psixoloji xidmətə olan ehtiyacları; şagirdlərin tə-

lim-tərbiyəsindəki mövcud problemlərin mənşəyi və həlli üçün tələb olunan vasitələr. 

Мягалянин aktuallığı. Məqalədə diqqətə çatdırılan məsələlər məktəb təcrübəsində 

nəzərə alınarsa, pedaqoji prosesin təkmilləşdirilməsində böyük rol oynaya bilər.  

Мягалянин elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə məktəb psixoloqlarının peşəkar kimi özü-

nüdərkinin xüsusiyyətləri araşdırılaraq elmi izahı verilib.  

Мягалянин praktik əhəmiyyəti вя тятбиги. Məqalədə əldə olunmuş nəticələr respub-

likanin orta məktəblərində işləyən psixoloqlar, ali məktəb müəssisələrində təhsil alan tələbələr 

və elmi tədqiqatla məşğul olanlar üçün faydalıdır.  
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 Р.Ахмедова   

Взаимосвязь между профессиональным  

самопознанием и самооценкой школьных психологов  

         

Резюме 

 
В статье рассматривается зависимость между самооценкой и профессиональным 

самосознанием школьных психологов, полученных с помощью некоторых методик. 

Кроме того, затрагивается роль учащиеся, родителей и коллег в этом процессе. 

Слабость взаимосвязи между профессиональным самопознанием и самооценкой 

школьных психологов констатируется такими факторами как, неимение благоприятных 

методик и психотехники; социальная оценка коллег; требования школьников и 

родителей и т. д.  

         R.Ahmadova 

 

Connection between self-consciousness and self-assessment  

of school psychologists 

 

Summary 
 

On the research paper has indicated some related researchers points about the 

differences between professional and self-esteem school physiologist. Furthermore, parents, 

colleagues are also be part of this research process. Lack points of self-esteem psychology 

discussed by school community and compared as a form of replying social orders of school 

life. 
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Çirklənmiş torpaqda ağır metalların təmizlənmə üsulları 
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Açar sözlər: kimyəvi analiz, antropogen, zəhərlənmə, çirklənmə, çirklənmə dərə-

cəsi, tullantı sular, neftlə çirklənmə, ağır metal, ekoloji durum 
Ключевые слова: химический анализ, антропоген, отравление, загрязнение, 

степень загрязнения, сточные воды, загрязнение нефтью, тяжелые металлы, экологи-

ческое состояние 
Key words: ъhemical analysis, degree of being anthropogenic poisoned, getting dirty, 

garbage waters, rub with kerosene getting dirty, heavy metal, ecological situation 

 

Ətraf mühitə daxil olan ağır mütalların təxminən 90%-i torpaqda toplanır. Ağır 
metallar – çox təhlükəli kimyəvi çirkləndiricilər sırasına daxildir. Antropogen təsirlər 
nəticəsində onların ekosistemə düşməsi canlı orqanizmlərdə baş verən mühüm funksiya-
ların dəyişikliyinə səbəb olur. 

Atmosfer, hidrosfer, litosfer, canlı orqanizmlər və torpaq arasında yaranan zəncir 
çox həyati vacib prosesdir və nəsilverməyə – məhsuldarlığa unikal xüsusiyyət verir. 
Texnogen, əsasən də ağır metallarla çirklənmədə torpaq təbii filtr rolunu oynayır və 
çirklənmə onun bioloji xüsusiyyətlərinə təsir edir. Bu vaxt torpaq mikroorqanizmlərində, 
bioloji müxtəlifliyində dəyişiklik müşahidə edilir. 

Çirklənmədən mikroorqanizmlərin strukturunda dəyişiklik müşahidə edilir. Bu-
nunla yanaşı fermentativ aktivliyin azalması müşahidə olunur. Ağır metallar torpaqda 
suda həll olunmuş vəziyyətdə, iondəyişmiş və adsorbsiya olunmuş formada olur. 

Ağır metalların torpağa keçməsini 4 yolla göstərmək olar: 
1) Diffuziya 
2) Filtrasiya 
3) Sorbsiya 
4) Dsorbsiya 
Hal-hazırda Cu, Zn, Co və Mo kimi kənd təsərrüfatında geniş işlənən metalların 

müxtəlif tipli torpaqlarda yayılması yaxşı öyrənilmişdir. Eyni zamanda çox az tapılan və 
dəhşətli çirklənmə verən Cr, Hg, Pb, Cd, Sn kimi metalların torpaqda yayılması haq-
qında çox az informasiya var. 

Metallar torpaqda sərbəst ionlar (Cd2+, Zn2+, Cr7+) şəklində və həll olunmuş 

mailto:chingiz55@rambler.ru
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orqanik və qeyri orqanik kompleks maddələrlə birləşmiş ion şəklində olur. Ağır metal-
ları membran texnologiyası, elektrokimyəvi metod, sementləmə, aktivləşmiş kömürlə ad-
sorbsiya, buxarlandırma, həmçinin sintetik supfaktantlarla təmizləmə metodları möv-
cuddur. 

Ağır metallarla çirklənmiş torpağın təmizlənməsində universal metod yoxdur. 
Metodun effektivliyi metodun xüsusiyyətindən və digər bir çox faktorlardan asılıdır 

Nəzərə çatdırmaq lazımdır ki, təmizlənmə üçün istifadə olunan texnologiyalar – 
texniki izolyasiya, hermetizasiya, su keçirməyən sədd – ağır metalları tamamilə yox 
etmir, sadəcə olaraq stabilləşdirir. 

Texnogenez məhsulları lanşaftın xüsusiyyətindən asılı olaraq təbii proseslərdə 
dəyişilə və ya toplana bilər. Həmçinin canlılara birbaşa təsir göstərə bilərlər. 

Ağır metalların biosfer komponentlərində miqdarı aşağıdakı cədvəldə göstəril-
mişdir. 

 

Element 
Sənaye 
tullantı-
ları kq/l 

Torpaq 
mq/kq 

Bitki 
mq/kq 

Içməli su 
q/m3 

Hava 
mq/m3 

Insan 
qanı mq/l 

Civə  0,01 0,1 
0,0001 – 
100 

0,005 0,01 0,02 

Qurğuşun 0,7 0,1 – 2 10 – 1000 0,05 0,01 – 0,3 0,6 

Kadmium  0,06 0,06    
 
Ağır metalların torpaqdan desorbsiyası nasoslar vasitəsi ilə uzun müddətli yuyıl-

masıdır. Bu çox yavaş gedən prosesdir. Nəzərə çatdırmaq lazımdır ki, bioloji təmizlənmə 
daha effeklidir və ucuz başa gəlir. 

Biosurfaktantların öz sintetik analoqlarından üstünlüyü ondadır ki, onlar aşağı 
zəhərlilik, ekstremal şəraitdə yüksək aktivlik və alınması üçün nisbətən ucuz xammalın 
olmasıdır. 

Torpaqdan bisurfaktantlarla ağır metalların ayrılması effektivliyi bizim “sur-
faktant – metal” kompleksinin əmələ gəlmə mexanizminin başa düşmə qabiliyyətimizdən 
asılıdır. 

Kadmium ionlarının surfaktant məhsullarında kompleks əmələ gətirməsi 92% ef-
fektivliyə çata bilir. Əmələ gələn ramnolipid (mikroorqanizm və orqanik yağlı kompleks 

əmələ gətirmək üçün fitotəmizləmədə mühit) kompleksinin davamlılığı pH 6,07,0 ol-
duqda daha davamlıdır və kompleksin hüceyrəarası boşluqları kompleksin torpaq daxi-
lində hərəkətini asanlaşdırır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, torpaqda (Ca2+, Mg2+, K+) kationlarının olması praktiki 
olaraq ağır metalların ramnolipidlərlə kompleks əmələ gətirmədə rəqabətə girmir. Daha 
doğrusu bu zaman Cd2+ öz yerini Ca2+-a verir. Bu vaxt Ca2+ kationlarının qatılığı 100 
dəfələrlə çox olmalıdır. Pb2+ və ya Cu2+ müqayisə olunsa Ca2+-un qatılığı 100 min dəfə-

dən çox olmalıdır. 
Biosurfaktantlar ağır metalların ionları ilə torpaqda qarşılıqlı təsirdə çirkləndirici-

ləri özünə birləşdirir. Qeyd etmək lazımdır ki, biosurfaktantlar ağır metalların ionları ilə 
birləşsə də hərəkətliliyini saxlayır və hərəkətliliyini artıra bilir. Nəzərə almaq lazımdır ki, 
surfaktantla ağır metallar təmizlənməsinə bir çox faktorlar təsir edir. Torpağın tipi, pH-

ı, çirklənmənin tipi, çirklənmə dərəcəsi və s. Biosurfaktantların təsiri ilə torpaqdan ağır 
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metalların ayrılması ekoloji təhlükəsiz və fiziki-kimyəvi metodun alternatividir. 
Мягалянин aktuallığı. Abşeron yarımadasının başlıca problemlərindən biri tor-

paqların ağır metallarla çirklənməsi ilə bağlıdır. Ümumi sahəsi 222 min hektar olan Ab-
şeron yarımadasının yararsız torpaqlarının ümumi sahəsi 33,3 min ha, o cümlədən neftlə 
çirklənmiş torpaqların sahəsi 10 min ha qədər təşkil edir. Bütün bunlar mövzunun ak-
tuallığını göstərir. 

Мягалянин elmi yeniliyi. Biosurfaktantların təsiri ilə torpaqdan ağır metalların 
ayrılması metodu ekoloji təhlükəsiz və fiziki-kimyəvi metodun alternativ bir metod kimi 
təklif olunur. 

Мягалянин практики ящямиййяти вя тятбиги. Мягалядя арашдырылан проблемля баьлы 
иряли сцрцлян тювсийялярдян билаваситя чирклянмиш торпагларда аьыр материалларын тямизлянмя 
цсуллары иля мяшьул олан мцтяхяссисляр истифадя едя билярляр.  
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Методы очистки загрязненных земель  

от тяжелых металлов 

 

Резюме 

 
В статье рассматривается методы очистки загрязненной почвы от тяжелых 

металлов. Подчеркивается, что основными загрязнителями природы являются промыш-

ленные предприятия, электростанции и транспорт. Предлагаются некоторые методы 

очистки. 
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Clean methods of the heavy metals  

in the got dirty land 
 

Summary 
 

Methods of cleaning from heavy metals in the article are looked through. Industry 

establishments, electric is marked stations and was transport as basic pollutants of the nature. 

Methods of a few number of cleansing are offered. 
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Yazıldığı dildən əlavə digər iki dildə məqalənin xülasəsi təqdim edilir. Xülasədə müəllifin 

soyadı, adı, atasının adı, məqalənin adı, irəli sürülən başlıca elmi müddəalar, tədqiqatdan 

alınan nəticələr, problemin nəzəri və praktik əhəmiyyəti öz əksini tapmalıdır. 
6. Məqaləyə müəllif haqqında aşağıdakı məlumatlar təqdim olunur: adı, soyadı, iş yeri, 
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vəzifəsi, daha sonra elektron poçtu (E-mail). 

8. Həmmüəlliflərin üç nəfərdən artıq olması məqsədəuyğun deyildir. 
9. Redaksiya məqalədə zəruri dəyişiklər və ixtisarlar, redaktə aparmaq hüququna 

malikdir. 
10. Məqalələrə iki mütəxəssisin rəyi, şöbə və ya kafedranın, həmçinin ali məktəbin 

Elmi Şurasının və orta ixtisas təhsili məktəbinin Pedaqoji Şurasının iclas protokollarından 

çıxarışlar əlavə olunur. 
11. Məqalədəki faktların, məlumatların dürüstlüyünə müəlliflər cavabdehdir. İrəli 

sürülən elmi müddəalar müəllifin özünə məxsus olmalı, istifadə edilmiş nəzəri fikirlərin 

mənbəyi göstərilməlidir. 
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, 
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13. Jurnal öz profilinə uyğun məqalələri dərc edir. 
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17. Jurnalda «ardı növbəti nömrədə» adı altında seriya məqalələr dərc olunmur. 
18. Məqalələrin müxtəlif dillərdə olan xülasələri bir-birinin eyni olmalı və məqalənin 
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19. Məqalələrdə müəllif(lər)in işlədiyi müəssisə və onun ünvanı, müəllifin elektron 
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