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Qaqauz və türkmən dillərinin təkamül tarixi
və səciyyəvi xüsusiyyətləri

Qubad Cəbrayilov
AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
“Türk dilləri” şöbəsinin doktorantı
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Rəyçilər: filol.ü.e.d., dos. Z.M. Əliyeva,
filol.ü.e.d., dos. N.Ə. Əliyeva

Açar sözlər: oğuz qrupu, xarakter xüsusiyyətləri, oğuz qrupu türk dillərinin yaranması,
qədim peçeneq dili, qrammatik tərkib, dilönü saitlər, dilarxası saitlər, Balkan yarımadası,
qaqauz dilinin qrammatika və leksikası

Ключевые слова: огузская группа, характерные особенности, происхождение
тюркских языков огузской группы, древний печенежский язык, грамматический состав,
переднеязычные гласные, заднеязычные гласные, Балканский полуостров, грамматика
и лексика гагаузского языка

Key words: the Oguz group, characteristic features, origins of the Oguz group of Turkic
languages, the ancient Pcheneg language, grammatical structure, front vowels, back vowels,
Balkan peninsula, lexicon and grammar of the Gagauz language

VIII əsrdə Orxon çayı sahillərində yerləşən qədim Tukyu dövlətinin süqutundan sonra bir
çox türk qəbilələri Şərqdən Aral gölü sahillərinə getdilər. Beləliklə, Oğuz-Türkmən
yarımqrupu tarixən qədim oğuz dilini özündə ehtiva edir. Bu dil Mahmud Kaşğarlının
lüğətində də qeyd olunmuşdur. Oğuz-Türkmən yarımqrupuna müasir Türkmən dili və Rusiya
Federasiyasının Stavropol vilayətində yaşayan truxmenlərin dili daxildir. Bu yarımqrupun
dilini Oğuz-Səlcuq yarımqrupundan fərqləndirən aşağıdakı xüsusiyyətlər vardır:

I. 1) Oğuz qrupu türk dillərinin fonetik strukturundakı dişarası “S/z” samitlərinin tələffüzü
türkmən və türk dillərində fərqlidir.

Türkmən dilində Türk dilində Azərbaycan dilində

Tsöz Söz Söz

2) Türkmən dilində sözün önündə tələffüz olunan “b” qoşadodaq samiti türk dilində və
Azərbaycan dillərində “v” samiti ilə əvəz olunur.

Türkmən dilində Türk dilində Azərbaycan dilində

Ber Ver Ver

3) İlkin uzun saitlərin tələffüzü.

mailto:gubad88@mail.ru


Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2018/4

4

Bu xüsusiyyət oğuz qrupu türk dillərinə uzaq Şərq Regionunda olan qədim dillərin (yakut
və tuva dillərindən) keçmişdir. Yəni mənşəcə eyni olan bu dillərdə bəzən çox qədim
xüsusiyyətlər qorunub saxlanılır.

4) Sözün ortasında “ğ” samitinin işlənməsi Türkmən dilinə xas fonetik xüsusiyyətdir. Türk
və Azərbaycan dillərində bu xüsusiyyət yoxdur.

Türkmən dili Azərbaycan dili Türk dili
Bolğon Ol Bol

5) Söz kökündə “bol” və “ol” variantları Türkmən dilində paralel işlənir. Türk və
Azərbaycan dillərində bu varianta “OL” formasında təsadüf olunur.

6) I şəxsin təkində işlənən şəxs əvəzliyinin strukturunda Türkmən və Azərbaycan
dillərində Türk dilindən fərqli olaraq “b” samiti əvəzinə “m” səsi tələffüz olunur.

Türkmən dili Azərbaycan dili Türk dili
Men Mən Ben

7) Oğuz-Səlcuq yarımqrupundan olan dilindən fərqli olaraq Türkmən dilində sözün
önündə kar “k” samiti əvəzinə “q” samiti işlənir. Türkmən dilində “qıyz” — Türk dilində
“kız” tələffüz olunur.

II. Oğuz qrupu türk dillərinin qrammatik quruluşunda da müəyyən fərqli cəhətlər
müşahidə olunur.

1) Oğuz qrupu türk dillərinin Oğuz-Səlcuq yarımqrupuna daxil olan türk dilində feili-
sifətlərin “-dık/-dik; -mış/-miş” keçmiş zaman formalarına nisbətən “-an/-ən; -ğan/-qen”
formaları daha çox işlənir. 2) Oğuz-Səlcuq yarımqrupunda gələcək zaman feili-sifətlərinin “-
mar/-mer; -maz/-mez” formaları Türkmən dilində dominant mövqe tutur. Türk dilində isə
gələcək zaman feili-sifətlətində “-mar/-mer” formaları işlənmir. 3) Türkmən dilində indiki
zaman şəkilçilərinin tərkibində Türk dilindən fərqli olaraq “o” səsi əvəzinə “a” tələffüz olunur.

Türkmən dili Azərbaycan dili Türk dili
Qelyar Gələr Geliyor

4) Gələcək zaman şəxs şəkilçilərində Türk və Azərbaycan dillərindən fərqli olaraq
Türkmən dilində “A” səsi itir:

Türkmən dili Azərbaycan dili Türk dili
Verjek Verəcək Verecek

5) Bəzi feili-bağlama formalarında Türkmən dilində “y” səsi itir:

Türkmən dili Azərbaycan dili Türk dili

Okup vermer Oxuyub verməyib Okuyup vermiyor

X-XI əsrlərin oğuz dili tarixən bütün oğuz dillərinin kök dilini pradilini özündə ehtiva
edirdi. Sonrakı təkamül dövründə bu pradildən üç dil şaxəsi ayrıldı:
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1) Şərqi Oğuz dilləri budağı. Buradan türkmən və stravropol türkmənlərinin dili —
truxmen dili yarandı. 2) Şimali Oğuz dilləri budağı. Buradan qədim uzların və peçeneqlərin
dili, onların əsasında isə müasir qaqauz dili və balkan türklərinin dili təşəkkül tapdı. 3) Cənubi
oğuz dilləri budağı. Buradan səlcuq dili, onun əsasında isə qədim Azərbaycan və qədim
Osmanlı dilləri və ən nəhayət bu dillərin əsasında müasir Azərbaycan və Türk dilləri yarandı.
Krım-Tatar dilinin cənub dialekti də bu yarımqrupa daxildir.

Beləliklə, müasir oğuz dilləri genetik baxımdan X-XI əsrlərin oğuz dillərindən, o da öz
növbəsində Orxon-Yenisey abidələrinin dili olan qədim oğuz dilindən təşəkkül tapmışdır.
Şərqi oğuz dilləri Türkmən və truxmen dilləridir. Türkmən dili müasir Türkmənistan
Respublikasının dövlət dilidir. Müasir Türkmən dili XX əsrin əvvəllərindən dövlət dili kimi
formalaşmağa başlamışdır. Bu ədəbi dil dialektlərin əsasında formalaşmışdır.

Türkmən dilinin dialektləri 2 qrupa bölünür: Birinci qrupa-yomud, göklen, salır, sarık,
ersari dialektləri daxildir. İkinci qrupa-İran və Özbəkistanla həmsərhəd olan dialektlər:
nohurlu, anaulu, hasarlı, nezerim daxildir. Bu dialektlər arasında fonetik fərqlər mövcuddur.
Xüsusən indiki zamanın şəkilçiləri fərqlidir. Məsələn: Yomud dialektində indiki zaman
“Alyar// alyaar”; “gelyər//gelyəər”; tekin və salar dialektlərində “alya//alyaa”;
“geliə//geliəə”;ersari dialektində “alyor// alyoor” “gelyor//gelyoor”; sarık dialektində
“alor//aloor”; “gelor//geloor” formalarında işlənir.

Beləliklə, bu qəbilə dilləri əsasında XII əsrdə Monqol işğalına qədər Orta Asiyada ədəbi
dil yaranmışdı. Bu dilin formalaşmasında Türkmən dilinin də özünəməxsus rolu var idi.[1.
41-45]

Həmin ədəbi dilin abidələri arasında Hoca Əhməd Yasəvinin əsərlərini göstərmək olar.
XV-XVII əsrlərdə qədim Türkmən dilinin təkamülündə o dövr Orta Asiyanın ümumi ədəbi
dili-qədim özbək dilinin xüsusi rolunu qeyd etmək lazımdır.

XVII-XVIII əsr ədibləri Əbül Qazı Xanın “Şəcəreyi-türkmən” salnaməsi, Abdu-s-Səttar
Qazının, Azadinin, Məhtimqulunun, Zəlilinin, Qaibinin əsərləri bu dildə yazılmışdır [2, s. 61-
68].

Truxmen dili
Bu dil Rusiya Federasiyasının Stavropol vilayətində yaşayan türkmənlərin dilidir. Çar

Rusiyası dövründə Türkmənistandan Şimali Qafqaza və Rusiyanın Stavropol vilayətinə köç
edən türkmənləri truxmenlər adlandırırdılar. Truxmenlər əsasən Türkmənistanın Çavdur, Sonç
xadır və Ikdır qəbilələrinə aid edilirlər. Beləliklə, Truxmen dili əsasən türkmən dilinin
xüsusiyyətlərini saxlasa da, qıpçaq qrupu dillərindən olan noqay dilinin təsiri ilə müəyyən
dərəcədə dəyişmişdir. Truxmen dili öz fonetik, morfoloji və leksik xüsusiyyətlərinə görə
Türkmən dilinin bir dialekti sayıla bilər.

Truxmen dilinə noqay dilinin təsiri ilə onda bəzi dəyişikliklər baş vermişdir:
1. Sözönü uzun tələffüz olunan saitlər nisbətən qısa tələffüz olunur:

Türkmən dili Truxmen dili
Aaç, aaş-aş
Yool-yol
Taaşla

Aç//aş
Yol
Daşla (daş ,ot)

2. Dodaq saitlərinin ahəng qanununun tədricən itməsi:

Türkmən dili Truxmen dili
Oturon Oturan
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Köpök Köpək

3. Dişarası samitlərin dilönü samitləri ilə əvəz olunması:

Türkmən dili Truxmen dili
Goz Soz

4.Söz önündə cingiltili samitlərin karlaşması:

Türkmən dili Truxmen dili
Daaş
Etun

Taş
Edun (edərək)

II.Türkmən və Truxmen dillərinin qrammatik quruluşunda da müəyyən fərqlər hiss olunur:
1. Türkmən dilindən fərqli olaraq truxmen dilində “N”, “M” sonor səslərindən sonra cəm

şəkilçisi “-nar//-ner” şəklində müşahidə olunur.
2. Türkmən dilindən fərqli olaraq truxmen dilində gələcək zaman feili-sifətinin inkar

forması bir variantda verilir:

Türkmən dili Truxmen dili
-mar//-mer
-mas//-mes

-mas//-mes

3. Türkmən dilindən fərqli olaraq bəzi feil formalarının özünəməxsus şəkildə işlədilməsi:

Türkmən dili Truxmen dili
Barar Baradurın

Baraduran

Oğuz-Bulqar qrupu
Türk dillərinin Oğuz-bulqar qrupuna qədim peçeneqlərin və uzların, müasir dillərdən isə

qaqauzların və balkan türklərinin dili daxildir. Qədim peçeneq və uz qəbilələrinin dilinə
qonşu qıpçaq və bulqar dilləri də təsir göstərirdi. Lakin bununla bərabər Oğuz-Bulqar
qrupunun əsas lüğət tərkibini qədim Oğuz dili təşkil edirdi. Peçeneq dili barədə məlumatlara
Y.Nemetin, A.N.Kuratın, Q.İlinskinin, D.A.Rosovskinin əsərlərində rast gəlinir [3., s. 91-96].

Oğuz-Bulqar yarımqrupunu müasir dillərdən Qaqauz dili və Balkan türklərinin dili təşkil
edir. Qaqauz dilində Ukrayna və Moldoviya, eyni zamanda Şərqi Bolqarıstan və Rumıniya
ərazisində yaşayan qaqauzlar danışırlar.

Ərazi baxımından pərakəndə halda yaşamaları Qaqauz dilinin fərqli dialekt və şivələrə
bölünməsinə səbəb olmuşdur [4, s. 21-25]. Qaqauz dili dialektlər baxımından az öyrənilmişdir.
Qaqauz dilinin dialektləri yalnız əsasən leksik baxımdan fərqləndirilir. Şərqi qaqauzlar və ya
Bolqar qaqauzlarının dilinə slavyan və roman dillərindən, qərbi qaqauzların dilinə isə yunan
dilindən çoxlu sayda söz keçmişdir. Qaqauz dilində balkan türklərinin hodjalı, tozluklu,
herlovlu, qızılbaş, yuruk, qaramanlı və surquç tayfaları da danışır.

Qaqauz dili daxil olduğu oğuz qrupu türk dillərinin bütün səciyyəvi xüsusiyyətlərinə malik
olsa da,bəzi cəhətləri ilə onlardan fərqlənir. Bu fərqli cəhətlər hansılardır ?
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1. Dilönü saitlərin qarşısında işlənən samitlərin yumuşaq tələffüz olunması. Bu xüsusiyyət
qaqauz dilində qıpçaq elementlərinin mövcud olduğunu sübut edir. Qaqauz dilində dilönü
saitlərinin əvvəlində dilönü saitlər deformasiya olunaraq dilarxası saitlərə çevrilir. Bu zaman
həmin saitin qarşısında işlənən samit daha yumşaq tələffüz olunur. Məsələn:

Qaqauz dili Türk dili Azərbaycan dili
Ban
Eva
Darmış
Kesma

Ben
Eve
Dermiş
Kesme

Mən
Evə
Deyərmiş
Kəsmə

2. Qaqauz dilində saitlərin “ğ” və “q” samitləri ilə bitişməsi nəticəsində ikinci sait
fonemlərin yaranması hadisəsi müşahidə olunur.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu bitişmə qaqauz dili və digər oğuz qrupu dilləri üçün yalnız
sözün əvvəlində və ortasında mümkündür. Açıq tipli hecalarda isə bəzən sözün sonunda da
müşahidə olunur. [5. 48-50]

Ağ—aa; uğ—uu səs əvəzlənmələri qapalı hecalarda oğuz qrupu türk dillərində müşahidə
olunmur. Beləliklə, sait-samit fonemlərin bitişərək uzun saitlərə çevrilməsi qaqauz dilində ağ,
uğ hecalarında müşahidə olunur.

aa—ağa, ığa, ağ
Qaqauz dili Türk dili Azərbaycan dili

Aac Ağac Ağac

ee—eqe, uqe, eqi
Qaqauz dili Türk dili Azərbaycan dili
Eşee Eşeğe Eşşəyə

oo—oğo, oğu, uğa, oğa
Qaqauz dili Türk dili Azərbaycan dili
Booday Boğuday Buğda

üü—üqü, üqi, üyü
Qaqauz dili Türk dili Azərbaycan dili
Büük Büyük Böyük

ıı—ıqi, üqi, üyü
Qaqauz dili Türk dili
Sıır Sığır

3. ”nl”, “nd” səs birləşmələrinin “nn” səs birləşməsinə çevrilməsi.

Qaqauz dili Türk dili Azərbaycan dili
Onnar
Altınnarı
Cannan

Onlar
Altınları
Candan

Onlar
Qızılları
Candan
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4. Qadın cinsi bildirən istənilən sayına slavyan dillərinə məxsus “-ka,-yka” formantlarının
əlavə olunması

Qaqauz dili Türk dili Azərbaycan dili
Baldıs-ka
Kanşuyka

Baldıs
Komşu kadın

Baldız
Qonşu qadın

5. Feilin məsdər formasında sonuncu “k” səsinin düşməsi:

Qaqauz dili Türk dili

qıtma gitmek

6. Yönlük halın əvəzinə təsirlik halın işlənməsi:

Qaqauz dili Türk dili
qıtmiş orayı
nereyi qötürersen

gitmiş oraya
nereye götürüyorsun

Burada əsasən a—ı və ə—i səslərinin yerdəyişməsi nəticəsində reduksiya baş verir.
7. Qaqauz dilinin leksikasına və sintaksisinə yunan, roman, slavyan dillərinin, xüsusilə

bolqar və rus dillərinin böyük təsiri olmuşdur. Bu təsir yalnız leksikada və qrammatikada
deyil, hətta söz sırasında da hiss olunur.

Balkan Türklərinin dili
Balkan yarımadasında yaşayan türk qəbilələri tarixən Oğuzların iki yarımqrupuna aiddir.

Birinci yarımqrupda Şərqi Avropaya çox qədim dövrlərdə gəlmiş peçeneqlərin, uzların
nəsilləridir. Qara dəniz və Xəzər dənizi sahillərindən şimala doğru irəliləyən Səlcuqların və
Osmanlıların da nəsilləri Balkan türklərinin dillərinə öz təsirini göstərmişdir. Balkan
yarımadasında Osmanlı hakimiyyəti dövründə Balkan türklərinin dilinə Osmanlı türkcəsinin
böyük təsiri var idi. V.A. Moşkovun bölgüsünə görə Balkanlarda yaşayan bütün türk
qəbilələri iki qrupa bölünür: Müsəlman türklər və xristian türklər.

Müsəlman türklərə Balkan yarımadasında yaşayan Osmanlılar, qadjallar, tozluklar,
qızılbaşlar və yürüklər daxildir. Xristian türklərə isə Qaramanlılar, Qaqauzlar və Surquçlar
daxildir. Lakin bu bölgünün Balkan türklərinin genetik və linqvistik qruplaşmasına heç bir
dəxli yoxdur [5, s. 54-56].

Məqalənin aktuallığı. Oğuz qrupu türk dillərinə daxil olan qaqauz və türkmən dillərinin
inkişaf tarixinin tədqiqi baxımından məqaləni aktual hesab etmək olar.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, mövzu ilə bağlı xarici ölkə
tədqiqatçılarının apardığı əldə etdiyi nəticələrə istinad edilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali məktəb müəllimləri, tələbə və
magistrantlar, eləcə də doktorantlar istifadə edə bilərlər.
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5. Мошков В.А. Турецкие племена на Балканским полуострове. Л., 2004.

Г. Джебраилов

История эволюции и характерные особенности
туркменского и гагаузского языков

Резюме

Огузо-туркменская подгруппа языков сформировалась в среде западных огузских
племенных языков тех древних огузских племен, которые после распада Тукюйского
государства на Орхоне VIII в. пришли с Востока в районы, смежные с Приаральем.

Огузо-туркменская подгруппа языков исторически относится к наиболее ранней
общности языков объединяет древний язык огузов, зарегистрированный Махмудом
Кашкарским. К огузо-туркменской подгруппе относятся древний язык огузов Х-ХI вв.;
современный туркменский язык и современный трухменский язык – язык
ставропольских туркменов.

G. Jabrailov

Evolution history and characteristic features
of the gagauz and turkmen languages

Summary

The Oguz-Turkmen subgroup was formed on the basis of the western ancient Oguz tribal
languages. After the fall of the Tukyu state situated on the banks of the Orkhon River in the
VIII century, these tribes migrated westward to the shores of the Aral Sea.

The Oguz Turkmen subgroup reflects the linguistic characteristics of the ancient Oguz
tribal community, which is reflected in Mahmud Kashgarli's dictionary. This language is
directly related to the Oguz language formed in the X-XI centuries. The Oguz-Turkmen
subgroup includes the modern Turkmen language, the language of the Trukhmens living in
the Stavropol region of the Russian Federation.

Redaksiyaya daxil olub: 23.10.2018
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ədəbi mühiti kontekstində

Nurlanə Mustafayeva
elmlər doktoru proqramı üzrə dissertant,

AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
E-mail: nurlanagasimli@ymail.com

Rəyçilər: dos. A.Hacıyeva,
dos. A.Zeynalova

Açar sözlər: A.İldırım, mühacirət, Türkiyə, kontekst, araşdırma
Ключевые слова: А.Илдырым, эмигрант, Турция, контекст, исследование
Key words: A.İldyrym, emigrant, Turkey, context, research

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bolşeviklər tərəfindən süqutu təbii olaraq ədəbi
prosesə də ciddi təsir göstərdi. Azərbaycan ədəbi-bədii düşüncəsi yeni ictimai-siyasi durumun
şərtləri əsasında yaranan ədəbi mühit çərçivəsində inkişaf etməyə başladı. Milli ruhlu şeirlər
və bədii əsərlər getdikcə öz yerini kommunist rejimini tərənnüm edən nümunələrə verməyə
başladı. 20-ci illərdə proletar ədəbiyyatı ilə yanaşı milli ruhlu əsərlər yazılsa da, bu əsərlərin
mətbuatda işıqlandırılması mümkün deyildi. Bolşeviklərin tətbiq etdiyi senzura bu cür
əsərlərin dərc edilməsinə imkan vermirdi. Hətta senzuradan keçərək dərc edilən əsərlərdə də
milli elementlər arayışı içərisində olan siyasi rejim bu cür əsərlərin müəllifini tənqid edir,
onları “tərbiyə etməyə” çalışır və onları yeni ictimai-siyasi dövrü, mühiti tərənnüm etməyə
məcbur edirdi.

Bu şərtlərlə razılaşmayan yazıçılar, ziyalılar həbs etməklə təhdid edilirdi. 30-cu illərdə
repressiyanın Azərbaycan yazıçılarından yan keçməməsi də bu vəziyyəti açıq-aydın şəkildə
göstərirdi. Onlarla Azərbaycan şairi, yazıçısı, tənqidçisi, ədəbiyyatşünasını repressiya dalğası
ağuşuna aldı. Lakin bu repressiyadan yaxa qurtarıb qaçanlar da oldu ki, onların bəziləri
mühacirətdə ömür sürməyə və yazıb yaratmağa başladılar. Beləliklə, demək olar ki,
kommunist rejiminin qurulmasından sonra Azərbaycan ədəbiyyatı faktiki olaraq iki
kontekstdə inkişaf etməyə başladı; Vətəndə və mühacirətdə.

Ədəbiyyatşünas alim B.Əhmədov həmin dövrün ədəbi mühiti ilə bağlı belə deyir:
"Mühacirət ədəbiyyatını XX əsr milli ədəbi-bədii fikrini zənginləşdirən və çoxçeşidli edən
faktorlardan biri kimi bədii keyfiyyət olaraq məhz bu yüzilliyin payına düşür. XX əsrə qədər
mühacirliklə bağlı (tarixi, ictimai-siyasi, ədəbi-bədii rakurslarda) əgər müəyyən işartılara rast
gəlmək mümkün olurdusa, başa çatan son yüzillikdə mühacirət bütün parametrlərdə (ictimai-
siyasi, tarixi, ədəbi-bədii) təsdiq olunur" [4, 385].

Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri Almas İldırımın
həyatı və yaradıcılığının böyük bir hissəsi Türkiyə ədəbi mühiti ilə bağlı olmuşdur. 30-cu
illərin ortalarından başlayaraq mühacir həyatı yaşayan şairin burada şeirləri və kitabları nəşr
edilməklə yanaşı, haqqında məqalələr yazılmış, tədqiqatlar aparılmışdır. Bu tədqiqat işlərinin
sayının az olmasına baxmayaraq şairin həyatı, yaşayıb yaratdığı ədəbi, ictimai-siyasi mühit
araşdırılır, əsərlərinin Azərbaycanda və Türkiyədə çapı problemlərinə aydınlıq gətirilir.
Məlumdur ki, A.İldırım haqqında Azərbaycanda aparılan araşdırmalar müstəqillik dövründə
daha intensiv xarakter almışdır. Türkiyədə isə uzun müddət şairin həyat və yaradıcılığı ilə
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bağlı tədqiqatlar aparılmamış, yalnız Azərbaycan mühacirət nümayəndələrinin məqalə və
xatirələrində təhlilə cəlb edilmişdir. Bu təhlillərin bəziləri şair haqqında informasiya xarakteri,
bəziləri isə tədqiqat xarakteri daşımışdır. M.Ə.Rəsulzadənin "Çağdaş Azərbaycan tarixi"
kitabında şair haqqında az da olsa məlumat vermişdir [6, 10]. Mühacir M.Ə.Rəsulzadə 30-cu
illərin əvvəllərində Azərbaycan ictimai-siyasi proseslərindən bəhs edərkən, sözdə "bağımsız
Azərbaycan" şüarını həyata keçirən "Almas, Əbdül, Müşfiq, Hüseynzadə və başqaları kimi
gözəl proletar şairlərin bir-bir millətçi olaraq Proletar Yazıçılar İttifaqı və Kommunist
Partiyasından" [6, 10] çıxarılmalarına etiraz edirdi.

Reha Oğuz Türkkanın "Tabutluktan Gurbete" (İstanbul, 1975) kitabında 1939-1943-cü
illərdə əvvəlcə "Bozqurd", sonra isə "Gök-Börü" adıyla çıxan dərgidə A.İldırımın şeirlərinin
dərc edildiyi barədə məlumat verilsə də, hansı şeirinin orada çap olunması qeyd olunmamışdır
[7, 466]. İlhan Darendelioğlu isə "Türkiye’de Milliyetçilik Hareketleri" (İstanbul, 1977) adlı
kitabında şairin 1946-cı ildə "Özleyiş" dərgisində şeirlərinin çap olunduğu haqqında məlumat
verir [3, 226-227].

Ümumiyyətlə, Almas İldırımın Türkiyənin müxtəlif antologiyalarında çap olunan şeirləri
haqqında məlumatları da nəzərə almasaq, demək olar ki, şairin yaradıcılığına xüsusi diqqət
ayrılmamışdır. Yalnız 1953-cü ildə Feyzi Aküzüm şairin şeirlərindən ibarət bir kitabını çap
etdirmiş və ona ön söz yazmışdır [1]. Ön sözdə tərtibçi-tədqiqatçı şairin həyatı və yaradıcılığı
haqqında geniş məlumat vermiş və bir neçə şeirini təhlil etmişdir. Bu kitab şairin ölümündən
sonra nəşr olunan və onun tanıdılması üçün olduqca böyük əhəmiyyət daşıyan bir əsər idi.
Xüsusilə, F.Aküzümün şairin həyatı ilə bağlı bəzi faktları qələmə alması şairlə bağlı bizə
məlum olmayan faktlara işıq salır. Məhz bu faktlardan bizə məlum olur ki, A.İldırım 1951-ci
ilə qədər o vaxtlar Elazığla bağlı Tuncelinin Nazimiyyə rayonunda Dallıbaxça Bucak müdiri
işləmişdir [1]. Şair haqqında ən dolğun araşdırmalardan biri də Səlahəddin Kılıcın "Kuzey
Azerbaycan Şairlerinden Elmas Yıldırım" adlı məqaləsidir [5]. Məqalədə A.İldırımın
məşəqqətli mühacirət həyatı və burada qələmə aldığı şeirlərin əsas mövzusunun məhz istiqlal
olduğu türk oxucularına çatdırılırdı. Əlbəttə bunlar və bu kimi kiçik məlumatlar A.İldırımın
sağlığında çap olunan şeirləri haqqında az saylı məlumatlardır. Bütün bunlar isə böyük Almas
İldırım yaradıcılığı qarşılığında çox azdır. Çünki Türkiyə ədəbi mühitində A.İldırım
yaradıcılığı çox bəhrəli olmuşdur. Lakin bu yaradıcılığın bir müddət siyasi mühacirətlə
əlaqəsi olmadığından onun şeirləri də İstanbulda geniş yayılmamışdır.

A.İldırım haqqında Azərbaycanda olduğu kimi, Türkiyədə də araşdırmalar 80-ci illərin
sonlarından aparılmağa başlamışdır. Belə ki, Azərbaycanda aparılan tədqiqatlar, təbii olaraq
Türkiyədəki tədqiqatlara da öz təsirini göstərmişdir. Bu tədqiqatlar arasında Ənvər Arasın
araşdırmaları xüsusi yer tutur. "Hazar’dan Hazar’a Elmas Yıldırım" adlı tədqiqat işi şairin
yaradıcılığına geniş işıq tutduğu üçün sanballı bir əsər hesab oluna bilər. Tədqiqat işində
şairin bir sıra şeirləri təhlil olunmuşdur. Tədqiqatçı şairin həyatı və yaşadığı ədəbi mühitlə
bağlı araşdırmalar aparmış, onun mühacirət həyatının səbəblərini, yaradıcılığını bütün
istiqamətlər üzrə təhlil etmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, tədqiqatçının bu araşdırmasında
Azərbaycan alimlərinin məqalə və monoqrafiyalarına xüsusi yer ayrılmışdır. Tədqiqat işində
araşdırmaçı azərbaycanlı ədəbiyyatşünas alimlərin araşdıra bilmədiyi bəzi faktları aşkara
çıxarmağa nail olmuşdur. Tədqiqatçının araşdırmasına görə A.İldırım 1934-cü ildə çox
çətinliklə İrandan Türkiyənin Van şəhərinə gəlmişdir. Burada Ahat (Ural) bəy adında bir
nəfərin evində 10-15 gün qaldıqdan sonra Elazığa getmişdir. Bu fakt onun Elazığda şeirlərinin
çap edilib edilməməsini araşdırmağa zəmin yaradır. Bu məqsədlə tədqiqatçı "Van Sesi"
qəzetinin o dövrdə baş redaktoru olmuş Əli Laləci bəylə tanış olur. Laləci bəyin verdiyi
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məlumatlara görə, A.İldırım ona şeirlərini oxumuşdur. Məhz bu araşdırma nəticəsində
A.İldırımın "Van Sesi" qəzetinin 1941-1942-ci il nüsxələrində bir neçə şeirinin çap
olunduğunu dəqiqləşdirmək mümkün olmuşdur. Həmin şeirlərdən birini tədqiqatçı şairin
yenidən nəşr olunan kitabına da daxil etmişdir. "Bir səs gəlir uzaqdan" şeiri "Van Sesi"
qəzetinin 21 fevral 1942-ci il sayında dərc edilmişdir. Məsələ burasındadır ki, tədqiqatçı
Maarif Teymur bu şeiri şairin Azərbaycanda nəşr edilmiş "Qara dastan" kitabında onu səhvən
sürgün şeirləri hissəsinə daxil etmişdir. Tədqiqatçı Ənvər Aras isə "Bizim Hüseyn
Baykara’ya" ithafı ilə çap olunmuş bu şeirin həqiqətən də Elazığda qələmə alındığını
dəqiqləşdirir. Şeir üç bənddən ibarətdir. Şeirin məzmunundan da görünür ki, şair onu
sürgündə deyil, mühacirətdə yazmışdır. Çünki Hüseyin Baykara da Azərbaycan siyasi
mühacirətinin görkəmli nümayəndələrindən biri idi. Buradan da aydın şəkildə görünür ki,
onların əlaqələri olmuşdur. A.İldırımın Azərbaycan siyasi mühacirətinin digər görkəmli
nümayəndəsi Mirzə Bala Məmmədzadə ilə məktublaşmaları onu göstərir ki, şairin siyasi
mühacirətlə də sıx əlaqələri olmuşdur. "Bir səs gəlir uzaqdan" şeirində vətən üçün tökülən göz
yaşlarının o yurda, torpağa çatdırılması arzusu ifadə edilmişdir:

Bir səs gəlir uzaqdan, o yarmı gəldi dilə?
Bir xəbərmi yolladı şu yaralı bülbülə?
Bülbül, yolun düşərsə bənim doğduğum elə,
Bu yanıq iniltimi dağlarına sal da gəl,
Qəlbimə salmaq üçün qadasını al da gəl.
Mən gəlirkən o yurdun mövsümü son bahardı,
Gülşəndə gül yerinə qızıl dikənlər vardı.
Durma bülbül, bu hicran dərdli bağrımı yardı,
Get, bir an olsa o göy sinəsində qal da gəl,
Könlümə salmaq üçün dərdlərini al da gəl [2, 487].

Tədqiqatçının bir başqa məlumatı isə ədibin həyatı ilə bağlıdır. Belə ki, tədqiqatçı qeyd edir ki,
şairin oğlu Azər Almasın dediyinə görə, A.İldırımın iki əkiz qızı dünyaya gəlir. Buna çox sevinən
şair öz xəyallarına uyğun olaraq qızlarının birinin adını İldəgəz, ikincisinin adını isə Yurdavar
qoyur. Bununla da bir gün mütləq vətəninə geri dönəcəyinə inamını ifadə edir. Lakin bir müddət
sonra əkiz qızların ikisi də bir gündə vəfat edir. Bu hadisə ona olduqca təsir edir [2, 86].

Ənvər Aras A.İldırımın yaradıcılığını araşdırmazdan öncə “Azərbaycan” sözünün
mənasının, mahiyyətinin, eləcə də onun coğrafi sərhədlərinin, Güney, Quzey Azərbaycan
istilalarının və şairin yaşadığı son dönəm Azərbaycan ədəbi mühitinin təhlilini verir.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra bu ideyaları yaşadan M.Ə.Rəsulzadə ilə
birlikdə poeziyada, həm də A.İldırımın olduğunu qeyd edən tədqiqatçı yazır: "Fəqət
"İnsanlara hürriyyət, millətlərə istiqlal!" deyə yola çıxan Məmməd Əmin Rəsulzadənin 7
dekabr 1918-ci ildə Azərbaycan Parlamentinin açılışında söylədiyi və Azərbaycanın siyasi
tarixində milli şüar halına gələn "Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz!" sözünü unutdura
bilməzlər. Budur, Məmməd Əmin Rəsulzadənin açdığı bayrağı göylərdən endirməyən, onun
fikir və düşüncələrini özünə rəhbər edən, istiqlal məşəliylə bayrağını əlindən, istiqlalını
dilindən düşürməyən abidə şəxsiyyətlərdən biri də Rəsulzadənin sözünü türk gəncliyinin
könlünə nəqş etmək arzusunda olan vətən şairi Almas İldırımdır:

Qazardım könüllərdə yalnız bir tək ideal:
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"İnsanlara hürriyyət, millətlərə istiqlal [2, 57]!”
Ə.Aras kitabda A.İldırımın həyatı və ədəbi mühitini, sürgün illərini, ədəbi fəaliyyətini,

Dağıstan və Aşqabadda yaşadığı illəri, azadlıq uğrunda yola çıxaraq əvvəlcə İrana, oradan isə
məşəqqətlə Türkiyəyə - Elazığa gəlməsini bütün incəlikləri ilə araşdırır. Tədqiqatçı
A.İldırımın 20-ci illərini təsvir edərkən onun buradakı dərnəklərdəki fəaliyyətinə, Qızıl Qələm
Cəmiyyətinin Azərbaycan Proletar Yazıçıları Cəmiyyətinə birləşdirilməsindən sonrakı
proseslərə də geniş yer ayırır. O eyni zamanda demək olar ki, Azərbaycandakı bütün mətbu
orqanlarında şairin həyatı, ədəbi fəaliyyəti ilə bağlı olan ən önəmli faktları araşdırmışdır.
Doğrudur, Azərbaycanda da şairin həyat və yaradıcılığı haqqında müəyyən tədqiqatlar
aparılmışdır. Lakin Ə.Arasın bu araşdırması bütün tədqiqatları özündə birləşdirən bir əsər
kimi diqqəti cəlb edir. Bu faktlar şairin yaşadığı dövrü, ədəbi, ictimai-siyasi mühiti anlamaq
üçün əsas mənbələrdən hesab oluna bilər.

Ə.Aras A.İldırımın Türkiyədəki fəaliyyətinin açılmamış səhifələrinə də nəzər salır. Onun
Türkiyəyə gəldikdən sonra ədəbi fəaliyyətini davam etdirməsi ilə bağlı şahidlərin xatirələrinə
də yer verərkən qaranlıq məqamlara işıq tutmuş olur: "İldırım ədəbi fəaliyyətinə Türkiyəyə
gəldikdən sonra da davam edir. Başda Ağın olmaq üzrə görəv yapdığı yerlərdə, bir çox sosial
fəaliyyətlər göstərir, özü də bu fəaliyyətlərdə rol alırdı. Elaziğin (Ağın)ın Bəy alması
şəhərindən şair Məhmət Ərkönül də İldırımın Ağında nahiyyə müdirliyi yapdığı illərdə öz
evlərində kirayənişin olaraq yaşadığını söyləməkdədir [1, 65]. Yenə buradan öyrənirik ki,
A.İldırım Elazığda da müxtəlif tədbirlər təşkil edir və bu tədbirlərdə Osman Gülər kimi
müəllimlər və Mehmet Atalay kimi şagirdlərlə yanaşı özü də rol alırmış.

Ə.Arasın araşdırmalarının böyük bir hissəsi şairin əsərlərinin təhlili ilə bağlıdır.
Tədqiqatçı şairin əsərlərinin mövzu və problematikası, ideyası, poetik obrazları ilə bağlı
təhlillər apararaq onun yaradıcılığının ana xəttinin istiqlal ideyası olduğunu bildirir. Doğrudan
da, şairin şeirlərində həsrət motivləri ilə birlikdə istaqlal mövzusu da ana xətt kimi
müəyyənləşir. Şair Bakıya xitab edərək dünən olduğu kimi, bu gün də istiqlal üçün mücadilə
etdiklərini dilə gətirir və üzünü Moskvaya tutaraq tez-gec onu silib-süpürəcəklərini poetik
etirazla bildirirdi:

Bir gün istiqlal dedin, biz atıldıq kavğaya,
Sən bağrında qanlı bir yer açdın Moskovaya.
Kim dedi çevrilsin leş qoxan bir yuvaya?
Kim dedi bir mujikin əmrini dinlə Bakı?

Sən zümrüd bir tac ikən, bizim qoca Qafqaza,
Düşmana sevinc verdin, bizi düşürdün yasa.
Aşkımı kanla boğdu, bən dostmu deyim Rusa,
Odlu gögsüm qabarmış, daşan bir kinlə Bakı [2, 467].

Ə.Aras A.İldırımın "A dağlar", "Əfsunlu yalan", "Əsir Azərbaycanım", "Qərib quşum",
"Gənclərdə ümidim var", "Gölcüklə həsbi-hal", "Qürbət məktubları", "Qürbətdə", "Hanı?",
"İlərləyən Elazığa" və s. şeirlərini təhlil edərək mühacir şairin yaradıcılığının əsas
leytmotivini müəyyənləşdirir. Tədqiqatçının fikrincə, şairin şeirlərində qarşıya çıxan
mövzulardan biri dağa müraciət və dağların poetik obrazının yaradılmasıdır. Dağlara müraciət
şairin həm vətəndəki, həm Dağıstandakı, həm Aşqabaddakı, həm də mühacirətdəki şeirləri
üçün əsas obrazlardan biri olur.

A.İldırım poeziyasının başlıca mövzularından biri isə vətən və türklükdür. Şair bu
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mövzulara sıx-sıx müraciət edir. Şair Vətəni bəzən əcdadın yatdığı daş, torpağı qızıl olan
müqəddəs məkan, bəzən məftun olunan sevgili, bəzən isə azadlığın tənəffüs edildiyi bir
coğrafiya, məkan olaraq təsvir edir. O, daim vətənin, millətin dərdiylə yaşayır, onu düşünür
və şeirlərində də vətənin obrazını yaratmağa çalışırdı.

Ə.Arasın bu araşdırmasında şairin həyatı və yaradıcılığı bütün parametrlər üzrə tədqiq
edilir. Lakin araşdırmanın daha bir üstün cəhəti onun əsərlərinin akademik nəşridir. Belə ki,
tədqiqatçı onun əsərlərini çap etdirərkən əvvəlki variantlarla, yaxud ilkin qaynaqlarla da
tutuşdurmuş, ortaya yeni bir mükəmməl variant çıxarmışdır. Hətta şeirlərin ilkin olaraq
harada dərc edilməsi barədə kitabların birinci səhifəsində məlumat da vermişdir. Tədqiqatçı
Azərbaycanda aparılan araşdırmalara da xüsusi əhəmiyyət vermiş, şairin həyatı, ədəbi,
ictimai-siyasi mühiti və yaradıcılığı haqqında tədqiqatlar aparan Bəkir Nəbiyev, Nazif
Ələkbərli, Maarif Teymur, Məti Osmanoğlu, Anar və başqalarının əsərlərinə də müraciət
etmişdir. Tədqiqatçı eyni zamanda 20-30-cu illərin mətbuat orqanlarında nəşr edilən proletar
tənqidlərini də təhlil edərək onları yeni mövqedən qiymətləndirə bilir. Lakin bütövlükdə
məsələyə Türkiyə ədəbi mühiti kontekstindən baxdıqda A.İldırımın həyatı və yaradıcılığının
sistemli və əhatəli öyrənilməsi, əsərlərinin yenidən nəşr edilməsini qənaətbəxş hesab etmək
çətindir.

Məqalənin aktuallığı. Azərbaycanın Xalq Cümhuriyyəti, Azərbaycan mühacirət
ədəbiyyatının araşdırılması ədəbiyyatşünaslıq üçün hər zaman aktual mövzulardan olmuşdur.

Məqalənin elmi yeniliyi. Azərbaycan mühacir yazıçılarından olan Almas İldırımın
həyatının, ədəbi, ictimai-siyasi fəaliyyətinin Türkiyə ədəbi-nəzəri fikrində araşdırılması
baxımından yenilik hesab oluna bilər.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə doktorantların, bakalavr və
magistrantların elmi araşdırmaları üçün elmi qaynaq ola bilər.
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В статье исследуется в контексте турецкой литературной среды творчество Алмас
Илдырыма. Отмечается, что после изгнания из Советского Азербайджана в Дагестан, а
затем в Ашхабад, он не смог здесь жить и с большим трудом основался в Элазиге, в
Турция. С середины 30-х годов жизнь и творчество А. Илдырыма развивались в
контексте турецкой литературной среды. Поэтому в Турции написаны статьи о жизни и
творчестве поэта, его работы были опубликованы несколько раз. Но несмотря на это,
турецкие исследования в области изучения жизни и творчества поэта
неудовлетворительны. Только исследования и публикация работ А. Араса можно
рассматривать как один из успешных шагов, предпринятых в этом направлении.

N. Mustafayeva

The literary works of Almas Ildyrym in the context of the
Turkish literary environment

Summary

The article explores the work of Almas Ildyrym in the context of the Turkish literary
environment. It is noted that after the expulsion from Soviet Azerbaijan to Dagestan, and then
to Ashkhabad, he could not live here and with great difficulty established himself in Elazig, in
Turkey. From the mid-30’s, the life and work of A. Ildyrym developed in the context of the
Turkish literary environment. Therefore, in Turkey, written articles about the life and work of
the poet, his work has been published several times. But despite this, Turkish studies in the
field of studying the life and work of the poet are unsatisfactory. Only the research and
publication of the works of A. Aras can be considered as one of the successful steps taken in
this direction.

Redaksiyaya daxil olub: 25.10.2018
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“Cəmiyyətin inkişafında hər bir yeni dövr özünün ictimai-siyasi, mənəvi-əxlaqi
mənzərəsini yaradır. Bu mənada 60-cı illər XX əsrin tarixində ən önəmli yerlərdən birini tutur.
Bizdən 40 illik bir zaman məsafəsində olan həmin dövr, tədqiqatçıların yaradıcılığında dolu,
həm də narahat epoxa olmuşdur. Bir tərəfdən dünyada baş verən qlobal ictimai-siyasi
hadisələr, Afrikada, Asiyada, Latın Amerikasında sönmək bilməyən azadlıq hərəkatı, digər
tərəfdən elmi-texniki tərəqqinin durmadan artması, kosmosun fəth edilməsi, yeni-yeni kəşflər
hər bir xalqın həyatında dünyaya baxışında iz buraxdı. Təbii ki, bu dəyişikliklər mənəviyyatın
göstəricisi olan mədəniyyətə təsirsiz qala bilməzdi. Cəmiyyət həyatında dünyada baş verən
hadisələr müəyyən təsirlər yaratdığı, dərin iz buraxdığı kimi, sənətdə də yeni meyarlar, ölçülər
yarandı” [3, 12].

Bu baxımdan görkəmli yazıçı Mövlud Süleymanlının yaradıcılığı yeni meyarları ilə
seçilirdi. Artıq 1960-cı illərdən başlayaraq Azərbaycan ədəbiyyatında streotip obrazlardan,
hazır ədəbi qəhrəmanlardan fərqli olaraq yeni ədəbi qəhrəmanlar yeni meyarlarla yaradılmağa
başlandı. “Obrazı birtipli deyil, “boyaların qatılığında” daxili aləmin mürəkkəbliyi ilə bir
insan kimi həm müsbət, həm də mənfi cəhətləriylə birgə təsvir etmək artıq bu “yeni insan”ın
bədii ədəbiyyata ayaq basmasından xəbər verirdi. Müasir həyatı, onun çoxcəhətli
problemlərini, gerçəklik haqqında mümkün olmadığı kimi, eyni tipli ədəbi qəhrəmanlarla da
kifayətlənmək mümkün deyildi” [4, 17].

Bu dövrdə yazıçılar keçmiş ənənəvi yazı təhkiyəsindən uzaqlaşıb oxucunun intellektual
potensialını nəzərə alaraq, assosiativ-məntiqi təhkiyə formasından istifadə edərək özünün
estetik potensialını artırmaq qayğısını da düşünür. N. Əliyеvа ədəbiyyatımızda bu yeniləşmə
meylini nəzərə alaraq qeyd edir ki: “70-ci illərdə özünü göstərən intеllеktuаllаşmа mеyli 80-ci
illər nəsrində bir qədər də dərinləşdi… Еyni zаmаndа, nəsrimizdə 70-80-ci illərdə güclənən
digər bir təmаyülü də qеyd еtmək lаzımdır; bu, intеllеktuаlizmlə bir növ əkslik təşkil еdən
lirik еmоsiоnаl (еksprеssiv) üslub istiqаmətidir” [2, 67].

Mövlud Süleymanlının milli düşüncə, etnoqrafik elementlərin bolluğu ilə seçilən hekayə
və povestlərində də roman yaradıcılığında olduğu kimi xalqın tarixi, etnoqrafiyası, mənəvi-
əxlaqi dəyərləri geniş planda təsvir olunmuşdur. “Şanapipik”, “Duzsuzluq”, “Yel Əhmədin
bəyliyi”, “Şeytan”, “Dəyirman”, “Ot” povestləri, “Quru kəllə”, “Sığırçı Güllünün ala iti”,
“Dünyanın işığı”, “Qaraca kişinin yaylaqları” kimi hekayələrində müəllifin özünü düşündürən,
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nigaran qoyan proseslərin insan mənəviyyatının içindən necə keçib getdiyi aydın
göstərilmişdir. Sözügedən əsərlərin hər birində “...cəmiyyət həyatını bürüyən sosial
ziddiyyətlərin, mənəvi-əxlaqi kataklizmin kökləri açılır, gerçəklik haqqında, sosial-siyasi
mühit, insan və cəmiyyət, insanın təbii varlığı kontekstində fəlsəfi qənaətlər” [5, 39] öz əksini
tapmışdır.

“Milli dəyərlərimizin təəssübkeşi, öz xalqının soyunu, tarixini, fikir dünyasını özünü
tanıdığı kimi tanıyan Mövlud Süleymanlı” [10, 5] qələmini mənəvi dünyamızın incəliklərini
izhar etməyə yönəltmişdir. Obrazları kollektivçilik məngənəsindən çıxarıb tarixin ağuşuna
atmış, at üstünə qaldırmış, düşüncəsinin dərinliyinə önəm vermişdir. Yasaq olmuş mövzuları
yazıya gətirib fərdin yaşantısını, psixoloji durumunu incələmişdir. Bununla Azərbaycan
nəsrinə yeni üslub, yeni dil, təkrarsız obrazlar bəxş etmişdir.

Mövlud Süleymanlının orijinal yazı manerası, milli düşüncə, etnoqrafik elementlərlə
zəngin yaradıcılığı oxucular tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılandı. Çox sürətli bir şəkildə ədəbi
ictimaiyyətin diqqətini cəlb etdi. Heç də təsadüfi deyil ki, Mövlud Süleymanlının bu əsərində
İmadəddin Nəsiminin çox məhşur qəzəlindən götürülmüş “Dünya duracaq yer deyil, ey can,
səfər eylə” [3, 12] misrası epiqraf olaraq seçilmişdir.

Povestin daşıdığı ideya ilə epiqraf arasındakı məntiqi əlaqə sujetin inkişafında reallaşır və
yazıçının çatdırmaq istədiyi ideyanı anlamağa kömək edir. XIV əsrin geniş dünyagörüşlü və
mübariz, öz əsərlərində daima insan, cəmiyyət problemlərini vurğulamağa çalışan bir şairinin
dünyanın yaşanılacaq yer olmaması kimi düşüncəyə qapılması və altı əsr sonra bu düşüncənin
Mövlud Süleymanlı əsərinin ideyasına çevrilməsi oxucuda bu düşüncənin doğruluğuna
inamın yaranmasına, bir sözlə nikbin fikirlərin ona üstün gəlməsinə səbəb olur. Məlumdur ki,
ətrafımızda, cəmiyyətimizdə baş verən müsbət və mənfi olaylar bizim baxış bucağımız,
hadisələrə olan münasibətimizlə birbaşa bağlıdır. Yaşadığı, mənsub olduğu cəmiyyəti
bəyənməmək, daim onu inkişaf etmiş sivilizasiyaya uyğun bir hala salmaq haqqında deyil,
sadəcə olaraq qaçaraq canını qurtarmağa çalışmaq insanlığın genetikasında möhkəmlənmiş
olan bir xüsusiyyətdir. Yəni, insanlar ümumxalq rifahından öncə yalnız öz firavan və rahat
həyat istəklərini yerinə yetirməyə çalışdıqları üçün cəmiyyət bir-birini anlamayan,
qarşısındakı insanda yalnız qüsurlar görən insanlarla dolub-daşır. Öz hərəkətlərini,
düşüncələrini və dünyada varolma səbəblərini düzgün şəkildə sorğulaya bilməyən, yalnız kor-
koranə inanmaq yolunu - bir növ həyatda ən rahat yaşayış yolunu seçənlər cəmiyyətin içdən-
içə çürüməsinə səbəb olur.

“Mövlud Süleymanlı Həmid və Yel Əhməd obrazları ilə bir növ təkyə mədəniyyətindən
gəlmə dərvişlikdə-cəlayi-vətən olub diyar-diyar gəzmək, ürəyinin, könlünün, inamının aram
tapdığı məqamı bulmaq, “quşu qonduğu” yerdə nəfəs dərməyə can atan insanların aqibətini,
taleyini incələmişdir. Hər şeydən əvvəl, əsər bəhs etdiyi dövrü, zamanı öz ab-havasıyla
duymaq, anlamaq mənasında, təsvirlərin təkrarsız işlənməsi, xalq düşüncəsinin, fəlsəfəsinin
təbii ifadəsi baxımından böyük maraq doğurur…” [10, 12]

Təsvir baxımından, xüsusilə, Yel Əhmədin yaşadığı dağ kəndinin adamlarının xarici
görkəminin obrazlı ifadələrlə göstərilməsi diqqəti cəlb edir. “Alçaqboylu, enli adamlar idi. Elə
bil böyüyə bilərmişlər, özləri istəməyib. Bir az sıxılıb, içlərinə yığılıblar ki, dağ yeridi,
üşüməsinlər” [10, 111].

Bu təsviri müəyyən mənada məcazi baxımdan da yorumlamaq mümkündür. Sanki kənd
camaatı özləri maariflənmək, daha müasir dünyaya can atmaq, “yaşlarına uyğun”
davranmaqdan inadkarlıqla kənar gəzirdilər. Bütövlükdə kənd əhalisinin dünyagörüşünün,
hadisələrə baxışının əks etdirilməsi baxımından “Yel Əhmədin bəyliyi” çox uğurlu bir əsər
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hesab oluna bilər. Məlum olduğu kimi, kəndin özünəməxsus yaşam qaydaları mövcuddur;
belə ki, bəzən önəmli hadisələr bu kiçik cəmiyyət üçün heç bir əhəmiyyət kəsb etmədiyi halda,
çox xırda problemlər onlar üçün qlobal əhəmiyyətli məsələyə çevrilə bilər. Yel Həmidin və
oğlu Əhmədin yaşadığı kənddə isə onların mövcud cəmiyyətdən uzaqlaşıb, xəyallarının,
istəklərinin ardınca getməyə can atmaqları uşaqdan tutmuş böyüyə qədər hamının mütəmadi
olaraq fikir yaratdığı bir problem idi: “Hamı qaşlarını düyünləyib fikirlərini qarışdırıb
gözləyirdilər ki, Əhməd indicə baltanı atıb qaçıb gedəcək. Uşaq böyüyə, böyük uşağa qarışa-
qarışa çığıracaqdılar:

— Ay, Əhməd getdi!
— Oy, Əhməd getdi!” [10, 102].
Kənd camaatı Yel Həmid və onun nəsli haqqında müxtəlif cür rəvayətlər uydurur və

bunlara inanaraq səksəkə içində yaşamağa üstünlük verirdilər. Düşünürük ki, burada yazıçı
tam olaraq cahil bir toplumun düçar olmağa məhkum olduğu bir bəlanı bütün təfərrüatı ilə
verməyə çalışıb. Bu insanların davranışı oxucuda hər nə qədər ikrahedici hisslər oyatsa belə,
məsələyə daha real mövqedən yanaşdıqda elmdən, savaddan məhrum və bütün fəaliyyəti
yalnız əkinçilik, maldarlıqla məşğul olan insanların zehni fəaliyyət üçün düşündürücü, onları
narahat edəcək, bəzən qorxu, bəzən isə məzə obyektinə çevirə biləcəkləri bir problem
axtarışında olmaları çox təbii idi. “Onların işə getməyi, gördükləri işlər, elədikləri gaplar,
günün çıxmağı, suyun axmağı kimi düşünülməmiş, qurulmamış, yalandan uzaq olduğu üçün
bu cür nağıllar, bəzəmələr əl içi kimi açılıb, birdən-birə boş şeylər olurdu. Ona görə də dan
yerinin təmiz, ayazlı havasında o əkindən bu əkinə məzələnə-məzələnə bir-birini səsləyirdilər:

— Ayə, yel Həmid gedibmi, görəsən?
— Bu vaxta yel Həmidmi qalar? İndi Qaraçöpdə qəzəl oxuyur” [10, 110].
Göründüyü kimi insanların yerişindən, geyim tərzindən tutmuş ailəsinin daxili

məsələlərinə qədər qarışmağa adət etmiş bu cəmiyyət üçün yel Həmidin düşüncələrindən
tutmuş oxuduğu qəzəllərə qədər hər şey böyük maraq kəsb edirdi. Onların Allah haqqında
düşüncələri, dinə yanaşma mövqeləri də müxtəlif idi. Əsərdən aydın şəkildə bəlli olur ki, kənd
camaatının dini təhsili də yetərli səviyyədə deyil. “Allahın özünə də adam kimi baxırdılar.
Yəni “Varsa, da özü bilər, yoxsa da. Özü bilən yaxşıdı. Mən inandığıma inanıram” [10,110].

“Kibr, bəlkə də insan oğlunun sahib ola biləcəyi ən iyrənc və pis duyğulardan biridir.
Lakin daha dəhşətlisi, həm kibrli olub, həm də belə deyilmiş kimi inkaretmə vəziyyətidir.
Çünki, kibrli olmağın yaxşı bir şey olmadığını demək olar ki, hər kəs qəbul edir, yenə bu
qəbul etməklə birlikdə heç kim özünə kibrli olmağı yaraşdırmaz. Bu səbəbdən də kibrli
olduğumuz zamanlarda belə bunun fərqində olmaz və “kibrli birisən” sözlərini qulaq ardına
vurar, eşitməzlikdən gələrik”. Elə bu səbəbdəndir ki, özlərinin nifrətoyandırıcı iftiraları ilə yel
Həmidi dəli səviyyəsinə gətirib, onun ölümünə səbəb olanlar günahı özlərində görməməyə
çalışır və yenə işin içindən gülərək, məzə tutmağa çalışaraq çıxmaq istəyirlər: “Camaatın
hərəsi üzünü bir səmtə tutub gülürdü. Molla da:

— Əstəğfurullah, — deyib, — ləzzətlə gülümsədi” [10, 125].
Kənd camaatının ən böyük çatışmazlıqlarından biri də deyilən hər sözə hamının inanması

və bunu sanki şahidi olduqları bir hadisə kimi ağız dolusu anlatmaqları idi. “Heç bir bilgi tək
bir mənbədən alınmamalıdır. Ən böyük xətanı bəlkə də burada edirik. Tək bir qaynaqdan əldə
etdiyimiz bilgini yetərli görüb fərqli qaynaqlardan araşdırma ehtiyacı duymuruq. Halbuki,
faydalandığımız bu tək qaynaq bizə tək bir insanın baxış mövqeyini sunur. Bu vəziyyət eynilə
yuxu yozanların eyni yuxunu fərqli cür yozmalarına bənzəyir. Bu eyni zamanda insanın nəyə
inanmaq istəməsi ilə bağlı olan bir düzümdür. Bəzi məşhur filosofların həyat və onun anlamı
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haqqındakı düşüncələrini incəliyə bilərik:
— Artur Şopenhauer üçün həyat boş bir şeydir. Sadəcə olaraq hal-hazırdakı insan onu

böyüdür.
— Fridrix Vilhelm Nitsşe həyatın obyektiv bir anlamının olmadığını söyləyir. Onun üçün

həyat təkrar edilən bir heçlikdir.
— Kiniklerə görə təbiətlə uyum içində ədalətli bir həyat sürmək həyatın anlamıdır.
— Alfred Adlerə görə yaşamın mənası: həyatın bütününə fayda edə bilməkdir”.
Məzə Möylənin yosma arvadının uydurduğu “Yel Həmid ildə bir dəfə üstü kəpənəkli

alaqarğa doğurmuş” şayiəsi bütün kəndin gecə-gündüz düşündüyü, doğru olub-olmadığını
aydınlaşdırmağa çalışdığı fikrə çevrilir: “Məzə Möylənin yosma arvadı özünün düzəltdiyi,
qurduğu nağıla çaşıb qalmışdı:

—Nə bilim, vallah, yəqin elə doğruymuş ki, belə də çıxdı…” [10, 115].
Əsərdə övlad-valideyn münasibətlərinə də çox incə cizgilərlə aydınlıq gətirilmişdir.

“İnkişaf edən və dəyişən dünyaya ayaq uydura bilən şəxslərin yetişdirilməsində ailənin böyük
bir rolu vardır. Uşaqların ilk tərbiyələrini ailədə aldıqlarını düşündükdə ailə tərbiyəsinin
önəmi özünü geniş müstəvidə göstərir. Uşağın inkişafı onun ətrafı ilə olan əlaqəsi ilə birbaşa
əlaqəlidir” [ 3 ].

Uşaq doğulduğu andan etibarən ailəsində olan şəxslərin davranış və düşüncə sistemini
mənimsəyir, onun ətraf aləmin şəxs və əşyalarına münasibəti bir növ valideynlər, nənə-baba,
eyni zamanda tərbiyəçi və müəllimlərin yanaşma tərzinin təkrarı kimi çıxış edir. Bu
səbəbdəndir ki, ailəsində cəmiyyət üzvlərinə qarşı humanist münasibət göstərildiyinin şahidi
olmayan uşaqların cəmiyyət həyatında ədalətli, düşünülmüş fəaliyyət göstərməsini müşahidə
etmək müəyyən mənada mümkünsüzdür. Bunu “Yel Əhmədin bəyliyi”ndə də çox aydın
şəkildə görmək mümkündür. Ailədə “Nə olursa olsun böyüklərə qarşı sayğılı və hörmətli
olmaq” kimi tərbiyəvi cümlələrlə böyüdülməmiş uşaqlar öz valideynlərinə örnək olaraq yel
Həmidə qarşı hörmətsizlik edir, eyni zamanda Əhməd haqqında digər kənd sakinləri kimi
dürlü-dürlü iftiralar uydururlar. Bəlkə də onlar bunun iftira olduğunu heç başa düşmürlər,
sadəcə olaraq, gözlərini açıb gördükləri həyata ayaq uydurmağa çalışırlar.

“ — Bir də gördük ki, geyməsini də qanad kimi belə eləyə-eləyə uçdu getdi.
— Baran yolunda otluğun içində tapdıq. Gözlərinə kəpənək qonmuşdu. Burnuna kəpənək

qonmuşdu.
— Eləydi, eləydi, kəpənəkdən görünmürdü, hərəmizə də bir kəpənək verdi.
— Alaqarğa da vardı yanında.
— Başının üstündə də küçük hürürdü…” [10, 116].
Əsərin baş qəhrəmanlarından olan yel Əhməd müəyyən mənada düşüncələri, davranışları

ardıcıl olmayan, nə edə biləcəyini özündən başqa heç kimin bilmədiyi, sadəcə olaraq öz
dünyasında yaşayan biridir. Onun kiçik yaşlarından ailəsi ilə bağlı əlaqələrinin, ümumilikdə
ailə daxili həyatlarının çox ciddi bir problemlə üzləşməsi bəlkə də Əhmədin xarakterindəki bu
qarışıqlığa səbəb olmuşdu. Atası Həmid və ümumilikdə bütün nəsilləri “Yel” ləqəbini
qazanmışdı və bununla da hamının düşüncəsində Əhmədin də atası kimi ailəsini ataraq çıxıb
gedəcəyi düşünülürdü. Amma Əhməd belə etmir. Əhmədin ailəsini atıb getməməsi müxtəlif
hadisələrin fonunda məntiqli şəkildə əsaslandırılır.

Əhməd atasız böyümüşdü və bunun nə dərəcədə ağır psixoloji iztirablara səbəb olacağını
çox gözəl bilirdi. Onun atası haqqında müsbət düşüncələri müəyyən mənada yel Həmidin
Əhmədə yad olan bu saqqallı kişinin laqeyd davranışları və münasibəti ilə məhv olmuşdu.
Digər tərəfdən Əhməd atasına nisbətən daha iradəli və bəlkə də intiqamçı idi. İradəli idi,
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çünki yel Həmidin ürəyini, beynini oxşayan o düşüncə - çıxıb getmək istəyi Əhməddə də
mövcud idi, lakin o, öz üstün iradəsi ilə qalib gəlməyi bacarır. Digər tərəfdən kənd camaatının
tənə və şayiələrinin, hələ kiçik yaşlarından atasına görə məzə Möylə və digərləri tərəfindən
gülüş obyektinə çevrilməsinin, eyni zamanda atasının ölümünün bütün bu əhəmiyyətsiz
səbəblər ucbatından baş verməsinin Əhməddə dərin izlər yaratdığını və onu daha çox pul
qazanaraq bu kənd camaatını özündən asılı hala salmaq, onları artıq kiminləsə məzə tutmaq
yerinə öz hallarına acıyıb, yalnız borclarını düşünəcək bir səviyyəyə çatdırmaq üçün
fəaliyyətə sövq etdiyini də düşünmək olar. Əhməd bütün bunlara çox böyük uğurla nail olur.
Artıq bütün insanların dərdi “Yel” nəslinin kəpənək tozu və ya onların alaqarğa doğması deyil,
bu qədər qısa vaxt ərzində varlanmağı bacaran Əhmədin pulları olur. Tənqidçi Arif
Əmrahoğlu yazıçının yaradıcılığına xas olan bu məqamları vurğulayaraq qeyd edir ki:
“Mövlud Süleymanlı əsərlərində mif dünyası ilə real dünya arasında sərhəd itir, biri başlayıb
biri qurtarmır, biri digərinə zəmin hazırlayır, onu tamamlayır” [8, 6].

Əsərdə diqqət cəlb edən obrazlardan biri və yazıçının tipik xüsusiyyətlərə məxsus tipik
cəmiyyət üzvünü əks etdirmək bacarığını ortaya çıxaran Məzə Möylədir. Məzə Möylə
adından da göründüyü kimi, bütün fəaliyyəti yalnız kənd camaatı üçün gülüş, məzə
obyektlərinin və hadisələrinin tapılması olan, həyata dair qarşısına konkret məqsədlər
qoymayan birisidir. Əslində Məzə Möylənin bu “bikarlığı”nın birinci dərəcəli günahkarı
özüdürsə, burada ikinci dərəcəli rolu maarifsiz və zəif dünyagörüşünə məxsus kənd
cəmiyyətinin sosial tələbləri oynayır. İş o yerə çatır ki, yas mərasimi kimi ciddi bir mühitdə
belə kənd əhalisi Məzə Möylənin “agıllı” düşüncələrinə, ölüm hadisəsinə “pozitiv” yanaşma
tərzinə gülməyi bacarır. Məzə Möylə yosma arvadı ilə sanki bir bütövlük təşkil edir. Onların
hadisələrə baxış acıları tamamilə eynidir. Yosma arvadı hər nə qədər Möylə tərəfindən şiddətə
məruz qalsa belə, onun “hıçqırıq” bəlasından xilas olması üçün əlindən gələni əsirgəmir. O,
eyni zamanda şayiə yaymaqda mahir ustalığa malik olsa da, duyğusal xüsusiyyətləri ilə də
diqqəti cəlb edir. Yel Həmidin öz evinə qayıtmasına ən azı arvadı qədər sevinən bu qadın
oxucuda müəyyən qədər ailə münasibətlərinə, ailə bağlarına qarşı xüsusi bir mövqeyi olduğu
fikrini yaradır. “Məzə Möylənin arvadı çəpərlərin arasıyla balıq kimi çırpınıb quyruq bulaya-
bulaya özünü kəndin içinə saldı: - Həmid gəlib, ay camaat, yel gəlib!” [10, 121].

Əhmədin anası ağlayanda da gülüşünü əskik etməyən bu cəfakeş azərbaycanlı qadınını
müəyyən mənada əzilən, xoşbəxt ailə həyatından məhrum olan qadınların ümumiləşmiş
obrazı kimi qəbul etmək olar. Onun dilindən deyilən bir cümlə vardır ki, bu artıq Əhmədin
anasının necə biri olduğunu bütün cəhətləri ilə gözlərimiz önündə canlandırmağa şərait
yaradır: “Daha getmə, dərdin alım, ay Həmid, mənə deyirlər ki, sən pissən, səndən qaçır
ərin…” [10, 111].

Məlumdur ki, ta qədim zamanlardan həm Azərbaycanda, həm də bir sıra ölkələrdə
dağılmış ailənin, uğursuz münasibətlərin günahı bir çox hallarda qadınlarda görülmüş, onlar
cəmiyyət tərəfindən tənəli baxışlar və fikirlərə məruz qalmışlar. Əhmədin anası sadəcə olaraq
onlardan biri idi. Eyni zamanda cəmiyyətdə mövcud olan “həyat yoldaşına müti” olmaq kimi
fikirlər səbəbindən bəlkə də Əhmədin anası yel Həmidin öz ailəsini tərk edərək, uzun müddət
heç bir xəbər vermədən bilinməyən yerlərdə həyat sürməsi, daha sonra isə heç bir şey
olmamış kimi, sanki qaldığı yerdən davam etdirirmişcəsinə ailəsinin yanına dönməsi və öz
övladına qarşı laqeyd münasibətinə kəskin münasibət göstərməkdən çəkinir və sadəcə olaraq
“getmə…” - deyə bilirdi. Lakin o, öz yaşadığı taleyinin gəlininin də yaşamamasına çalışır və
daim ona məsləhətlər verərək vəziyyətin yenidən təkrarlanmasına yol verməmək üçün əlindən
gələni edirdi.
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“On illər boyu sosializm realizminin saxta qəlbləri içərisində dustaq saxlanan, həyatdan,
həqiqətdən uzaq düşən ədəbiyyatımız yeni məzmun aldı. Əvvəlki saxta romantik pafosun
gerçək məzmuna uyuşmayan intonasiyanın yerini ayrı-ayrı fərdlərin timsalında xalqın əsil
həyatını, dərdlərini, ağrılarını əks etdirən sosial gerçəkliklə dolu ədəbiyyatın yarandığını” [13,
51] görkəmli yazıçı Mövlud Süleymanlının da yaradıcılığında bariz şəkildə görürük.

Mövlud Süleymanlı əsərlərində insanın mənəvi dünyası və bəşəri mahiyyəti mifoloji,
tarixi, sosial, siyasi hadisələr fonunda bədii tədqiqat obyektinə çevrilir, müasir oxucunu
dünəni haqqında dərin düşüncələrə kökləyir.

Məqalənin aktuallığı. Ədəbiyyata ötən əsrin 70-ci illərində gəlmiş Mövlud
Süleymanlının orijinal yazı manerası, milli düşüncə, etnoqrafik elementlərinin bolluğu və
heyrət doğuran əlvanlığı ilə seçilən əsərləri çox sürətli bir şəkildə ədəbi ictimaiyyətin
diqqətini cəlb etdi. Mövlud Süleymanlının 70-ci illərin sonlarında yazdığı “Yel Əhmədin
bəyliyi”ndə qəribsəyən, darıxan, çevrəsinə sığmayan həyat bədiiləşdirilib. Daxilən ayıq,
anlaqlı adamların bu hala düşmələrinin, dünyadan qaçmaq istəklərinin səbəbini yazıçı
cəmiyyətdə görür.

Məqalənin elmi yeniliyi. Mövlud Süleymanlının “Yel Əhmədin bəyliyi” povesti bəhs
etdiyi dövrü, zamanı öz ab-havasıyla duymaq, anlamaq mənasında, təsvirlərin təkrarsız
işlənməsi, xalq düşüncəsinin, fəlsəfəsinin təbii ifadəsi baxımından böyük maraq doğurur…

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə doktorantların, bakalavr və
magistrantların elmi axtarışlarının qaynaqlarına çevirilə bilər.
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С. Кязимова

Формы проявления психологизма в лирической прозе

Резюме

Оригинальная письменная манера Мовлуда Сулейманли, появившаяся в литературе
70-х годов прошлого века, национальная мысль, изобилие этнографических элементов
и произведений, отобранных с ее удивительной красочностью, очень быстро привлекла
внимание литературного сообщества. В работе М.Сулейманли «Йель Ахмад бейлии»,
написанной в 70-е годы, описана странная, запутанная, непригодная жизнь. Внутри
трезвым, здравомыслящих людей, кто морально попадает в такую ситуацию и их
желания убежать от мира, писатель видит все эти причины в обществе. Из
предыдущего повествования Мовлуда Сулейманли, эта работа была выбрана как
эпиграф из знаменитого газила Насими, который отличается в своем идеологическом
смысле: «Мир - это не место для остановки, а путешествие».

Мовлуд Сулейманли, с изображениями Хамида и Йеля Ахмеда, исследовал судьбу
людей, которые пришли из культуры теке, ходили по всему миру найти момент где их
сердце, душа и вера нашли спокойствия, которые пытались дышать на земле, где
«птица поселиться». Прежде всего, интересно понять период, в течение которого
упоминается работа, почувствовать свое время с собственной атмосферой, понимать
смысл, понимать описания образов, естественное выражение мысли и философии
народа...

S. Kazimova

Forms of manifestation of psychologies in lyrical prose

Summary

The original writing manner of Mawlid Suleymanli, which came to the literature in the 70s
of the last century, national thought, abundance of ethnographic elements and works selected
with its amazing colorfulness, very quickly attracted the attention of the literary community.
In the work of M.Suleymanli, “Yell Ahmad beyliyi” written in 70’s years the strange,
confusing, inaccessible life was described. Inside the sober, sane men for those who morally
fall into such a situation and their desire to escape from the world, the writer sees all of these
reasons in society. From previous narrative of Movlud Suleymanli, this work was selected
as an epigraph from Nasimi’s famous ghazal, which is distinguished in its ideological sense:
“The world is not a place to stop, but a journey”.

Mawlid Suleymanli with the images of Hamid and Yel Ahmed, explored the life of
people, who came from take culture, to find a moment which their heart, soul and faith found
peace that tried to breathe on the ground where “the bird settles down”. First of all, it is
interesting to understand the period during which the work is mentioned, to feel their time
with its own atmosphere, in the meaning to understand, to understand the descriptions of the
images, the natural expression of the people’s thought and philosophy...

Redaksiyaya daxil olub: 25.10.2018



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2018/4

23

Elçin hekayələrinin janr özünəməxsusluğu

Fidan Mirzəzadə
Azərbaycan Dillər Universiteti

E-mail: fidanmirzezade95@gmail.com

Rəyçilər: filol.ü.f.d., dos. V.S. Kazımova,
filol.f.d. dos. F.N. Abdurəhmanova

Açar sözlər: Hekayə, janr, canavar, nəsr, azərbaycan ədəbiyyatı
Ключевые слова: Рассказ‚ жанр, волк, проза, азербайджанская литература
Key words: Story‚ genre, wolf, prose, azerbaijani literature

Elçin Azərbaycan hekayəsinə klassik nəsrdən gələn sadəlik, təbiilik bəxş etdi. O, hekayə
janrının əslində, roman və povest qədər əhəmiyyətli bir janr olduğunu sübut etdi və bir hekayə
daxilində həyatın mühüm bir problemini bədii şəkildə həll etməyin nümunələrini ortaya
qoydu.

‟Elçinin hekayələrində hadisələr üç məcrada davam edir. Birincisi; hadisənin başlanğıc
mərhələsi – burada hər şey “sakitliklə” baş verir, biz hələ qarşıda nələr baş verəcəyindən
xəbərsizik. Sadəcə olaraq, əsas obrazlarla tanışlıq başlanır. İkincisi; “sakitlik” pozulur, qəfil
hadisələr, gözlənilməz xəbərlər qapını kəsir. Obrazların keçirdiyi psixoloji gərginliklər, zahiri
təfərrüatlardan və təfsilatlardan daxilə, içəri dünyaya “enmə” baş verir, düşünmək, özünü dərk
etmək üçün fürsət yaranır. Və nəhayət, üçüncüsu; dərketmə prosesi sona yetir. Bəzər bu
proses ölümlə də, intiharla da bitir” [2, s. 170 ] .

Hekayənin Elçin yaradıcılığında yarım əsrdən artıq yaşı var. Tehran Əlişanoğlu öz
məruzəsində Elçin nəsrini dəyişən zaman konteksti və yazıçının zamana reaksiyası,
yaradıcılıq tempinə uyğun üçdalğada təsnif etmişdir: oyanış, çöküş və heçlik… 1960-1970-ci
illərin intibah hekayələri (“Qatar. Pikasso. Latur. 1968”, “Beş qəpiklik motosikl”, “Qırmızı
ayı balası”, “Gümüşü, narıncı, məxməri”, “Bu dünyadan qatarlar gedər”, “Baladadaşın ilk
məhəbbəti” və s.), 1980-cilərin dekadansı (“Bülbülün nağılı”, “Baladadaşın toy hamamı”,
“Ayaqqabı”, “Hotel Pristol”, “Hönkürtü”, “Bozluq içində iki nəfər”, “Beş dəqiqə və
əbədiyyət”, “Gül dedi bülbülə” və s.) və qlobalizə dövrünün absurdu (“Ordenli yazıçı ilə
görüş”, “Mehmanxana nömrəsində görüş”, “Xüsusi sifariş”, “Hövsan soğanı”, “Qırmızı
qərənfil gülləri Perapalas otelində qaldı”, “Sarı gəlin”, “Araba”, “Qarabağ şikəstəsi” və
s.) …Bu təsnifat əsaslı olduğu qədər də şərtidir.

Elçinin “Yeni hekayələr”i son illərdə: 2009-2012-ci illərdə qələmə alınmışdır. Bu
hekayələr, Elçinin hekayə yaradıcılığının yeni və müdrik mərhələsini təmsil edir. İlk olaraq
“Canavarlar” hekayəsini nəzərdən keçirək. Hekayə çap olunduğu gündən etibarən ədəbi
ictimaiyyətin diqqətini cəlb etdi. Həm mövzusuna, həm də ideyasına görə maraq doğurdu.

Yazıçı bir canavar ailəsinin son günlərini psixoloji müşahidə və əyani detallarla qələmə
alıb. Qarşıda bizləri gözləyən təbii fəlakətlərin dərki canavar obrazında cəmləşdirilib.
Hekayədə yaşamağın, gələcək uğrunda mübarizənin, öz nəslini davam etdirmənin canavar
qanunu təsvir edilmişdir. Əgər nəsil məhv olursa, köklər itirsə, yoxa çıxırsa, onun yerinə nə
gələcək? Kökü qorumaq və nəsli yaşatmaq üçün nəyi qurban vermək lazımdır? “Canavarlar”
hekayəsinin ideyasını bu düşüncələr təşkil edir. Nəsli davam etdirmək, onu gələcəyə
çatdırmaq hər bir canlının borcudur. Canavarda olan qətiyyət təəssüf ki, çox insanlarda
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yoxdur. Əsərin əsas qayəsi də budur. Hekayənin epiqrafında verilən – “Külli-məxluqatın ən
zəifi insandır...” (İlyas Əfəndiyev) – kəlmələri də fikrimizi təsdiqləyir.

Canavar ailəsi ölümlə üz-üzə gəlir, dəyişən təbiət artıq onları yaşada bilmir. Yeni doğulan
balalarını, öz nəslinin sonuncu nümayəndələrini xilas etmək, nəsli qorumaq Boz canavarı
düşündürür. O, sonunda heç bir əlacı olmadığını başa düşür və öz canını, öz bədənini ac qalan
ailəsinə qurban verir. “ Bir neçə müddət beləcə davam etdi və birdən Boz gözlərini geniş açıb,
başını dikəltdi, hansısa daxili bir qüvvə ilə od saçan gözlərini qancığa tuşlayıb ağzını geniş
açdı və elə bil bədəninin bütün hüceyrələrindən qopub gələn qorxunc, qəddar bir mırıltı ilə
qancığın üstünə mırıldadı. Həmin an Boz yenə sağlam güclü və zəhmli bir canavar idi və
onun bu qəddar mırıltısı da, heç şübhəsiz ki, əmr idi – Boz canavar əmr edirdi: “Məni
parçalayın və yeyin!” – və bu qəzəbli əmri pozmaq mümkün deyildi. Canavar dünyasının öz
qanunları var idi [1, s. 27].

Tək qalan ana canavar, balaları ilə birlikdə yolu davam etdirir. Bir müddətdən sonra artıq
ana canavar da özünü qurban verməli olduğunu başa düşür. Ana canavar ölüm ayağında belə,
hələ dişləri bərkiməmiş balaların halını düşünür. “... yemiş, doymuş, güc toplamış iki canavar
küçüyü bir birinin dalına düşüb gedirdi... sövq-təbiiləri onları Şərqdən gələn rütubət qoxusuna
doğru aparırdı” [1, s. 41] .

Hekayə ümidverici notlarla tamamlanır. Oxucu canavar balalarının taleyini, onları
gözləyən son faciələri düşünür.

Hekayədə canavarın rəmzi anlamı vardır. Öz genini qoruyan nadir bir canlı kimi
canavarların həyat tərzi insanlar üçün bir örnək olmalıdır. Canavarlardan danışdıqda ilk
növbədə gözümüzün qabağına güc, qüvvət, dözümlülük simvolu gəlir. Elə buna görə də
dünya xalqlarının mifologiyasında canavar geniş yer tutub. Tarixi mənbələrdə canavar
etnonimi ilə bağlı maraqlı məlumatlar mövcuddur. Kiçik Asiyada uzun zaman kəsiyində
mövcud olmuş Hett padşahlığında, onun paytaxtı Hattusilidəki gil lövhələrdə e.ə. XVII əsrə
aid yazılarda, Hattusilinin əmrlərində əsgərlərə “bir dəstədə canavar kimi birləşmək”,
“canavarlar kimi olmaq” göstərişlərinin verildiyi bildirilir. Qədim iranlılar əfsanəvi Kirin
canavarlar tərəfindən bəsləndiyini söyləmişlər.

“Canavarlar" hekayəsində müəllifin Şərqlə Şimalı (Şimal burada bəlkə də şərti olaraq, bu,
elə Qərb deməkdir - N.T.) bir kontekstdə birləşdirməsi, yaxud ayırması da mühüm simvolik
əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, Elçin dünya sivilizasiyasının inkişaf istiqamətlərini və
mərhələlərini dərindən bilən yazıçı-filosof və etnoloq-sosioloq kimi, Şərqlə Qərbin öz yolu,
öz koloriti, öz xüsusiyyəti olduğunu vurğulamaq istəyir. Kiplinqin "Şərq Şərqdir, Qərb isə
Qərbdir, onlar heç zaman birləşməyəcək" fikrini də özünəməxsus şəkildə açır ” [3].

Hekayədə şimala doğru gedən geoloqların canavarlara məhəl qoymaması da
düşündürücüdür. Onlar ovçu deyil, canavar onlardan barıt iyi duymur. Silahları da atəş açmır.
Lakin onlar şimala tərəf gedirlər, orada neft və başqa təbii sərvətlər əldə etməyə can atırlar.
Bu da şimalın fəthi, qlobal tarazlığın pozulması, təbiətin istiləşməsi, canavar ailəsini ac və
susur qoyur.

Elçinin günümüzün gerçəklərini əks etdirən maraqlı əsərləri içində “Canavarlar”ın xüsusi
yeri var. Bu hekayə gələcəyimizi, taleyimizi əks etdirən, mövcudluğumuzu qorumaq
düşüncəsindən yaranan bədii-fəlsəfi ədəbiyyatın parlaq örnəyidir.

Təhlilə cəlb edəcəyim ikinci hekayə “Kaşeyin taleyi”dir. Elçin əsəri üç nöqtə ilə
başlamaqla burada nağıl edilənlərin tarixinin daha öncəyə aid olduğunu göstərir və
hekayədəki hadisələrin silsilə şəklində davam etdiyini, təkrarlandığını göz önünə gətirir.
Hekayədə diqqəti cəlb edən əsas məqamlardan biri Kaşeyin ictimai statusu məsələsidir.
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“Kaşey kimdir” və yaxud “nədir” sualından ikincisi, qrammatik qanunlara zidd olsa da, daha
məqsədəuyğundur. Çünki: “Dünyanın hansı rəngini desəydin, Kaşeyin – Zərbalanın
xoruzunun – tüklərində, qanadlarının, uzun dimdik və pırpızaq quyruğunun ləçəklərində
tapmaq olardı və bu sağlam tüklər, ləçəklər də xüsusən gün işığında par-par parıldayaraq rəng
alıb, rəng verirdi. Uzun boynunu elə dik tuturdu ki, elə bil Allahın bacısı oğludur, bütün
kürreyi-ərzə yuxarıdan aşağı baxırdı, tünd boz rəngli dimdiyi isə xalis qartal dimdiyi idi, enli
sinəsi, iri caynaqları var idi, uzun sözün qısası, Kaşey xoruz yox, dünyanın səkkizinci
möcüzəsi idi” [1, s. 48].

Elçinin digər hekayələrində olduğu kimi “Kaşeyin taleyi” hekayəsində də, təkcə təsvir
olunan əhvalatlar deyil, o əhvalatların iştirakçıları olan obrazlar daha çox diqqəti cəlb edir.
Zərbala uzun müddət övlad həsrəti çəkir və sonra dünyaya gələn övladı xəstə olur. O, həşərat
əleyhinə dərmanlar satmaqla ailəsini dolandırmaqda çətinlik çəkir. Nəhayət Kaşey ailənin
üzünü yenicə güldürdüyü vaxtda, o da döyüş meydançasından qaçır və Zərbalanın taleyi yenə
də qaralır. Molla Zeydulla da uzun illər məktəbdə idman müəllimi işləyib, sonra təqaüdə çıxıb
və hal-hazırda kənddə mollalıq edir. Zeydulla ürəyinin dərinliyində nə müəllim, nə də
molladır. O, əslində klassik ədəbiyyat vurğunu olan, şair təbiətli bir insandır. Hər gün mütləq
kitabxanasına müraciət edər, Hafizdən, Nizamidən qəzəllər oxuyardı. Kaşeyin hər səhər
tezdən banlaması onu dilxor eləyir. “...Və son vaxtlar Zərbalanın xoruzunun bu qart banı
Molla Zeydullanın rahat və klassik poeziya məhəbbəti sayəsində mənən zəngin həyatına
əməlli-başlı haram qatmışdı” [1, s. 47]. Molla Zeydulla başqaları üçün nə qədər adi və sadə
görünsə də, qəribə təsir bağışlasa da, əslində, maraqlı personajdır. Elçin təsvir etdiyi hər bir
obraza onun əxlaqi keyfiyyətlərindən, real həyat tərzindən yanaşır, obraza süni cizgilər əlavə
etmir. Qəssab Mirzəağa obrazı və onun daxili aləmi də real təsir bağışlayır. Adi bir qəssab
olmasına baxmayaraq bazar günləri arvadını, övladlarını, gəlin və kürəkənlərini götürüb Bakı
teatrlarında, xüsusən Musiqili Komediya Teatrında yeni tamaşalara baxmağa aparırdı. Yazıçı
təsvir və ifadə metodunda da özünəməxsus üslub yaradıb. Belə ki, Qəssab Mirzəağanı təsvir
edərkən onun arıq olduğunu göstərmək üçün “o qədər arıq idi ki, gicgahının, ənginin
sümükləri də çıxmışdı və hər dəfə nəsə yeyəndə onun çeynəmə prosesi rentgen şəkili kimi
adamın gözünün qabağında baş verirdi” [1, s. 79], – deyir.

Kaşeyin döyüşünü həyatın ölüm üzərindəki qələbə uğrunda savaşı da adlandırmaq olar.
Baxmayaraq ki, Elçin əsərin bir yerində bədii qayəsini Stomatoloq Feyzi bəyin dili ilə belə
ifadə edir: “Ölümsüz Kaşey kalbine sahib çıkammadı!... - Kardeşim, bu dünyada ebedi bir şey
yok!... Keçmiş olsun!.. [1, s. 78].

Yəni insan övladı hər zaman öz nəfsinin quludur. Və elə buna görə də dünyada heç nə
ədəbi deyil. Zərbalanın və bütün kənd camaatının yenilməz hesab etdiyi Kaşey xoruz da, Çil-
Çil xoruz tərəfindən məğlub edilir. Kaşeyin döyüşü bitsə də, Zərbalanın tale savaşı davam
edir.

Məqalənin aktuallığı. Bizim fikrimizcə, hekayə Azərbaycan nəsrinin ən çox müraciət
olunan və oxunan bir janrıdır. Ədəbiyyata hekayə janrının nümayəndəsi kimi gəlmiş Elçin
ötən əsrin 60-70-ci illərində bu janrın böyük ustası kimi tanınaraq sonrakı onilliklərdə də
hekayə yaradıcılığını yüksələn xətlə davam etdirib. İlk hekayəsi 16 yaşı olarkən, 1959-cu ildə
"Azərbaycan gəncləri" qəzetində dərc olunub. "Min gecədən biri" adlı ilk hekayələr kitabı
1965-ci ildə çapdan çıxıb.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elçin Əfəndiyev psixoloji hekayələrin ustasıdır. Azərbaycan
ədəbiyyatında onun hekayələri həqiqi bir sənət nümunəsi kimi səslənir. Bu psixoloji
hekayələrin ən dərin qatlarında müəllifin humanist fikirləri dayanır. İlk baxışda yazıçı
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qəhrəmanlarının heç birinə öz rəğbətini bildirmir, onları ancaq təsvir edir. Lakin hadisələrin
məntiqi inkişafı yazıçının sadə adamların tərəfində dayandığını, onları ürəkdən sevdiyini
göstərir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Ф. Мирзазаде

Жанровая оригинальность рассказов Эльчина

Резюме

История - самый привлекательный жанр азербайджанской прозы. Истории Эльчина
отличаются своей оригинальностью. В этой статье автор обратил внимание на анализ
Эльчина рассказов «Волков» и «Судьбы Кашей».

F. Mirzazadeh

Genre originality of the stories by Elchin

Summary

The story is the most appealing genre of Azerbaijani prose. Elchin’s stories are
distinguished by their originality. In this article the author has drawn the attention to the
analysis of the stories “Wolves” and “Kashey’s fate” by Elchin.
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Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində 1960-1970-ci illər mərhələsi özünəməxsus və vacib
yerlərdən birini tutur. 60-cı illərdən başlayaraq ictimai-siyasi atmosferin bir qədər yumşalması,
sovet rejimində ideoloji buxovların zəiflədilməsi nəticəsində ədəbiyyatda yeni nəsillər
formalaşırdı. Məhz bu nəsillərdən biri sonrakı dövrlərdə ədəbiyyatımızı “60-cılar nəsli” kimi
təmsil edəcəkdi. Ədəbiyyatımızda bu nəslin nümayəndələri Anar, Elçin, İsi Məlikzadə,
Fərman Kərimzadə, Sabir Əhmədli, Mövlud Süleymanlı və s. olmuşdular.

Mövzu baxımından çətinlik çəkməyən bu yazıçılar istər kənd həyatından, istərsə də, şəhər
həyatından bəhs edən əsərlərində fərd və cəmiyyət, insan və onun daxili aləmi, mənəvi
axtarışları, psixologiyası kimi problemli mövzulara müraciət etmişlər. Ədəbiyyatımızda bu
tendensiyanı müşahidə edən Mehdi Hüseyn yazırdı: “Mən cəsarətlə deyə bilərəm ki, bədii
nəsrimizdə də, şeirimizdə də bir yeni mərhələyə qədəm qoymuşuq. Ən mühüm cəhət budur ki,
həmin mərhələyə keçməyin tarixi labüdlüyünü bütün ədəbi ictimaiyyətimiz aydın hiss
etməkdədir. Həyat hadisələrinin və insan surətlərinin təsvirində və mənalandırılmasında nə isə
daha lirik, psixoloji təhlildə daha təmkinli və kamil bir üsul axtarmağın, daha təravətli və təzə
ifadə vasitələrinə meyil göstərməyin özü heç də az əhəmiyyətli deyildir” 3, s. 282.

İstər mövzu rəngarəngliyi baxımından, istərsə də ideya xüsusiyyətləri baxımından 60-cı
illər ədəbiyyatı həm orta məktəb şagirdlərində, həm də ali məktəb tələbələrində böyük maraq
oyadır. Buna görə də, xüsusilə ali məktəblərin tədris proqramlarında 60-cı illər nəsrinə xüsusi
yer verilir. Tədris prosesində həmin dövrün bədii xüsusiyyətlərinin mənimsədilməsi konkret
yazıçı və konkret əsər üzərində aparılan təhlillərlə daha səmərəli olur. Bu məqalədə yazıçı
olaraq 60-cı illərdə yaradıcılığa başlayan böyük ədib Anar, əsər olaraq isə onun hekayələri
içərisində öz bədii xüsusiyyətləri ilə seçilən “Dörd cahar” hekayəsi seçilmişdir.

Əvvəlcə onu deyək ki, Anar Azərbaycan ədəbiyyatının mədəniyyətimizə və sənət
dünyamıza bəxş etdiyi nadir simalardan biridir. Ədəbiyyatımızda hər zaman öz yaradıcılığı ilə
öndə gələn xalq yazıçımız həm bir-birindən maraqlı əsərləri, həm elmi-tənqidi fikirləri, eləcə
də müxtəlif kino-ssenariləri ilə məşhurdur. Hər şeydən əvvəl, Anarın nəsri şübhəsiz, onun
çoxşaxəli yaradıcılığının əsasını təşkil edir. Yazıçının nəsri 60-cı illərdən başlamış, müasir
günümüzə qədər zəngin inkişaf yolu keçmiş, özünəməxsus forma və məzmun keyfiyyətləri
qazanmışdır. Onun nəsri öz poetik quruluşu, axıcılığı, mövzu rəngarəngliyi ilə seçilir. Obrazın
daxili aləminə enə bilmək, onu oxucunun gözündə müəyyən zirvəyə çatdıra bilmək və bütün
bunlarla yanaşı zamanın nəbzini tutmaq Anar nəsrinin danılmaz xüsusiyyətlərindən hesab
olunur. Tədris prosesində bu kimi xüsusiyyətlər müəllim və şagirdlərin (tələbələrin) çox
köməyinə gəlir.
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Onu da qeyd edək ki, burada müəllimin tədris zamanı hansı metod və texnologiyadan
istifadə etməsi də əhəmiyyətli addımdır. Çünki hər hansı dərsin daha maraqlı və yaddaqalan
olması üçün ən uyğun olan metod və iş üsulları seçilməlidir. Hansı metoddan istifadə edilirsə
edilsin, bütün hallarda nəsrin poetik imkanları, obrazlar aləminin zənginliyi, mövzunun
aktuallığı həmin əsəri mənimsəməyə və oradakı ideya istiqamətini müəyyənləşdirməyə
yardımçı olur. Tədris prosesi zamanı müəllim, hər şeydən əvvəl, süjetli epik əsərlərin tədrisi
məsələlərini, problemlərini dərindən bilməlidir. Çünki ədəbi əsərlərin süjet, kompozisiya və
janr xüsusiyyətlərinin öyrədilməsinin böyük təlim-tərbiyəvi əhəmiyyəti vardır.

Ədəbi əsərləri, orada baş verən hadisələri, qoyulan problemləri başa düşmək, bu sahədə
müşahidələr aparmaq şagirdlərin ədəbi inkişafında mühüm rol oynayır. Buna görə də pedaqoji
prosesin aparıcı qüvvələrindən olan müəllim tədris zamanı şagirdlərə düzgün istiqamət
verməyi bacarmalıdır. “Dörd cahar” hekayəsinin tədrisini də buraya aid etmək olar.

“Dörd cahar” hekayəsi 1961-ci ildə satirik üslubda qələmə alınmışdır. Hekayənin obrazlar
aləmi o qədər də zəngin olmasa da, həmin obrazlar vasitəsilə yazıçı dövrün aktual problemini
əks etdirməyi bacarmışdır. Hekayədə Zəki müəllim kimi namuslu, vicdanlı, halal zəhmətlə
çalışan insanlarla yanaşı, Murtuz müəllim, Teyyub, Sadıq kimi “əyri”, qəlbiqara, rüşvətxor
insanların da olduğu göstərilmişdir. Yazıçı bu obrazların timsalında rüşvətxorluğu,
ikiüzlülüyü kəskin tənqid edir. Bu hekayədə biz Anarın, bir növ Mirzə Cəlil
Məmmədquluzadə, Mirzə Ələkbər Sabir üslubunu davam etdirdiyinin şahidi oluruq.

Əzizxan Tanrıverdi özünün “Anarın nəsri” adlı monoqrafiyasında belə qeyd edir: “Anar
ustadlarının - Mirzə Cəlilin və M.Ə.Sabirin ideyalarını davam etdirir, “düzü düz, əyrini əyri”
yazır” 5, s. 29. Hekayənin məzmunundan bizə məlum olur ki, Zəki və Murtuz müəllim hər
ikisi dövlət universitetinin müəllimləridir. Hər il onlardan biri qəbul şöbəsinə rəhbərlik edirlər.
Bu müddətdə onlar ikisi də rüşvət hadisələri ilə rastlaşırlar.

Hekayənin əvvəlində də onların söhbəti bu barədə gedir. Murtuz müəllim sözdə rüşvətə və
rüşvət alanlara nifrət edir. Lakin hekayənin sonunda onun Teyyub və Sadığın rüşvət təklifi ilə
razılaşdığının şahidi oluruq.

“Dörd cahar” hekayəsinin süjet və kompozisiyasının öyrədilməsində müsahibə
metodundan istifadə oluna bilər. Bu zaman müəllim sualları elə qurmalıdır ki, o, şagirdləri
mətn üzərində müşahidəyə istiqamətləndirsin və müəyyən nəticələrə gəlmək imkanı yaratsın.
Bu metodu sözü gedən hekayəyə tətbiq etsək, aşağıdakı suallardan istifadə etmək olar:

* Əsərdəki hadisələr necə başladı?
* Zəki və Murtuz müəllim nə barədə söhbət edirdi?
* Gələn qonaqlar kimlər idi və nə məqsədlə gəlmişdilər?
* Zəki müəllim onları necə yola saldı?
* Hekayənin sonu necə bitdi?
Alınan cavablar əsasında müəllim hadisələrin ardıcıllığını əks etdirən sxem də tərtib edə

bilər. Bu sxemdə hekayənin bədii müqəddiməsini, düyün nöqtəsini, zirvəni, açılmağı və
sonluğu şagirdlərə göstərmək olar.

2 3
1 4 5
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1 - Zəki və Murtuz müəllimin nərd oynayaraq rüşvət barədə söhbət etməsi;
2 - Sadıq və Teyyubun Zəki müəllimə rüşvət təklif etməsi;
3 - Zəki müəllimin imtahana buraxılmayan Cahangirovu universitetdə görməsi;
4 - Zəki müəllimin Murtuzun yeni maşın almasını xatırlaması və maşının nömrəsinin 44-

44 olduğunu görməsi;
5 - Zəki müəllimin dekanın yanına getməsi.
Şagirdlər sxemə uyğun olaraq hekayənin söyləmə ardıcıllığına diqqət edib kompozisiya

barədə müəyyən təsəvvür əldə edə bilərlər.
Hekayənin məzmununun mənimsədilməsi zamanı proqnozlaşdırılmış oxu metodundan da

istifadə etmək olar. Bu zaman müəllim əsəri bir neçə hissəyə bölür, əvvəlcə birinci parçanı
oxuyur, sonra fasilə edərək oxunmuş hissənin məzmununa dair qısa müsahibə aparır. Daha
sonra şagirdlərə aşağıdakı qaydada cədvəl təqdim olunur və məlumatlar fərdi şəkildə
doldurulur. Növbəti hissə oxunur, fasilə edilir. Şagirdlərdən ehtimalların nə qədər doğru
olması soruşulur. Bunun üçün bir neçə şagirdin yazdıqlarını oxuyur. Sonra oxunu bu qayda ilə
davam etdirilir.

Hadisələr necə davam edəcək? Hansı dəlillərə əsasən belə düşünürsünüz?

Bütün bu proseslərdən sonra, yəni hekayənin məzmunu mənimsənildikdən və ideyası
müəyyən edildikdən sonra müxtəlif iş üsullarından istifadə etmək olar. Fəal-interaktiv təlimdə
bir-birindən maraqlı olan iş üsullarından hansının seçilməsi həm dərs prosesindən, həm də
müəllimin dərs metodundan asılı olaraq dəyişə bilər. “Dörd cahar” hekayəsinin tədrisi zamanı
da eyni anda müxtəlif iş üsullarından istifadə etmək olar. Əlverişli üsullardan biri
şaxələndirmə (klaster) üsuludur. Bu üsulun məzmunu məna əlaqələrinin sxem formasında
əyaniləşdirilməsidir. Mərkəz hissəyə çəkilən dairəyə bir dəfə hekayənin əsas
qəhrəmanlarından biri olan Zəki müəllimin, bir dəfə də Murtuz müəllimin adını yazıb, onların
ətrafında şaxəli oxlarla əsas xarakterik xüsusiyyətlərini göstərmək olar:

Venn diaqramı üsulu vasitəsilə də eyni məzmunu müxtəlif formada ifadə etmək olar. Bu
zaman Teyyub və Sadıq obrazlarını da müqayisəyə cəlb etmək olar. Həmin obrazların və
Murtuz müəllimin oxşar xüsusiyyətləri dairələrin birləşmə nöqtəsinə, fərqli xüsusiyyətləri isə
ayrı-ayrı dairələrə yazılır:

Zəki
/Murtuz
müəllim
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Beyin həmləsi (Əqli hücum) iş üsulu da tədris zamanı uğurla istifadə oluna bilər. Bu
üsulda müəyyən bir problem qoyulur və tez bir zamanda onun həlli yollarına dair şagirdlərin
ideyaları, fikirləri alınır. “Dörd cahar” hekayəsinə bu üsulu tətbiq etsək, problemi “korrupsiya
və ona qarşı mübarizə” kimi qoymaq olar. Bundan sonra şagirdlər problemin həlli ilə bağlı öz
müstəqil fikirlərini deyirlər. Bu zaman müəllim deyilən fikirlərə heç bir müdaxilə
edilməməsinə, hər hansı irad və ya tənqidi münasibətin olmamasına diqqət etməlidir.

Adı çəkilən üsullardan başqa onlarla üsulun adını çəkmək olar. Ədəbiyyat dərslərinin
tədrisi zamanı hər şeydən əvvəl, nəzərə almaq lazımdır ki, keçirilən hər bir dərs şagirdlərin
məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkürünün inkişafına, onların dünyagörüşünün inkişafına, təhlil
bacarıqlarının artmasına, yaradıcılıq qabiliyyətlərinin yüksəlməsinə şərait yaratmalıdır. İstər
kiçik həcmli hekayələrin, istərsə də böyük həcmli əsərlərin tədrisində bu keyfiyyətlər nəzərə
alınmalıdır.

Məqalənin aktuallığı. Ötən əsrin 60-cı illərdən başlayaraq ictimai-siyasi vəziyyətin bir
qədər dəyişməsi ədəbiyyatda da özünü büruzə verdi, bu isə ilk növbədə yeni nəsil
ədəbiyyatçılarının yaranmasına gətirib çıxardı. Onlardan da biri əsərləri daim sevilərək
oxunan həmin nəslin nümayəndəsi Anardır. Bu məqalə də Anarın yaradıcılığına bir daha qısa
nəzər salmaq və onun “Dörd cahar” hekayəsinin tədrisi baxımından aktual hesab edilməlidir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə “Dörd cahar”
hekayəsinin tədris prosesində mənimsədilməsinin üsulları göstərilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali, orta ixtisas və orta ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Н. Сулейманова

Методы усвоения рассказа Анара
"Dord Cahar" в учебном процессе

Резюме

Этап 1960 и 1970 года в истории азербайджанской литератур занимают одно из
особых мест. История «Дорд чахар» была написана в сатирическом стиле в 1961 года.
Мир образов истории не слишком богатый. Но с помощью этих изображений писатель
отражает проблемы эпохи. Сюжет и композиция на историй исследование интервью,
предсказанное чтение, кластер, диаграмма Венна.

N. Suleymanova

Methods of Acquisition of Anar's story “Dord Cahar”
(Four Times Four) in Teaching Process

Summary

In the history of Azerbaijani literature the stage of 1960 and 1970 years take a special
place. “Dоrd cahar” story was writing in 1961 satirical style. The world of images of story
not so rich. But although this, the help of those images writer could reflect problems of the era.
The study of plot and composition of story is used methods interview, predicted readings,
cluster, went diagram.

Redaksiyaya daxil olub: 13.12.2018
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Yusif Səmədoğlunun “Qətl günü” romanında
repressiya gerçəklikləri

Şəbnəm Teymurova
ADU-nun dissertantı
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Rəyçilər: filol.ü.f.d., dos. F.N. Abdurəhmanova,
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Açar sözlər: “Qətl günü”, 30-cu illər, repressiya, reallıq, Salahov
Ключевые слова: «День убийства», 30-е года, репрессия, реальность, Салахов
Key word: The Day of Judgment, repression, reality, Salahov

"Qətl günü” romanında yazıçı sənədlilikdən uzaq duraraq ümumiləşdirməyə, rəmzlərə
daha çox diqqət yetirmişdir. Bu yanaşmanı repressiya reallıqlarını təsvir etmək üçün yeni bir
yol kimi dəyərləndirmək olar. Ona görə ki, əgər yazıçı burada hər hansı bir repressiya
olunmuş yazıçı, şair, yaxud alim, tənqidçinin həyatını təsvir etmiş olsaydı, onun məzmununu
xeyli dərəcədə kiçiltmiş olacaqdı. Yusif Səmədoğlu isə ənənəvi yolla getməyərək bir neçə
zaman və məkan götürür. Daha doğrusu, roman uzaq keçmiş, romanın yazılmasından əlli il
əvvəl baş vermiş 30-cu illər və romanın yazıldığı dövrü əhatə edir. Lakin zaman və məkan
etibarilə müxtəlif dövrləri və məkanı əhatə edən romanda hadisələr ustalıqla bir-birinə
bağlanır və bu bağlılıq romanda bir tamlıq təsiri bağışlaylr. Bu müəllifə imkan verir ki,
problemə tarixi, fəlsəfi kontekstdə yanaşa bilsin. Bunun üçün yazıçı hər üç zaman və məkan
daxilində baş verən hadisələr bir-birilə üzvi surətdə bağlaya bilmişdir.

Romanın mərkəzi süjet xəttində əbədi Xeyir-Şər mübarizəsi qoyulub. Romandakı zaman
və məkanın müxtəlif və şərti olmasına münasibət bildirən xalq yazıçısı Anar ilk rəylərdən
birini yazmaqla həm də əsərin həqiqi qiymətini verməyə çalışmışdır: “Bu əsər Azərbaycan
həyatıyla ictimai həyatımızın həm iki yüz ili, həm əlli-altmış il bundan qabaqkı, həm də
bugünkü dövrləriylə bağlıdır. Romanda uzaq və yaxın keçmişimizin, müasir yaşayışımızın,
taleyimizin, milli mənəviyyatımızın bir çox mühüm məsələləri qaldırılır” (2).

Məqalə müəllifi burada həm də yazıçını gözlənilən ideoloji hücumlardan qorumağı da
yaddan çıxarmayaraq “Qətl günü” yüksək humanist pafosla yazılmış bir əsərdir” qənaətinə
gəlirdi. Əslində Y.Səmədoğlunun repressiyaya bu kontekstdə yanaşması yeni olmaqla,
romanın süjet xəttini və obrazlarını keçici mövzu və problematika üzərində deyil, daha dərin
qatlar üzərində qurduğunu göstərirdi. Tənqidçi Vaqif Yusifli də romanın əhəmiyyətini xüsusi
qeyd edərək yazır: “Y.Səmədoğlu yeni tipli Azərbaycan romanı yaratmışdır. Burada Qərb
epik romanına məxsus monumentallıqla Qərb romanlarına xas olan polifonizm vəhdətdir” (3).

Yazıçı burada 30-cu illər repressiyası həqiqətlərini olduğu kimi təsvir etməyə nail
olmuşdur. Bu həqiqətlər həm əsərin süjet xəttində və hadisələrdə, həm də Sədi Əfəndi,
Zülfüqar, Temir, Salahov, Xəstə, Mark Georgiyeviç, Kərimli, Adil Qəmbəroviç və b. obrazlar
kontekstində açılır. Bu obrazlar bir neçəsi 30-cu illər repressiyasının iştirakçıları, bəziləri
zərərçəkənlər, bəzisi isə şahidləri olmuşdur. Yazıçı bu obrazlar qalereyası ilə repressiya
sunamisinin mahiyyətini, strukturunu və gedişini ustalıqla açmağa nail olur.

Əsərin yazıldığı dövrün adamlarını hələ 30-cu illərinin hadisələrinə bağlayan tellər, alt
qatlar çoxdur. O dəhşətli illər arxada qalsa da, onun izləri hələ də qalır. Mahmud əvvəl
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fikirləşir ki, yenə də Zülfüqar kişinin "faqqılığı" tutub. Onu müayinə edəndən sonra da
qorxmamasını, heç nəynin olmamasını deyir. Ancaq Zülfüqar kişi " — Yox, ay bala, Sarıca
oğlu Məhəmməd gəlib dalımca", — deyə bildirir. Sarıca oğlu Məhəmməd o illərdə
Peykanlının uryadniki olmuşdu. Hadisələrin sonrakı gedişindən məlum olur ki, 1921-ci ildə
Peykanlının uryadniki Sarıca oğlu Məhəmmədi Bakıdan gələn polnumoçinin əmri ilə
günahsız yerə öldürmüşdür: "Qan çanağının ətəyində yaxaladım onu... — Zülfüqar kişi
gözlərini yumdu, elə bil mürgüyə getdi, amma sözünü kəsmədi, davam elədi. — Fağır məni
görən kimi diz üstə çökdü, dedi, ay Zülfüqar, öldürmə məni, çevir məni balalarının başına...
Üz-gözünü tük basmışdı, hal adamı kimi qapqaraydı, zalım, baxanda deyirdin, xortdandı, nədi
bu?.. Dedim, ay Məhəmməd, Bakıdan polnomoçnu gəlib... Salahov Adil Qəmbəroviç. Sən
deyir, camaata çox divan tutmusan, sinfi düşmənsən, indi leşini onun ayaqları altına
atamasam, sürgün eliyəcək məni, gedib Sibirin qarında, axtasında çürüyüb öləcəm..." (4, 32).
Yazıçının Zülfüqar kişinin ölüm ayağında Sarıca oğlu Məhəmmədi xatırlaması təsadüfi deyil.
Ölüm ayağında başa düşür ki, o zaman günah etmiş, öz həyatını qorumaq üçün Sarıca oğlu
Məhəmmədi öldürərək "Tovariş Salaxov, budet sdelano!" deyərək bu günahsız adamı
öldürmüşdür. O zaman düşünürdü ki, bütün bunlar qismətdir, kimin qismətində nə yazılmışsa,
o da olacaqdır. Bəlkə də bu ölümün hesabına o, yerində qalmış, hökumətin adamı olmuşdu.
İndi o, Bakının gözündə onların adamı idi. Yazıçı Baba Kahanı bir rəmz olaraq götürür, sirli
və kilidli bir yer kimi təsvir edir. Baba Kahadan külək qopanda dünya hökmdardan da, Xacə
Ənvər kimilərdən də təmizlənir. Tənqidçi Yaşar Qarayev Sarıca oğlu Məhəmmədlə Zülfüqar
kişinin əl-ələ tutub baba Kahaya tərəf getmələrinə rəmzi məna verərək yazır: "Ölərkən isə
qatillər də, qurbanlar da teyflərə çevrilir və Kahaya yığılır. Əsrlərin qan yaddaşına həkk
olunmaq. yeni-yeni nəsillərin yuxularına girmək üçün burada öz növbəsini gözləyir. Burada
artıq onlar keçmişin əxlaq və ibrət fənni kimi, tarixin özünün mənəvi və əxlaqi təcrübəsinin
dərsləri kimi yuxulara girir və dünyanın, bəşərin yaddaşını ayıq, oyaq və səfərbər saxlamağa
kömək edir" (5, 553).

Zülfüqar kişinin ömrü boyu və ölüm ayağında iyirmi birinci ildə öldürdüyü uryadnik
Sarıca oğlu Məhəmmədi "Nahaq... nahaq... öldürdüm Sarıcaoğlu Məhəmmədi", — deyə
xatırlaması ictimai hadisələrin insani münasibətlərə gətirdiyi kataklizmləri üzə çıxarır. Bu
ölümü Salahovun əmri əsasında yerinə yetirmişdir. Lakin bu peşimançılıq ömrü boyu onu
izləmiş, ölüm ayağında isə peşimanmçılıq hissi keçirmişdir. Buradan da görünür ki, Zülfüqar
kişi onu istəməyərək, sadəcə əmri yerinə yetirərək öldürmüşdür. Əgər onu öldürməsəydi
özünün ailəsi və özü ölümə məhkum ediləcək, yaxud sürgünlərdə çürüyəcəkdi.

Adil Qəmbəroviç Salahov obrazı bütünlüklə 30-cu illər cəmiyyətini özündə ehtiva edən,
sistemin, ictimai quruluşun təmsilçisi kimi çıxış edir. Yazıçı bu obrazı tarixi təfərrüatlarla son
dərəcə psixoloji detallarla göstərir. O, dəhşətli dərəcədə maskalandığından və əlindəki
hakimiyyətin güclülüyündən onu tanımaq, ifşa etmək o qədər də asan olmur. O, həm də
kütbeyinliyin, zülmün, zorakılığın obrazı olaraq mənalanır. Təsadüfi deyil ki, Kirlikir
cəmiyyətdə məhz bu cür ünsürlərə qarşı çıxış edir, şər qüvvələrə qarşı amansızdır, ifşaçıdır,
heç nədən çəkinməyərək bu cür maskaların açılmasına çalışır: “Hərif gəlir, odu ha…Salahov
Adil Qəmbəroviç! Bu mənim adamımdı. Necə deyərlər, bir növ mənim şakərimdi…Ömründə
arvad üzü görməyib, anadangəlmə kişiliyi yoxdu zarazanın” (4, 66). Şairin dilini kəsərək
edam edən hökmdar kimi Adil Salahovun da kişiliyi yoxdu. Bu isə o deməkdir ki, zülmün,
haqsızlığın varisi olmadığı kimi, sonu da yoxdur.

Əslində yazıçı Kirlikir obrazı ilə cəmiyyət həyatına, baş verən hadisələrə kənardan baxış
ifadə edir. Adil Salahov heç özü də olduğu kimi deyil, başqalarının əlində bir alət olaraq
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təsvir edilir. Zülmün, zorakılığın təmsilçisi salahovun qarşısında Kirlikirin özünü aparması
sarkazmdır və mövcud quruluşu, düşüncəni reallıqla təsvir edir: “Kirlikir dördayaq olub, pişik
siçanın üstünə gedən kimi tarım dartılıb, yastıyastı çəlikli kişiyə sarı yönəldi. Düz onun
qabağına gəlib, birdən-birə arxa ayaqları üstə qalxaraq cır səslə bağırdı:

— Budet sdelano, tovariş Salaxov!” (4, 66)
Romanda Salahov adına bir də Sədi Əfəndinin gündəliyində rast gəlirik. Gündəlikdən

görünür ki, 30-cu illərdə Salahov yenə də iş başındadır. Bu dəfə onun qurbanları ziyalılar,
yazıçı və şairlərdiir. Sədi Əfəndi özünü onun kabinetinə girəndə nə qədər şax tutmağa çalışsa
da, görür kü, heç bir faydası yoxdur. Binanın və kabinetin, eləcə də burada baş verənlərin
qorxusu istər-istəməz Sədi Əfəndiyə də təsir edir. O, Sədi Əfəndini kabinetinə dəvət edir,
onunla çox yaxşı rəftar edir, onu sanki əzizini görmüş kimi qarşılayır. Ondan üzr istəyir ki,
əziyyət verib bura gətirmişdir. O, Sədi Əfəndidən xalqımızın fəxri kimi danışır, guya onu elə-
belə tanışlıq üçün çağırıb: "...o mənim əhvalımı soruşdu, mən onun əhvalından xəbər tutdum,
sonra sordum ki, ismi-şərifiniz, dedi ki, Salahov Adil Qəmbəroviç, amma onu da dedi ki, bəs
mənə eləcə Adil de, çünki mən sənin kiçiyinəm. Dedim xub, çox gözəl və çox pakizə, mərifət
sahibi olan adamlar elə hər babətdən hörmətə və ehtirama layiqdirlər" (4, 111).

Yazıçı burada 30-cu illər repressiyasının istintaq strukturunun mahiyyətini olduğu kimi
təsvir etmişdir. Belə ki, bu illərdə hər hansı bir yazıçı, şairi idarəyə dəvət edir, onlardan hər
hansı bir yazıçı, şair haqqında müəyyən fikirlər toplayır, sonra da bu fikirləri bir dəlil kimi
onun əleyhinə yönəldirdilər. Yəni insanlar heç bir fakt olmadan. kimlərinsə onun haqqında
dediyi sözlərə görə ittiham edilir və ona cəza kəsilirdi. Bununla, onları həm də bir-birinə qarşı
qoymuş olurdu. Salahov da belə edir. Sanki onu başqa bir məsələ üçün dəvət etmiş kimi
göstərsə də, əsas məsələ A.Q. haqqında ondan məlumat almaq idi. Doğrudur, Sədi Əfəndi
duyuq düşür, onun haqqında ancaq yaxşı sözlər işlədir. Ancaq Salahov ona irad tutur ki,
söhbət A.Q.-nın savadlı olub-olmamasından getmir, söhbət ondan gedir ki, A.Q. ağzını Allah
yolunda qoyub orda-burad çərənləyir. Sədi Əfəndi isə, bunun cavabında onların ailəlikcə
yaxın olduğunu, ancaq ondan bu cür söhbətləri eşitmədiyini bildirir. Salahov bu cavabdan
təəccüblənir. O, elə bilirdi ki, indi Sədi Əfəndi onun haqqında bəzi məlumatlar çatdıracaq.
Sədi Əfəndi nəinki buna gedir, hətta A.Q.-nı müdafiə edir. Salahov onun bu cavabına
şaqqanaq çəkib gülür. Bu gülüşdə, əslində Sədi Əfəndinin özünün gələcək taleyini müəyyən
etdiyinə bir işartı olur. Bundan sonra Salahov bir kağız uzadaraq Sədi Əfəndidən necə
demişsə, eləcə də yazmağını xahiş edir.

Əgər Sədi Əfəndi A.Q. haqqında mənfi tonda danışsaydı, yenə də eyni proses baş
verəcəkdi. Deməli ki, repressiyanın baş vermə, istinataq strukturunda bu bir priyomdur;
əvvəlcə, onu yaxşı qarşlayır, dolayısıyla mətləb üstünə gəlinir, söhbətə tutur, sonra isə
dediklərini bir vərəqə olduğu kimi yazdırırdılar. Sonra isə bu yazdıqları kimlərinsə, yaxud elə
özünün əleyhinə çevrilirdi. salahova da elə bu lazım idi. A.Q. ilə Sədi Əfəndinin yaxın
olmasını sübut etmək ki, bunu da Sədi Əfəndi özü edir. Bunu nəzərdə tutan xəstə olası adam
(müəllif) gündəliyin bu yerini oxuyanda deyir: "Ax, ey Sədi Əfəndi! Heç göz görə-görə, qulaq
eşidə-eşidə adam özünü tələyə salar?.. Xəstə ah çəkdi, barmaqlarını cütləyib gözlərini
ovuşdurdu. Axı, Salahova Sədi Əfəndinin yazdığı o üç-dörd cümlədən savayı heç bir şey
lazım deyilmiş, bu, xəstə üçün gün işığı kimi aydın idi. Yəni etiraf elə ki, sən A.Q. ilə uzun
illər dostluq eləmisən, tez-tez küsüşmüsünüz, görüşəndə də köhnə dostlar kimi nələr danışıb,
bir-birinə nələr demisiniz, bunu sübuta yetirmək asandır" (4, 117). Doğrudan da, hadisələrin
sonrakı inkişafı Sədi Əfəndinin repressiyaya məruz qaldığı və onun "Qətl günü" əsərinin
itməsi ilə nəticələnir. Onun qızı Səlimə xanım uzun illər onun itmiş bu əsərini axtarır və
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nəhayət, tapır.
Yazıçı Salahaov obrazını repressiyanın başında duran, onu həyata keçirən

funksionerlərdən biri kimi təsvir edir. Lakin indiki zamanda onu tanıyanlar çox azdır, onun
keçmişini unutmuşlar. Onların bəziləri hələ də vəzifədədir. Baba kahanın partladılmasında da
onlar mühüm rol oynayır. Baba kaha bir obrazdır, xalqın həmişə ona sığındığı, rəmzi bir
obraz. İnsanlar həmişə ona tapınmış, oraya getmişlər. Elə buna görə də indi Baba Kahanı
partlatmaq qərara alınmışdır. Baba Kaha bir simvoldur, xalqın tapındığı, inandığı yerdir.
Ədəbiyyatşünas Muxtar İmanov Baba Kaha ilə bağlı belə bir doğru qənaətə gəlir: "Baba
Kahaya inanış hardasa dünyanı nizama salır; adamlarda bir Baba Kaha xofu yaranır və bu xof
onları öz pis əməlləri barədə düşünməyə, əzab çəkməyə vadar edir. Baba Kahadan əsən soyuq
külək külək ölümdən xəbər verir. Adamlar hər addımda bu küləyin hənirini duyurlar, hər
addımda bu küləyin qorxusu altında yaşayırlar... Zülfüqar kişi yuxuda vaxtilə öldürdüyü
uryadniki, hökmdar anasını, tatar Temir arvadını görür" (6, 75).

Salahovu yaxşı tanıyanlardan biri Kirlikirdir. O, Xəstə ilə həyətdə yeyib içəndə dünyanın
işlərindən xəbərdar olduğu görünür. Səməndərovun bağırsağında noxud boyda şiş olması,
ancaq özünün xəbəri olmadığını bildirəndə Xəstə onun hər şeydən xəbərdar olduğunu bir daha
dərk edir. Söhbətin bu yerində sözünü kəsərək susur. Buna səbəb Salahovun gəlməsi olur: "—
Kirlikir gözlənilmədən sözünü xırp kəsib qulaqlarını şəklədi, bütün görkəmi dəyişdi, bığları
əsim-əsim əsdi, burun pərələrindən təxacı açılmış şampan şüşəsinin fısıltısına bənzər bir fısıltı
qopdu. — Səs salma, görüm... Hərif gəlir.

— Hərif kimdi? — Xəstə olası adam pıçıldadı.
Kirlikir qalxıb zibilxananın sınıq-salxaq qapısına sarı yönəldi, içəri düşən işıq zolağından

gizlənib, özünü qaranlığa verdi.
— Odu ha... Salahov Adil Qəmbəroviç" (4, 68).
Kirlikir Salahovu görəndə ondan qaçır, əsəbiliklə böyrünü-başını, qarnını qaşıyır, fısıltı ilə

dərindən nəfəs alaraq düz onun qabağına gəlir və ayaqları üstə qalxaraq cır səslə "Budet
sdelano, tovariş Salaxov", — deyir". Çəlikli kişi (Salahov) onun bu sözündən çox əsəbiləşir
"Tfu, zəhrimar! Adə, bu nə siçovulxanadı bu həyət! Başdan ayağa antinasnariyadı.
Svoloçi!", — deyə hiddətlənir. Kirlikir, hər dəfə belə edəndə bundan çox ləzzət aldığını
Xəstəyə bildirir. Görünür ki, indi Salahoun əlində əvvəlki hakimiyyət yoxdur. İndi zaman
dəyişmiş və o ancaq siçovulu söyməkdən başqa bir iş görə bilmir.

Kirlikir Salahovun qarşısında zülmə, zorakılığa kölə itaətinin sarkazmını yaradır və
keçmişində Salahovun bu sözləri çox eşitdiyinə bir işarədir. Salahov vaxtilə çox cinayətlər
etmişdir və hər dəfə Kirlikir belə dedikcə onun törətdiyi cinayətlər sillə kimi üzünə dəyir.
Lakin Salahov tək deyildir, onun ətrafında olan adamlar repressiya torunu toxuyanlar da
vardır. Bu obrazlardan Muxtar Kərimli, Akop Mirzəyan repressiya sunamisini həyata
keçirənlərdəndir. Sistemin başında durmasalar da, onu icra edənlərdəndir. Onları birləşdirən
ictimai quruluşdur, onların hamısı sistemin quludurlar. Sistem isə özündə keçmişini
unudanları, simasızları, mənəviyyatsızları, ikiüzlülüləri önə çəkir, onlara arxalanır. Bu
obrazlar əsər boyu az görünsə də, onlar haqqında müəyyən söhbətlər gedir. Bu söhbətlərdən
aydın olur ki, Muxtar Kərimlilər və Akop Mirzoyanlar repressiyanı hadisələrində mühüm rol
oynamışlar.

Muxtar Kərimli obrazına Sədi Əfəndinn gündəliyində, onun qızı Səlimənin münasibətində
və romanın digər hissələrində epizodik şəkildə xatırlanır. Bu xatırlanmalardan görünür ki,
Səlimə atasının repressiya olunmasında Muxtar Kərimlini günahkar bilir. Hətta aradan bir
neçə onillik keçməsinə baxmayaraq, belə güman edir ki, atasının tutulmasında Muxtar
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Kərinmlinin rolu böyükdür. Bu fikri Sədi Əfəndinin tapılan romanı və romandakı gündəlik də
təsdiq edir. O, yazır: "Yazdığım yazının bir qədər ora-burasına baxdım, on beş-iyirmi səhifə
oxudum və vallah, a kişilər, oxuduqlarım yenə xoşuma gəldi. Mənim yazdığım yazı
Kərimlinin xoşuna gəlmir, cəhənnəmə gəlsin, gora gəlsin, amma özümün xoşuna gəlir,
neynim?! Səni görüm, neynim deyib qalasan, ay Kərimli! Nə tuği-lənət olub və keçib bizim
gözəl-göyçək hökumətimizin boğazına?!" (4, 104).

Aydın görünür kİ, yazıçının yazdıqlarına Kərimli düzgün yanaşmır. Həm də yazıçı yaxşı
başa düşür ki, Kərimli hökumətin də boğazına keçmişdir. Gündəliyin başqa bir yerindən aydın
olur ki, Kərimli iclas çağırmış və onun da orada "vacibdən-vacib" olmağını istəmişdir. Arvadı
xeyli təşvişə düşsə də, ondan narahat olmamasını tapşırır. Yolda Vazgen kişiyə rast gələrkən
ondan iclasla bağlı bir şeylər öyrənmək istəsə də, bir şeyə nail ola bilmir. Nəhayət, iclas
balayır, Kərimli qoltuğunda çoxlu kağızlar kürsüyə çıxır və xeyli danışır. Danışdığından belə
çıxır ki, traxoma xəstəliyi təkcə Allahın bəlası deyil, həm də sinfi düşmənlərin bəd
əməllərindən qaynaqlanır. Hamı onun bu çıxışını gurultulu alqışlarla qarşılayır. Muxtar
Kərimli isə elə bu zaman üzünü zala tutaraq burada Sədi əfəndinin olduğunu və onun bu
barədə fikrini öyrənməklə bağlı ona söz verir. Sədi Əfəndi səhnəyə çıxanda heç kim əl çalmır.
Sədi Əfəndi söyləyir ki, burada yaxşı çıxışlar oldu, ancaq yaxşı olardı ki, pul yığıb
kommunxoza verək, həkimlərin də maaşını artıraq ki, traxoma ilə yaxşı mübarizə apara
bilsinlər.

Kərimli onun bu çıxışına dərhal siyasi rəng verir, onu siyasi bisavadlıqda günahlandırır.
Akop Mirzoyan obrazı da əsərə təsadüfi daxil edilməmişdir. Çünki 30-cu illər

repressiyasını həyata keçirənlər arasında ermənilər üstünlük təşkil etmişlər. Z.Bünyadov
"Qırmızı terror" kitabında ermənilərin repressiyadakı payı haqqında yazır: "...hakimiyyətdə
oturmuş dövlət quldur dəstəsi görünməmiş vəhşiliklə Sumbatovun, Borşovun, Gerasimovun,
Sinmanın, Şerin, Qriqoryanın, Markaryanın, Qalstyanın, Ohanesyanın, Avanesyanın və onları
Atakişiyev kimi nökərlərinin və qeyrilərnin əlilə təxminən 7080 min Azərbaycan ziyalı
nümayəndəsi-alim, yazıçı, artist, müəllim, gənc, din xadimi, sovet və partiya idarəsi əməkdaşı,
hərbçi, bir sözlə, bütün düşünən beyinlər, qeyri-adi təfəkkür sahibləri bir ucdan məhv
edildilər" (9, 4).

Romanda Yazıçılar İttifaqının asılqanında işləyən Vazgenlə yanaşı, Sədi Əfəndi ilə bir
həyərdə yaşayan Akop Mirzoyan obrazı da verilir. Sədi Əfəndi gündəliyinin bir yerində onun
haqqında yazır: "Arvada necə deyəydim ki, bizim həyətdə yaşayan Akop Mirzəyan bu gün
səhər mən Muxtar Kərimlinin yanına gedəndə qabağımı kəsib və möhkəm çaxır içib
kefləndiyi səbəbdən mənə dedi ki, Mirzə, tı julik!.. Dedim, ay köpəyoğlu niyə julik deyirsən,
mənim sənə nə pisliyim keçib? Üzümə baxıb qoyun kimi dişlərini ağartdı ki, sən elə juliksən
ki, durubsan..." (4, 103-104).

"Qətl günü" romanında 30-cu illərin cəmiyyəti, mühiti bütün reallığı ilə təsvir olunur. Bu
cəmiyyətdə insan həmişə qorxu içində yaşayır, ölümünü göz önünə gətirir. Şairin də təsvir
obyekti insandır, onun arzu və istəkləridir. Əslində hər hansı bir şair insanı sevməli, ondan
xeyiri görməli, duymalıdır. Lakin şair də bu mühitdə ölümə, qana susadığından məmləkətin
başqa bir şairinin edam olunmasını istəyir. Belə ki, hökmdar qalanı alır və məmləkətin ən
məşhur şairinin başının xalqın gözü qarşısında kəsilməsinə fərman verir və bununla da xalq
içərisində qorxu hissini dərinləşdirmək məqsədini güdür. Vəzir üzünü hökmdara tutaraq deyir:

— Məsləhətdir şairi camaatın gözü qabağında edam etməyək.
— Niyə? Səbəbi? Bu nə hoqqadır?
— Məmləkətin camaatı şairi çox sevir, ulu hökmdr, — söylədi, yerləri yaradan Allahın
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ədalətli rəsulu, qorxuruq artıq-əskik danışan ola" (4, 146).
Yüz minlərlə insanın məhvinə fərman verən hökmdar şairin dilinin kəsilməsinə, yaxud

məhv edilməsinə zərrə qədər də təsirlənmir. Məmləkətində çox sevilən şairin xalq içində
başının vurulmasından zərrə qədər də qorxmur. Əksinə, ona bu sözləri söyləyənlərə
hirslənərək deyir: “— Rədd olun, dağılışın! — deyib çığırdı. — Şairin edamı gün batanda,
dediyim yerdə və camaatın gözü qabağında olacaq. Başını da qızıl teştin içində məmləkətin o
biri dılğır şairlərinə verəcəyik. Rədd olun!.." (4, 147).

Lakin bundan sonra uzun müddət qan tökən, baş kəsən, hökmlər, fərmanlar verən
hökmdarın yazıq bir məxluqa çevrilməsinin şahidi oluruq. O da Zülfüqar kimi etdiyi
hərəkətdən peşiman olur. Onun gözlərinin beş yaşlı uşağın gözlərinə bənzəməsi də təsadüfi
deyil, insan kimliyindən asılı olmayaraq insandır və o, son anda — ölüm ayağında ilkinliyinə
qayıdır. Hökmdar da belə olur; insanlara qan udduran yırtıcı körpə uşaq kimi Xacə Ənvərdən
kömək diləyir, ona sığınır. Oxucunun roman boyu hökmdara bəslədiyi nifrət yazıçının təsvir
məharəti nəticəsində yavaş-yavaş dağılıb gedir. Oxucu hökmdarın bu cür ölümünə acıyır.
Ümumiyyətlə, romanda çoxlu ölüm hadisələri baş verir. Sanki bununla yazıçı 30-cu illər
repressiyasının qorxunc sifətini üzə çıxarmağa çalışmışdır.

Ədəbiyyatşünas Bədirxan Əhmədov yazır: "Y.Səmədoğlunun romanda təsvir etdiyi
ölümlərin hər biri adi ölüm olmayıb (Allahın verdiyi canı geri alması) sosial, psixoloji, fəlsəfi
yüklü ölümlərdir. Bu adamların heç biri öz əcəli ilə ölmürlər. Yazıçı adi ölümdən yox, qətl
olunanlardan, yaxud qatillərin törətdiyi faciəvi ölümlərdən danıçır" (8, 464). Altmışıncların
tədqiqatçılarından olan M.İmanov da romandakı ölüm hadisələrinə diqqət çəkərək belə bir
doğru qənaətə gəlir: "Diqqət yetirildikdə aydın olur ki, romanda hətta ölüm kimi əbədi və
əzəli bir amil belə sosial şəraitlə əlaqələndirilir, qəhrəmanlarının ölüm səhnələrinin təsviri
eybəcər mühitə etirazın bir forması kimi mənalandırılır" (9, 98).

Romanda təsvir olunan qorxu zamanından və məkanından asılı olmayaraq sosial mühitlə
qırılmaz əlaqədə götürülür, uzaq zamanlarda yaşayan hadisələr, yaxud qəhrəmanlar arasında
əlaqə olduğu kimi, ölümlər və qorxular arasında da oxşarlıqlar vardır. Yazıçı bununla
zamanların, məkanların özünün sosial tarixi şəraitində yaxınlıq və oxşarlıq görür. Ölümlərin,
qorxuların bir-birini tamamlaması, bir-birilərinə yaxın və oxşar şəkildə təsvir olunması
müəyyən fəlsəfi məntiqə əsaslanır.

Məqalənin aktuallığı. Y.Səmədoğlunun “Qətl günü” romanı repressiya gerçəkliklərini
bədii şəkildə bütün təfərrüatları ilə çatdıran ən yaxşı əsərlərdən biridir. Özü də bu roman
repressiya gerçəkliklərinə münasibət bildirən ilk Azərbaycan romanıdır. Doğrudur, 60-cı
illərin əvvəllərində M.Hüseynin "Yeraltı çaylar dənizə axır" romanında repressiya mövzusu
da vardır. Lakin aydın məsələdir ki, 60-cı illərdə bu mövzuya ilk münasibət bildirilirdi. Bu
nədənlə də repressiya hadisələri bütün gerçəklikləri, psixoloji, tarixi, mənəvi-əxlaqi
problemlərilə təsvir oluna bilməzdi.

Məqalənin elmi yeniliyi. "Qətl günü" romanı isə ötən əsrin 80-ci illərinin əvvəllərində
çap olundu. Baxmayaraq ki, bu dövrdə artıq rus ədəbi prosesində bu hadisələrə həsr edilmiş
həm araşdırmalar, həm də bədii əsərlər mövcud idi. Lakin buna baxmayaraq, Azərbaycan
reallığında repressiya gerçəkliklərinə həsr edilmiş əsəri dərc etdirmək çətin idi. Görkəmli
yazıçılar İ.Şıxlının, Anarın bu əsərin dərci üçün çalışdıqları və nəhayət, buna nail oldiqları ilə
bağlı məlumatlar da dolaşırdı. O da məlum idi ki, belə bir əsərin dərc edilməsi zəruri olduğu
kimi, ədəbi mühiti də məşğul edəcəkdi. Bu mənada "Qətl günü" romanının “Azərbaycan”
(1983 №4, 5) jurnalında dərc olunması ədəbi prosesə bir canlılıq gətirdi. Repressiya illərinin
canlı şahidləri və iştirakçılarının hələ də bəzilərinin həyatda olduğunu və romanda bir çox
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həqiqətlərin ifadə olunduğunu nəzərə almış olsaq, onda romanın doğurduğu ajiotajı başa
düşmək olardı. Repressiyanın baş verdiyi vaxtdan onun haqqında gizli şəkildə uzun illər boyu
danışılan gerçəkliklər, yaxud əfsanələr indi bədii əsərdə təqdim edilirdi.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Ш. Теймурова

Реальности в период репрессий, описанные в романе
«Судный день», написанномЮ.Самадоглу

Резьюме

В статье в романе «День убийства» Ю.Самадоглу анализируются факты репрессий.
Показано, что сущность репрессий 30-х годов лучше всего описана в этом романе в
азербайджанской прозе. Репрессии в романе содержат все факты, психологические,
исторические, моральные и этические проблемы. В романе «День бури» писатель уделял
больше внимания символам, чем обобщению, и символам. В результате, поскольку
писатель правильно интерпретировал сущность эпохи, он также создал обобщенный образ
практикующих репрессий. В дополнение к изображениям, таким как Адил Салахов,
Мухтар Керимли, образ Сади Эфенди, против злых сил, также был создан.В статье также
содержится позиция литературной критики о романе.

Sh. Teymurova

Realities during repression period described by novel “The Day of
Judgment” written by Y.Samadoglu

Summary
This article explores the realities perpetrated during repression period as described by novel

"The Day of Judgment" written by Y.Samadoglu. It also indicates this novel to be the best
thoroughly researched work in the Azerbaijani prose to describe the origin of repression
perpetrated in the 30th years. Repressive actions in the novel reflect all the real facts, physiological,
historical, moral- ethical issues. In the novel The Day of Judgment", the writer basically focused
on summarizing of facts and symbols, avoiding novel to be filled with documentary facts only. As
a result, the writer managed to create the generalized picture of the tyrants as well as precisely
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interpreting the essence of that repression period. Alongside with the images of Adid Salahov,
Mukhtar Kerimli, the image of Sadi Efendi who was standing against the evil forces was also
created in the mentioned novel. The article also refers to literary critical views associated with the
novel.

Redaksiyaya daxil olub: 19.11.2018
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Təsəvvüf poetikasında şeirin vəzn və qafiyə özəlliyi mühüm yer tutur. Belə ki, təkkə
ədəbiyyatının özünəməxsus vəzni, qəlibləri olmadığı kimi geniş anlamda götürdükdə
özünəməxsus qafiyə sistemi də yoxdur. Ancaq təkkə ədəbiyyatının istifadə etdiyi əsas nəzm
forması əruz və heca vəznli əsərlər olduğundan, qafiyə sistemini də bu iki vəznin bazasında
qiymətləndirmək lazımdır. Bu iki vəznin bütün poetik xüsusiyyətlərinə XIV-XVI əsrlər təkkə
ədəbiyyatında rast gəlmək mümkündür. Təsəvvüf xalqı irşad etmək üçün yarandığından,
təkkə şeiri də başlanğıcda əsasən milli vəzndə - hecada yazılmış, sonrakı dövrlərdə, xüsusən
də Səlcuqlular zamanında və Osmanlıların ilk dövrlərində hakim dairələrin və dini təhsil
görənlərin də təsəvvüfə meyl etməsi nəticəsində əruz vəznindən də istifadə edilmişdir. Təkkə
ədəbiyyatı heca və əruz vəznindən eyni dərəcədə istifadə etdiyindən həm məna, həm də forma
baxımından zəngindir. Ona görə də əsrlər boyu təkkə şeirinin inkişafı nəticəsində onun
özünəməxsus dili, üslubu və estetikası formalaşmışdır. Bu ədəbiyyatın estetikası əruz
vəznində qafiyəni, hecada ayaqları pozmaq bahasına da olsa heç vaxt mənanı qafiyəyə qurban
verməmək üzərində qurulmuşdur.

Bununla bərabər bir çox təsəvvüf şairi əruz vəzni ilə xalq şeiri üslubunda da şeirlər
yazmışlardır. Doğrudur təkkə şairləri aşıqlar qədər əruz vəznli xalq şeiri yazmasalar da yeri
gəldikcə hər iki vəznin özəlliklərini qoruyan şeirlər də yazmışlardır. Xüsusi ilə ələv-bəktaşi
ozanları adı verilən sufi şairlərin əsərlərində əruz vəznli saz şeirinə daha çox rast gəlmək
mümkündür. Bunun əsas səbəbi bəktaşiyyə təriqətinin musiqiyə, saza üstünlük verməsidir.
Beləliklə, təkkə şairlərinin az və ya çox dərəcədə istifadə etdikləri əruz vəznli xalq şeiri
şəkilləri aşağıdakılardan ibarətdir.

1. Divan (Divani). Xüsusən aşıq tərzi təkkə şeirinin ən çox yayılan növlərindən biri olan
divani əruz vəzninin failatün/failatün/failatün/failün qəlibi ilə qəzəl, mürəbbə, müxəmməs,
müsəddəs formalarında yazılan şeirlərin ümumi adıdır. Divaninin qafiyə sistemi, əsasən aaba,
ccca, ddda, bəzən də aaaa bbba; abab cccb, aaab, cccb şəklində olur. Divani şeir növü heca
vəzninin 8+8 qəlibinə uyğun gəlir. Divaninin ayaqlı divani növü də var. Aşağıda qəzəl
formasında yazılan bir divani örnəyindən də bunu görmək mümkündür:

Ser-nigun kıldık zamanın sagar-ı minasını
Çekmeyiz şimden gerü sakinin istiğnasını
Sagarından badesinden neşesinden çekdik el
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Başına çalsın felek ahval-i nabercasını
Hırka puş olduk kalender meşreb olduk hasılı
Hiçe saydık alemin alasını ednasını
Düştüler çah-ı kazaya göz göre ikbal için
Alemin gördük nice bina vü nabinasını

Biz libas-i fahri Mekki çak çak ettik yine
Talibi her kimse giysin atlas u dibasını (2, 355).

2. Səlis. Əruz vəznində yazılan şeir olub hecanın on beşli vəzninə uyğun gəlir. Səlislər
özünəməxsus xüsusi bir avazla oxunan xalq şeiri şəkli kimi aşıq ədəbiyyatında çox
işlənmişdir. Təkkə şairləri də bəzən bu vəznə müraciət etmişlər:

Gide mi haşre kadar hüzn ile firkat acaba
Yoksa hasıl ola mı yar ile vuslat acaba

O mürüvvetsiz o zalim o sitem-karenin ah
Ere mi damenine dest-i meserret acaba

Baksa bir kerre benim hal-i diğer-gunuma ol
Çeşm-i insaf ile etmez mi mürüvvet acaba

Beni gördükte yüzün döndürür ol afet-i can
Ne içindir bana bu rütbe eziyyet acaba

Kime şekva edeyim kimlere feryad edeyim
Uzanırsa nideyim leyle-i hasret acaba

Mürg-ı dil-dar-ı heves bir gün olup meyi ede mi
Kona mı Nuri kulun başına devlet acaba (2, 361).

3. Səmai (Səmai həm də heca vəzni ilə yazılır). Təkkə ədəbiyyatında heca vəzninin səkkiz
hecalı qəlibi ilə gəraylı formasında yazılan və özünəməxsus musiqisi olan şeir növünə səmai
deyilir. Səmailər qoşma kimi əsasən, üç ilə beş bəndlik şeirlərdir. Məsələn, ələvi-bəktaşi şairi
Koyun Abdalın beş bəndlik səmaisindən ilk iki bəndini misal olaraq aşağıda veririk:

Aşk elinden işdiğimiz
Denizlerin sürüsüdür
Leşkerimiz çeker mürşid
Gerçeklerin birisidir

Yeryüzüne nazar salan
Düşmüşlerin elin alan
Yeşil sancak çekmiş gelen
On iki imam çerisidir (4, 565).
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4. Qələndəri. Əruz vəzni ilə yazılan, ancaq hecanın on dördlü qəlibinə uyğun olan,
mefulü/mefailü/mefailü/feulün qəlibində olan şeirlərdir. Daha çox aşıq ədəbiyyatında işlənmiş,
qismən sufi şeirinə də keçmişdir. Heca vəzni ilə dörd misralıq, əruzda isə mürəbbə
formasında qələndəri şeir növləri üstünlük təşkil edir:

Gönlüm seni ey şuh-i sitem-ger sever oldu
Hicrin bana ah kim neler etti neler oldu
Sensiz geceler hem-demim ah-u seher oldu
Her saat-ı hicrin bana bin yıl kadar oldu

Feryad u figanım bu gece arşa dayandı
Derd ü gam ile didelerim kana boyandı
Firkat günü ah böyle uzandıkça uzandı
Her saat-ı hicrin bana bin yıl kadar oldu (2, 359).

5. Sətrənç. Əruzun müftəilün/müftəilün/müftəilün/müftəilün qəlibində yazılan şeirlərə
sətrənç deyilir.

Medhine meddah olalım hüsrevi huban güzele
Vasfına sözler bulalım dinleye yaran güzele

Benzeyemez hur u melek hidmetine çekdik emek
Dişleri zer şane gerek zülfü perişan güzele

Dayanamam nazlarına tuti gibi sözlerine
Çekme seza gözlerine kuhl-i Sıfahan güzele (2, 361).

5. Vəzni axar. Bu şeir növü əruz vəzninin
müstəf`ilatün/müstəf`ilatün/müstəf`ilatün/müstəf`ilatün qəlibi ilə mürəbbə formasında yazılır.
Vəzni axarda hər misra bir müstəf’ilatün qisminə sığacaq şəkildə dörd hissəyə bölünür və
dördlük birinci misranın ikinci qisminin ikinci misranın başına, ikinci misranın ikinci
qisminin üçüncü misranın başına, üçüncü misranın ikinci qismi də dördüncü misranın başına
getirilməklə gözəl bir şeir forması ortaya çıxır. Məsələn, təkkə şairi olmasa da XVI əsrin
hökmdar şairlərindən Yavuz Səlimin bir vəzni axarını misal olaraq göstərmək olar:

Sanma şahım / herkesi sen / sadıkane / yar olur
Herkesi sen / dost mu sandın / belki ol / ağyar olur
Sadıkane / belki ol / bu alemde / dildar olur
Yar olur / ağyar olur / dildar olur / serdar olur (3, 567).

Vəzni axar şeirləri yuxarıdan aşağı oxunduqda da birinci misra təkrarlanmış olur.
Buna baxmayaraq XIV əsrdən güclənməyə başlayan təsəvvüf şeiri vəzninə görə qafiyə

sistemində bəzi orijinallıq etmişdir. sufi şairlər ərəb şeir şəklinin məlum olan vəzn və qafiyə
sistemini heca vəznində yazılan əsərlərlə bir çox cəhətdən birləşdirərək yeni qafiyə və vəzn
özəlliyi yarada bilmişlər. Bir çox təkkə şeirləri məfailün/məfailün/məfailün/fəulün qəlibində
yazıldığından onları hecanın 4+4+3 təqtli on birlik şeirindən, yəni qoşmadan ayırmaq olmur.
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Xüsusən, ələvi-bəktaşi zümrə ədəbiyyatının Yunus Əmrə, Səid Əmrə, Abdal Musa, Qayğusuz
Abdal kimi şairləri və həmzəvi-məlami şairləri əruzda yazdıqları bir çox şeirləri ilə heca
vəznini xatırlatmışlardır. Məsələn, Qayğusuz Abdalın aşağıdaki şeiri bu cəhətdən səciyyəvidir:

Benem cümle vücud içindeki can
Benem küllü sıfat her türlü erkan
Benem Leyli, benem Mecnun ki derler
Benem ol ki özüm özüme heyran (5).

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, heca vəznli şeirə daha çox ağırlıq verənlər ələvi-bəktaşi
ozanları, mövləviyyənin şəms qolunun və həmzəvi-məlami təriqətinin şairləri olmuşdur. Bu
ənənə Abdal Musa ilə başlayaraq sonrakı əsrlərdə daha da yayğınlaşmışdır. Ələvi-bəktaşi,
həmzəvi-məlami şairləri aşıq ədəbiyyatının ən çox işlədilən yeddilik, səkkizlik, onbirlik nəzm
şəkllərində, yəni bayatı, gəraylı və qoşma tərzində yazmışlardır. Bu nəzm şəkillərində bəndin
dörd misralıq olması və fikrin bir bənddə bitkinləşməsi, söyləmə və oxunmasının asanlığı və
üçlə altı arasında dəyişən bəndləri bu vəzndə yazılan şeirlərin xalq arasında rəğbət görməsinə
səbəb olmuşdur.

Həm gəraylı, həm də qoşma formasında yazılan təkkə şeirində xalq ədəbiyyatında olduğu
kimi qafiyə, aşıq ədəbiyyatında buna ayaq deyilir, baxımından abab\cccb\dddb... formasında
davam edir. Mövzusu eşq, təbiət gözəlliyi, qəhrəmanlıq, qürbət, həsrət, fələkdən şikayət, ölüm
və s. olan gəraylılar, qoşmalar ələvi-bəktaşi şeirndə ilahi eşqi, Allah-Məhəmməd-Əli üçlüsünü,
imamları, Hz.Əlinin vilayətini, yol-ərkanı, təvəlla və təbərranı vəsf etməkdə daha çox istifadə
edilmişdir. Bu şeir şəkillərinin sonuncu dördlüyündə şair təxəllüsünü söyləyir. Aşağıda XVI
əsrin məşhur ələvi-bəktaşi şairi Viraninin bir şeri ilə qoşma vəzninin təssəvvüf ideyalarını
tərənnüm etməkdə əlverişli olduğunu görmək mümkündür:

Bir ulu şehirde dellalığım var
Ben dellalım, bazarbaşım Alidir
Eksik alsam, artıq satsam yine kar
Ben dellalım, bazarbaşım Alidir.

Mezarda vermişim küllü varımı
Dellala çıkardım şirin canımı
Lelü mercan ile gövher kanımı
Ben dellalım, bazarbaşım Alidir (4, 436-437).

Təkkə şairləri heca vəzninin gəraylı şəklindən də çox istifadə etmişlərdir. Belə ki,
gəraylıda yazılan varsağı, səmai kimi şeir növləri təkkələrdə nəfəs, deyiş kimi xüsusi avazla
oxunduğundan və ümumiyyətlə gəraylının özünəməxsus ritmi və musiqi havasının olması onu
çox yayılan şeir şəkli etmişdir. Qoşma kimi gəraylının da şeir vahidi dördlükdür. Hər bənd üç
ilə altı arasında dəyişən dördlükdən ibarətdir ki, qafiyə sisitemi də qoşmada olduğu kimi
abab\cccb\dddb... və ya bəzən aaab\cccb\dddb şəklində qurulur. Ən əsası da gəraylı səkkiz
hecalı olub çox ahəngli struktura malikdir. Pir Sultan Abdalın bir şeiri buna nümunə ola bilər:

Güzəl aşik cevrimizi
Çekemezsin demedimmi
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Bu bir rıza lokmasıdır
Yiyemezsin demedimmi.

Pir Sultan, Ali şahımız
Hakka ulaşır rahımız
On iki imam katarımız
Uyamazsın demedimmi (4, 255).

Pir Sultanın bu şeirində aşıq ədəbiyyatında olduğu kimi qulaq qafiyələri də (sırrına-yerinə;
yiyəməzsin-duyamazsın və s.) vardır. Ümumiyyətlə, heca vəznində yazılan şeirlərdə təkkə
şairləri aşıq tərzi şeirdə olduğu kimi göz qafiyəsindən daha çox qulaq qafiyəsinə yer vermişlər.

Bununla yanaşı, təkkə ədəbiyyatında yeddi hecalı şeirlərə də rast gəlmək mümkündür.
Xüsusən, XV əsrin böyük təriqət şairi Əşrəfoğlu Ruminin hecada yazdığı şeirlərinin bir qismi
yeddi hecalı olub abcb, sonrakı bəndlərdən üçü sərbəst sonuncu misra birinci bəndin sonuncu
misrası ilə qafiyələnmiş şəkildədir. Orijinal qafiyə quruluşu və təqtləri olan bu heca vəznli
şeir, eyni zamanda əruzun ondördlük qəlibinə də uyğun gəlir. Aşağıda doqquz bəndlik bu
şeirin bir neçə bəndini örnək olaraq veririk:

Bu dervişlik yoluna
Sıdk ile gelen gelsin
Haktan özge ne ki var
Gönlünden silen gelsin

Dervişlik dedikleri
Nihayetsiz denizdir
Bu payansız denizin
Mevcini duyan gelsin

Dervişlik dedikleri
Bir tükenmez kan olur
Has u am kul u sultan
Bu kandan alan gelsin (1, 124).

İstər vəzni, istərsə də qafiyə sistemi baxımından orijinal bir xüsusiyyətə malik olmasa da
təkkə şeiri həm divan, həm də xalq ədəbiyyatının əsasında yaranaraq təsəvvüf ədəbiyyatına
özünəməxsusluğu ilə diqqəti cəlb edir.

Məqalənin aktuallığı. Təkkə ədəbiyyatı heca və əruz vəznindən eyni dərəcədə istifadə
etdiyindən həm məna, həm də forma baxımından zəngindir. Ona görə də əsrlər boyu təkkə
şeirinin inkişafı nəticəsində onun özünəməxsus dili, üslubu və estetikası formalaşmışdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Təsəvvüf ədəbiyyatı mövzusu indiyə qədər elmi məqalə,
monoqrafiya və müəyyən qədər dissertasiya işləri səviyyəsində tədqiq edilmişdir. “Təsəsvvüf
şeirində vəzn və qafiyə” məqaləsində məqsəd təkkə ədəbiyyatında istifadə olunan vəzn və
qafiyə sisteminin divan ədəbiyyatı, xalq ədəbiyyatı şeirindəki vəzn və qafiyə şəklindən oxşar
və fərqli cəhətlərinin araşdırılmasıdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. “Təsəsvvüf şeirində vəzn və qafiyə”
mövzusundakı məqalə təsəvvüf ədəbiyyatının inkişafından bəhs etməklə bu mövzuda
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araşdırma aparan təqiqatçılara, həmçinin də Şərqşünaslıq və filologiya sahəsində
mütəxəssislər və tələbələr üçün əsaslı mənbə rolunu oynamaqdadır.
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Н.Исмаилзаде

Размер и рифмовка в суфийском стихе
Резюме

В суфийской поэтике особенности размера и рифмовки стиха занимают важное
место. Так, равно как в суфийской литературе нет специфических размеров и заготовок,
нет в ней и специфической системы рифмовки. Однако поэтическая форма,
используемая суфийской литературой, - это произведения в размере аруза и слоговом
размере, поэтому систему рифмовки также следует расценивать на базе этих двух
размеров. Вначале суфийский стих создавался в основном в национальном – слоговом
размере, впоследствии, в особенности, при Сельджукидах и в начальный период власти
Оосманидов правящие круги и лица, получившие духовное образование, также
тяготели к суфизму, поэтому использовался размер аруз. В связи с тем, что суфийская
литература в одинаковой степени использовала слоговой размер и размер аруза, она
отличается содержательностью как по смыслу, так и по форме.

N.Ismailzadeh

Rhythm and Rhyme in Sufi Poetry
Summary

Rhythm and rhyme takes an important place in Sufi poetics. It means there is no a
specific rhythm and rhyme system in Sufi literature. However, Sufi literature employed
mainly prosody and syllabic meter in its works, and thus the rhyme system needs to be
evaluated accordingly. Sufi poetry was written in local syllabic meter, but in the following
periods it was, especially during the Seljuk and early Ottoman rule was written in prosody due
to the commitment of the ruling circles and the ulema to Sufism. Since Sufi literature
benefited from syllabic meter and prosody at the same time, it became quite rich both in its
content and form.

Redaksiyaya daxil olub: 29.10.2018
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Selma Lagerlöfün yaradıcılığında folklor motivləri

Həmidə Əliyeva
filologiya üzrə elmlər doktoru,

ADU-nun müəllimi
E-mail: a_hemide@mail.ru

Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof. Ş.H.Xəlilli,
filol.ü.e.d., prof. N.M.Sadıqova

Açar sözlər: nağıl və əfsanələr, folklor, trilogiya, roman
Ключевые слова: сказки и легенды, фольклор, трилогия, роман
Key words: tales and legends, folklore, trilogy, novel

Selma Ottiliya Loviza Lagerlöf 20 noyabr 1858-ci ildə İsveçin cənubunda Vermland
əyalətində anadan olmuşdur. Onun tərbiyəsi ilə əsasən nənəsi məşğul olmuş, balaca qızın
yaddaşında danışdığı maraqlı nağıl və əfsanələrlə silinməz izlər buraxmışdır. O, böyüyüb
məşhur yazıçı olduqdan sonra da yerli folklorun gözəl biliciləri olan nənəsinin və dayəsi
Nananın söylədikləri əhvalatların sehrli təsirindən qurtula bilməmişdir.

Selmanın doğulduğu Vermland əyaləti olduqca gözəl təbiətə və zəngin sifahi xalq
yaradıcılığı ənənələrinə malik idi. Uşaqlıq illərində nənəsindən eşitdiyi nağıl və əfsanələrin,
gözəl təbiət mənzərələrinin təəssüratları Selmanın təxəyyül və fantaziyalarını daha da
zənginləşdirirdi. “Əgər qədim adətlərinin və əfsanələrinin bolluğu ilə tanınan Morbakkada
böyüməsəydim, heç vaxt yazıçı olmazdım”, — deyə sonralar Lagerlöf etiraf edirdi.

Beləliklə, o, özünün ilk romanını yazmağa başlayır və onun birinci fəslini “İdun”
jurnalının keçirdiyi ədəbi müsabiqəyə göndərir. Jurnalın redaktoru nəinki S. Lagerlöfü birinci
mükafata layiq görür, həmçinin romanı bütünlükdə jurnalda çap etdirməyi təklif edir. Yaxın
rəfiqəsi baronessa Sofi Aldesparenin maddi dəstəyindən istifadə edən Lagerlöf məzuniyyət
götürür və “Yosta Berlinq haqqında saqa” (“Gosta Berlings saga”, 1891) romanını bitirir. S.
Lagerlöfün digər əsərləri kimi bu roman da öz kökünü qədim Skandinaviya əfsanələrindən və
saqalarından götürmüşdür. Realizm ənənlərinin həmin dövr ədəbiyyatında üstünlük təşkil
etməsinə baxmayaraq, yazıçı öz əsərini romantik üslubda yazmış, İsveçin kənd həyatını və
təbiətini vəsf etmişdir. Məhz bu cəhətlərinə görə S. Lagerlöfün əsəri Avqust Strindberq,
Henrix İbsen və başqa realist skandinav yazıçılarının əsərlərindən fərqlənirdi. Onun romanı
Bayronik qəhrəmanı xatırladan dönük keşişin macəralarından bəhs edirdi.

“Yosta Berlinq haqqında saqa” XIX əsrin sonlarına aid olan çox məşhur əsərlərdən biri idi.
Bu əsəri başqa cür şifahi şəkildə, ağızdan-ağıza keçən qədim İsveç əfsanələrinin,
rəvayətlərinin və novellalarının məcmusu da adlandırmaq olar. Əsərin qəhrəmanları köhnə
Vermlandın “həyatın təsvirolunmaz rəngarəngliyinə, şirinliyinə, acılığına, zənginliyinə”
heyran qalan romantik sakinləri idi. Onların xarakteri mürəkkəb və ziddiyətlidir. Bu daha çox
əsərin qəhrəmanı Yosta Berlinqə aiddir. O, eyni zamanda, həm möhtəşəm və rəzil, həm də
xeyirxah və qəddardır. Yosta Berlinq yalnız başqalarına qarşı deyil, özünə münasibətdə də
çox acımasıdır. O öz hərəkətlərinə görə bəzən özünü ciddi şəkildə mühakimə edir. S.
Lagerlöfün yaradıcılığı üçün səciyyəvi olan bu əsərdə əsas motiv fədakarlıq və sevginin
xudbinlik, ədavət və qəddarlıq üzərindəki qələbəsi tam qabarıqlığı ilə üzə çıxır.

S. Lagerlöf “Yosta Berlinq haqqında saqa” əsərində Vermland sakinlərinin timsalında
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xalq fantaziyasından doğan nağılvari obraz və personajları canlandırır. Məsələn, yeni sənaye
İsveçinin nümayəndəsi, zavod sahibi Sintram şər qüvvəni təmsil edən obraz kimi verilir.
Onun adı şərin sinonimidir. Əsərdə sehrli, romantik elementlər reallıq və gerçəkliklə müşayiət
olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, fanftastikanın reallıqla vəhdətini Lagerlöf danimarkalı yazıçı
Hans Kristian Andersendən götürmüşdü. “Gerçəkliklə vəhdət kəsb edən fantastika Lagerlöfə
dahi Danimarka yazıçısı Andersendən gəlirdi” (2, s.8). Gölləri, çayları, dağları, düzləri
canlandırıb şəxsləndirən Lagerlöf nəinki folklor ənənələrini, həm də bu məşhur nağılçının
ənənələrini davam etdirirdi.

“Yosta Berlinq haqqında saqa” çapdan çıxdığı ilk dövrdə tənqidçilər tərəfindən heç də
birmənalı qaşılanmadı. Selma Lagerlöfü hətta “kənd nağılbazı” da adlandırdılar. Yalnız
romanın nəşrindən iki il sonra danimarkalı tənqidçi Georq Brandesin ona yazdığı müsbət rəy
yenidən diqqəti yaxşı mənada bu əsərə yönəltdi. Georq Brandesin fikrinə görə, məhz bu
roman sayəsində gənc S.Lagerlöf “İsveç ədəbiyyatında görkəmli yer tutdu və yeni müstəqil
ton götürdü” (3, s.7). Məşhur alman yazıçısı Tomas Mann S.Lagerlöfü ilk növbədə dünyaya
“Yosta Berlinq haqqında saqa”nı bəxş edən “dahi isveçli” adlandırırdı (2, s.8).

1906-cı ildə Selma Lagerlöfün məşhur uşaq romanı “Nils Holgerssonun İsveç boyu
möcüzəli səyahəti” (“Nils Holgerssons underbara resa genom Svenge”, 1906) çapdan çıxdı.
Nağıl ruhunda və üslubunda yazılmış bu əsərdə sehrli nağılların xəyalpərəstliyi ilə kəndli
realizmi vəhdət təşkil edirdi. Burada yazıçının qismən R. Kiplinqin naturalist hekayələrindən
bəhrələndiyi də hiss olunurdu. Əslində yazıçı Nilsin səyahəti haqqındakı nağılını bir növ
coğrafiya dərsliyi kimi nəzərdə tutmuşdu. İsveçin Təhsil Nazirliyi də əsəri ölkənin
coğrafiyasını öyrənməkdə əhəmiyyətli hesab edərək onu dərs vəsaiti olaraq qəbul etmişdi.

Romanın yaranma tarixi Lagerlöfün İsveçin xalq məktəbləri müəllimlərinin ümumi
ittifaqının rəhbərlərindən olan Alfred Dalindən məktub aldığı gündən başlamışdır. İttifaq
köhnə, maraqsız dərs vəsaitlərini canlı və oynaq dildə yazılmış yeni dərsliklərlə əvəz etmək
qərarına gəlmişdi. Selma Lagerlöfə keçmiş müəllimə və tanınmış yazıçı kimi coğrafiya fənni
üzrə məcburi elmi məlumatlarla yanaşı İsveç əyalətlərinin təbiəti, adət-ənənələri və folklorunu
əks etdirəcək oxu kitabının yaradılmasında iştirak etmək təklif olunurdu. Təklifi
məmnuniyyətlə qəbul edən yazıçı kitabı əvvəldən axıradək özünün yazacağını şərt kimi
qoydu. Romanı yazmazdan əvvəl o, coğrafiya, botanika və zoologiya ilə bağlı onlarla eimi
əsər və məlumat kitabları oxudu. Nəticədə yazıçı bütün İsveçi — cənubi Skonedən tutmuş
şimali Laplandiyaya qədər quş uçuşu yüksəkliyindən təsvir edən heyrətamiz bir nağıl yarartdı.
İsveç həyatını havadan müşahidə edən müəllif oxucuda öz doğma ölkəsinin coğrafiyası, tarixi
və mifoloji keçmişi barədə dolğun təsəvvürlər yaratdı. Tanınmış rus yazıçısı Yuriy Naqibin
yazırdı: “Nils haqqında nağılı oxuyarkən inanırsan ki, qaz belində sən uçmusan, hava
cərəyanları sənin gözlərini yaşla, qəlbini coşqu ilə dolduraraq üzünün və bədəninin yanından
ötüb keçmişlər...” (4).

Nils haqqındakı bu ikicildlik nağıl-romanında yazıçı ərköyünlüyündən və xudbinliyindən
cırtdana çevrilən on dörd yaşlı oğlanın başına gələn əhvalatları nəql edir. Qaz belində o,
Laplandiyaya doğru səyahətə çıxır və İsveçi qarış-qarış gəzir. Balaca oğlan bu səyahət zamanı
tamamilə dəyişilir, insanları və təbiəti sevməyi öyrənir. K. Çukovskinin sözlərilə desək, bu
balaca oğlan “başqaları ilə həmfikir, həmdərd olur, onların sevincini bölüşür, çünki bu hissləri
yaşamayan insan insan deyil” (5, s.226).

1909-cu ildə isə o, ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatına layiq görülür. Selma Lagerlöf
dünyada Nobel mükafatı alan ilk qadın yazar olmuşdur. Nobel mükafatının təntənəli təltif
mərasimi zamanı təbrik nitqi söyləyən İsveç Akademiyasının üzvü Klaes Annerstend “Yosta
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berlinq haqqında saqa”nı “qeyri-sağlam və süni realizm” ənənələrindən uzaq, olduqca orijinal
bir əsər adlandırmışdır (6). O, S. Lagerlöfün öz yaradıcılığında dilin təmizliyi və sadəliyini,
üslb gözəlliyi və təxəyyül zənginliyini estetik güc və dərin dini hisslərlə birləşdirməsini
xüsusilə qeyd etmişdir.

S. Lagerlöf qadın azadlığının, emansipasiyasının tərəfdarı idi və onların seçki və digər
hüquqlarının qorunması uğrunda mübarizə aparırdı. 1911-ci ildə Stokholmda keçirilən
Beynəlxalq qadın Konqresində çıxış edən yazıçı qadınları fəal ictimai fəaliyyətə səsləyirdi.
Qadınların hüquqlarının beynəlxalq səviyyədə müdafiəsi ilə bağlı keçirilən tədbirlərdə
yaxından iştirak edən yazıçı 1924-cü ildə qadın konqresinin nümayəndə heyətinin üzvü kimi
ABŞ-da olmuşdur. Ümumiyyətlə, həmin dövrdə İsveçdə qadınların emansipasiyası uğrunda
hərəkat geniş vüsət almışdı. 1914-cü ildə İsveç akademiyasının tarixində ilk dəfə olaraq
qadın namızədi – Selma Lagerlöfü üzv seçməsi, sözsüz, bu hərəkatın ən böyük uğuru idi.

Yaradıcılığının son dövrlərində yazıçı “Lyövenşyöldlərin üzüyü”, “Şarlotta Lyövenşyöld”,
“Anna Sverd” romanlarını özündə ehtiva edən məşhur trilogiyasını yazdı. S.Lagerlöfün digər
əsərləri kimi bu trilogiya da maraqlı yaranma tarixinə malikdir. Hələ uşaq vaxtı Selma general
Yullenspetsin oğurlanmış üzüyü barəsində əhvalat eşitmişdi. Sonradan onun unutduğu bu
əhvalatı 1903-cü ildə pastor Svensson xatırladaraq İsveç qəzetlərinin birində yazırdı: “Biz
ümid edirik ki, bizim ölkəmizdə geniş tanınan Selma Lagerlöf generalın nəslindən olan birinə
bu üzüyü yenidən taxmaq imkanı qazandıracaqdır...” Əslində pastor bu sözlərilə Lagerlöfə
yeni bir əsərin süjetini verirdi. Lakin yazıçı Svenssonun bu arzusunu gerçəkləşdirmək üçün
uzun zaman məsafəsi qət etməli oldu. Yalnız 1914-cü ildə o, bu hadisənin izinə düşərək
qədim zamanlarda mühakimə olunan üç kəndlinin əhvalataını öyrənə bilir. Bu kəndlilərdən
məhz hansının qatil olduğunu aydınlaşdırmaq məqsədilə onları “Allahın məhkəməsi”nə
vermişdilər. Onların üçünün də günahsız olmasına baxmayaraq qalada həbs cəzasına məhkum
etmişdilər.

1920-ci ildə Lagerlöf qeyd kitabçasında Lyevenşyöldlər haqqında trilogiyanın birinci
hissəsinin — “Lyevenşyöldlərin üzüyü”nün qaralama variantını yazdı. Yazıçı Yüllenspets
familiyasını Lyevenşyöldlə əvəz etdi. 1925-ci ildə isə trilogiyanın həm birinci və həm də
ikinci hissəsi çapdan çıxdı. İsveç ədəbiyyatşünası professor Landkvist bu əsərində S.
Lagerlövhün “əsil dahilik zirvəsinə çatdığını” qeyd edirdi. 1928-ci ildə, yazıçının 80 illik
yubileyində trilogiyanın sonuncu hissəsi — “Anna Sverd” işıq üzü gördü. Professor Landkvist
bu xüsusda yazırdı: “Lagerlöfün insanlar haqqında bilgisi o qədər dərin və əhatəlidir ki,
“Anna Sverd” həmişə onun yaradıcılığında görkəmli yer tutacaqdır” (7).

Avropanın əksər ailə romanlarında dövrün geniş epik mənzərəsi canlandırılır. Lagerlöfün
trilogiyasında isə tarix hadisələrin baş verdiyi fon rolunu oynayaraq məhdud səciyyə daşıyır.
Trilogiyada hadisələr XVIII-XIX əsrləri əhatə etsə də, yazıçı bütün İsveç üçün böyük
əhəmiyyət kəsb edən hadisələrin üzərindən ötəri keçərək yalnız ayrı-ayrı əyalətlərin-
Vermlandın və Delekarliyanın həyatını təsvir edir. Burada isə insanlar daha çox ailə
əhvalatlarının və rəvayətlərinin təsiri altındadırlar. Medstubyun kəndinin sakit, həmahəng
ritmini yalnız əsərdə bütün etnoqrafik təfərrüatları ilə verilən nişan, toy və dəfn mərasimləri
pozur.

Lagerlöf trilogoya boyu əyalətdəki xalq həyatının realist təsvirlərini məhərətlə yarada
bilmişdir. O, XIX əsr əyalət zadəganlarının yalnız kübar əyləncələrləşer yazmaq, rəqs, musiqi
və deklamasiya ilə vaxtını keçirdiyini ironik şəkildə təsvir edir. Lakin din xadimlərinin,
xüsusilə də pastorların həyatından bəhs edərkən onun təhkiyə manerasında bir kədər notları
hiss olunur. Bu özünü pastor Forsiusun əhvalatında daha qabarıq şəkildə biruzə verir. Yazıçı
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onun alimlik istedadını dinə qurban verməsindən təəssüfləndiyini gizlədə bilmir. Yazıçı,
həmçinin, əsl gəngavər ideallarının yerini qızıl, pul hərisliyinə verməsini, qədim zadəgan
nəsillərinin mənən cılızlaşmasını baron Adrian, onun qardaşı Yeran və Karl-Artur kimi
obrazların timsalında bacarıqala göstərə bilmişdir.

Trilogiyanın əsas qıhrəmanlarını şərh edərkən Lagerlöfün yaradıcılığındakı təkamül
diqqəti cəlb edir. Onun trilogiyası bir çox cəhətlərinə görə “Yösta Berlinq haqqında saqa” və
“Nils Holgerssonun İsveç boyu möcüzəli səyahəti” əsərlərinə bənzəyir və onlardan seçilir.
“Şarlotta Lyevenşyöld” və “Anna Sverd” romanlarının qəhrəmanı pastor Karl-Artur
Ekenstedtin Yösta Berlinqlə bəzi oxşarlıqları vardır. Yösta kasıb qızla evlənmək istəyirdi.
Karl-Artur dalekarliyalı kəndli qızla — Anna Sverdin xırdavatçısı ilə evlənir.Yöstanı
sərxoşluq, Karl-Arturu isə keşiş olmasına baxmayaraq insanlara bəslədiyi laqeyd münasibət
məhv edir. Yösta ilə müqayisədə Karl-Artur daha ziddiyətli obrazdır. O, din adamı olmasına
və tərki-dünyalığı təbliğ etməsinə baxmayaraq, dünyəvi ləzzətlərdən də əl çəkmir. Məsələn,
bir yandan yoxsulluğu mədh edirsə, digər tərəfdən vərdiş etdiyi rahatlıqdan da imtina edə
bilmir və s.

Trilogiyada Karl-Artur obrazının antipodu Şarlottanın əri – zavod sahibi Şagerstryömdür.
Lagerlöf bu obraz vasitəsilə Lyevenşyöldlərin məxsus olduğu zadəgan təbəqəsini əvəzləyəcək
yeni işgüzar, zirək, enerlili kapitalist tipininin meydana gəldiyini göstərmək istəmişdir. Öz
yeni qəhrəmanın timsalında yazıçı romantik və sevgiyə qadir dolğun bir insan obrazı
yaratmışdır.

Trilogiyanın qadın qəhrəmanlarını təhlil edərkən qadın emansipasiyasının tərəfdarı olan
Lagerlöfün baxışlarını görməmək mümkün deyildir. Onların hamısı-Şarlottadan tutumuş
baronessa Ameliyaya qədər ərlərinə qarşı üsyan edən xarakterli qadınlardır. Şarlotta isə
Lagerlöf üçün idel qadındır. O, öz ləyaqət hissini gözəl dərk edir və heç bir vaxt olduğundan
yaxşı görünməyə çalışmır. Zahirən şıltaq təsiri bağışlayan bu qadfın əslində çox müstəqil və
fədakardır.

S. Lagerlöfün sonuncu əsəri olan “Lyevenşyöldlər haqqında trilogiya” bu gün də öz bədii
dəyərini və aktuallığını itirməmişdir. Ümumiyətlə, onun bütün əsərləri yüksək bədii və idraki
əhəmiyyət kəsb edir və İsveçin tarixini, mədəniyyətini, folklor ənənələrini öyrənmək
baxımından olduqca vacib və maraqlıdır.

Məqalənin aktuallığı. Qadın ədəbiyatı müasir incəsənətin səciyyəvi xüsusiyyətlərini əks
etdirir, XX əsr estetik axtarışlarına yekun vurur və özünün bədii eksperimentləri, üslub
yenilikləri ilə gələcək mədəniyyətin perspektivlərinin müəyyənləşməsinə xidmət göstərir.
Ailə problemləri, uşaqlıq və yetkinlik dövrünün təzadları, “itirilmiş cənnət” arzusu, həyatın
mənasını axtarmaq, şəxsiyət və cəmiyyət əlaqələri, “kiçik adam” problemi və s. bu kimi
mövzular qadın ədəbiyyatının əsasını təşkil edir. Yazıçı Lüdmila Uliskaya bütün bunları çox
gözəl ifadə edərək deyir: “Kişi dünyası və qadın dünyası – müxtəlif aləmlərdir. Hardasa
kəsişirlər, amma tamamilə yox. Qadın dünysında məhəbbət, ailə, uşaqlarla bağlı məsələlər
daha çox əhəmiyyət kəsb edir (1, s.215).

Məqalənin elmi yeniliyi. Qadın yazıçılar öz əsərlərində nəinki cəmiyyəti narahat edən
yeni mövzulara toxunur, həmçinin yeni davranış nümunələri göstərir, qadının sərbəst seçim
və taleyini özü müəyyənləşdirməsi hüququnu müdafiə edirlər. Bu müəlliflərin romanlarında
əsas yeri öz həyatını özü quran qadın obrazları tutur.

XX əsr qadın yazarları içərisində həm şəxsiyyəti, həm də yaradıcılığı baxımından diqqəti
cəlb edən, xüsusi istedada malik sənətkarlardan biri də məşhur İsveç yazıçısı Selma
Lagerlöfdür. Selma Lagerlöf 1909-cu ildə yüksək idealizm, parlaq təxəyyül və mənəvi
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dərketmə cəhətləri ilə xarakterizə olunan əsərlərinə görə Nobel mükafatına layiq görülmüşdür.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin

müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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İyirminci əsrin əvvəllərində idiomların öyrənilməsində iki əsas cərəyan özünü göstərirdi.
Bir qrup dilçi alim H.Homski, F.Palmer, Q.Suit və başqaları idiomları dilin hazır şəkildə
istifadə olunan vahidləri kimi qəbul edərək, onları məcazi mənada işlənən, yalnız həmin dilə
məxsus elementlər hesab edirdilər. Digər tərəfdən onlar göstərirdilər ki, ifadələrin mənası onu
təşkil edən komponentlərin deyil, bütövlükdə ifadənin məzmunundan çıxır (1). Lakin bu
dilçilər idiomlar lüğətini tərtib edərkən onların çərçivəsini daha da genişləndirərək ora hər cür
ifadələri, hətta tərkibində “get up”, “move in”, işlənən feli frazaları da aid edirdilər. Beləliklə,
onların tədqiqində idiomların təyinatı öz dəqiq həllini tapmamışdır.

İkinci qrup dilçilər Ş.Balli, İ.E.Aniçkov, V.V.Vinoqradov və başqaları idiomlara bir qədər
fərqli prizmadan yanaşırlar. Ş.Balli idiomları frazeologiyaya aid edərək onları sərbəst söz
birləşmələrindən tamamilə fərqləndirir və frazeoloji birləşmələrin üç qrupunu göstərirdi: adi
söz birləşmələri, frazeoloji qruplar, fazeoloji vahidlər. Lakin O, bu ifadələr arasında fərq qoya
bilmir və bəzən adi birləşmələri idiomlarla qarışdırırdı (2, 10-11).

Bu mənada İ.E.Aniçkovun “İdiomatika və semantika” əsəri xüsusi əhəmiyyəti ilə diqqəti
cəlb edir. Dilçi alim bu əsərində idiomatikanı və sintaksisi fərqləndirərək onların tamamilə
başqa xüsusiyyətlərə malik olduğunu göstərirdi. O, idiomlara təkcə sabit söz birləşmələrini
deyil, eyni zamanda sözönü ilə birləşmiş digər ifadələri, “at liberty, go on, go ahead” daxil
edirdi. Bundan başqa onun təsnifatında atalar sözləri və zərb məsələlər də idiomlara aid
edilirdi: İt rains cats and dogs, to get into hot water, a hard nut to crack, to build castles in the
air və s. Bununla belə Aniçkov bir qədər də irəli gedərək hesab edirdi ki, dildə tam sərbəst söz
birləşmələri yoxdur, belə ki, hər bir söz ifadədə istənilən sözlə birləşmək iqtidarında deyildir,
hər halda söz başqası ilə birləşərkən müəyyən seçim edir və buna görə də bu ifadələr
idiomatikanın obyektinə daxil olur (3, 22).

Sovetlər Birliyi dövründə V.V.Vinoqradovun dilçilik görüşləri frazeologiya sahəsində bir
növ hakim mövqe tuturdu. Belə ki, dilin frazeoloji sistemini tədqiq edənlər əsasən dilçi alimin
frazeologiya sahəsində fikirlərini nəzəri əsas kimi götürək tədqiq etdiyi sahələrdən misallar
gətirməklə kifayətlənirdilər. V.V.Vinoqradov frazeoloji ifadələri tədqiq edərkən onları əsasən
üç yerə bölürdü: frazeoloji birləşmələr, frazeoloji vahidlər və frazeoloji birikmələr.
V.V.Vinoqradovun bölgüsünə görə frazeoloji birikmələr idiomlara daha çox uyğun gəlir. Belə
ki, frazeoloji birikmələr dildə hazır şəkildə istifadə olunur və onun bütün komponentləri
məcazi mənada işlənir. Frazeoloji birikmələrin mənası onu təşkil edən komponentlərin yox,
ifadənin öz mənasından çıxır (4, 105). Bu birləşmələrin dilimizə tərcüməsində bir sıra
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çətinliklər yaranır. Onların dilimizdə ifadəsi zamanı ayrı-ayrı sözlərin Azərbaycan dilinə
tərcüməsi mümkün deyildir.

A.İ.Smirnitski göstərir ki, idiomlar frazeologizmlərə yaxın olsa da, onlardan tamamilə
fərqlənir. Onun fikrincə, frazeoloji vahidlər stilistik cəhətdən neytral olub, metaforik mənada
işlənən ifadələrdir. İdiomlar isə komponentləri məcazi mənada işlənən ifadələrdən ibarətdir və
onların əlamətdar xüsusiyyətlərindən biri stilistik çalarlığa malik olmasıdır (5, 44).

H.H.Amosova ingilis dilində frazeologizmləri tədqiq edərkən kontekstoloji metoddan
istifadə edərək onların iki növünü göstərir: frazemlər və idiomlar. Frazemlər daimi kontekstin
məhsulu olub, onların mənasının aktuallaşdırılması üçün sözlərdən biri dəyişsə də, digəri
olduğu kimi qalır. Frazemlərdən fərqli olan idiomlar sabit kontekstin məhsuludur və onlarda
hər bir element dəyişməz xarakter daşıyır və ifadə komponentlərin deyil, özünün vahid
mənası ilə seçilir (6, 13-14).

İngilis dilində idiomlardan danışarkən söz sırasının idiomlara təsirindən söz açmaq
lazımdır. Bu həm söz sırasında, həm də ayrı-ayrı sözlərdən istifadədə özünü göstərir. Belə ki,
ingilis dilindəki sözlərin əksəriyyəti affikslərin işlənməsindən istifadə etmir və əksər
nominativ funksiyaların ifadəsində morfemlərin bir sıra xüsusiyyətlərindən yararlanır və ya
morfemlərə çevrilir. Ona görə də idiomatik ifadələrin leksikləşməsi, bütöv mənaların məhz
ifadələrlə verilməsi ingilis dili üçün xarakterik haldır. İngilis dilinin analitik xüsusiyyətləri rus
və Azərbaycan dillərindən fərqli olaraq tez-tez frazeoloji birləşmələrlə mürəkkəb sözlərin
fərqləndirilməsində müəyyən çətinliklər yaradır. Məsələn, “water drinker” lüğətdə əksər
hallarda ayrı-ayrı söz, bəzən də bitişik və ya defislə verilir.

1. İngilis dilinin qrammatik quruluşu çox vaxt qrammatik konversiyaya səbəb olur.
Məsələn, isimlər bəzən sintaktik vahid kimi təyin rolunda çıxış edir və əslində bu qrammatik
konversiyanın bir formasıdır. Praktiki olaraq istənilən isim əksər hallarda sifət rolunda çıxış
edir. Məsələn: joy-walker- ehtiyatsız yolçu, bush telegraph-söz-söhbət” və sair.

2. Ayrı-ayrı hissələrdən ibarət olan söz birləşməsi, sözdüzəldici və sözdəyişdirici
morfemlərdən ibarət ifadələr bəzən sözləri ötüb keçmiş olur. Bura əslində “er” suffiksi ilə
düzələn söz birləşmələrini aid etmək olar: bottle holder-boksçunun sekundantı, fire watcher –
yuxarıdan yanğına nəzarət edən adam. Bu zaman “er” suffiksi təkcə söz birləşməsinin ikinci
hissəsinə deyil, bütövlükdə ona birləşir.

3. Söz birləşmələrinin nəqli cümlənin sxemi ilə sintaktik yolla düzəldilməsi: “touch-and-
go-riskli adam, forget-me-not-məni unutma”.

4. Söz birləşməsi sxemi əsasında sözlərin sintaktik üsulla yaranması: good for nothing-
avara, lily-of-the-valley-inci çiçəyi.

5. Danışıq dili üçün xarakterik olan sözün kökünün təkrar edilməsi: chi-chi-qəşəng qız,
dilly-dallying- heç bir iş görməmək.

Qeyd etmək lazımdır ki, idiomlar dilin lüğət tərkibində əsaslı yer tutan vahidlərdir. Onları
hərtərəfli öyrənmək həm dilçilər, həm də tələbələr çox işləməlidirlər. Dilçilik baxımından
idiomların öyrənilməsi tələbələr üçün ciddi çətinliklər yaradır. İlk növbədə tələbə idiomun
mənasını başa düşməlidir ki, onu öyrənə bilsin. Bunun üçün tələbə hər şeydən əvvəl frazeoloji
birləşməni ana dilinə çevirməlidir. İdiomların Azərbaycan dilində verilməsinin bir sıra
üsulları vardır. Bu üsullar aşağıdakılardan ibarət ola bilər:

1. İngilis dilində elə idiomlar vardır ki, onlar hər iki dildə eyni obrazlara malik olduğu
üçün Azərbaycan dilinə tərcümə edilərkən tamamilə eyni mənaya malik olur.

A hard nut to crack - çətin sındırılan qoz
Butter somebody up – kimisə yağlamaq
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Bread and butter – yağ-çörək
Open hearted-açıq ürəkli
There ise smoke without fire-od olmasa, tüstü çıxmaz.
Azərbaycan dilindəki bu ekvivalentlər əslində beynəlxalq xarakter daşıyır və Avropa

dillərinin əksəriyyətində mövcuddur. Bu ekvivalentlər leksik və qrammatik cəhətdən üst-üstə
düşə bilər. Bu zaman tam və yarımçıq ekvivalentlərdən söhbət gedir. Lakin bəzən ingilis və
Azərbaycan dillərində idiomlar analoji xarakter daşısalar da, onların əsasında ayrı-ayrı
obrazlar durur:

to fly off the handle – özündən çıxmaq
big cheese – böyük vəzifəli şəxs
one banana problem – asan iş
to sit on a powder keg – narahat olmaq
to buy a pig in a poke – torbada pişik var
Bu frazeoloji birləşmələrin tərcüməsi zamanı tələbələr diqqətli olmalıdırlar. Çünki bu

ifadələrin əksəriyyətinin Azərbaycan dilində bir neçə qarışığı vardır.
2. Kalka yolu ilə tərcümə-yəni ingilis dilindəki idiomların Azərbaycan dilinə sözbəsöz

tərcüməsi. Bu üsuldan əsasən ingilis dili idiomlarının Azərbaycan dilində ekvivalentlərini
tapa bilmədikdə istifadə edilir.

To build a castle in the air – xəyallar qurmaq
A storm in a tea pot – çaydanda fırtına
To cover up one’s traces – ayaq izlərini tapmaq
3. Lakin elə idiomlar vardır ki, onların dilimizdə qarşılığını vermək böyük çətinliklər

yaradır. Bu zaman tərcüməçi ingilis dilindəki idiomu azərbaycan dilinə tərcümə etmək üçün
izahlı üsuldan istifadə etməli olur. Bu zaman tərcümə zamanı ingilis dilindəki idiomun heç bir
obrazı qorunub saxlanmır və idiom sərbəst söz birləşməsi və ya cümlə şəklində verilir:

I shall cut you off with a shilling - Səni maddi sərvətdən məhrum edirəm.
to draw the wool over someone’s eyes - burnunu hər yerə soxmaq.
Go bananas – dəli olmaq.
4. Bəzən idiomun Azərbaycan dilində ifadə edilməsi çox çətin olur. Belə ki, ana dilində

onun tərcüməsini düzgün vermək üçün işləndiyi konteksti bilmək lazımdır. U.M.Tekkerin
əsərlərinin birində cənab Pit Krouli Rebeka Şarpa evlənmək təklif etdikdə o, cavab verir ki,
artıq o, evlidir: “You can’t eat your cake and have it” Bir-birini inkar edən iki şeyin ikisinə də
nail olmaq mümkün deyildir. Göründüyü kimi, ifadəni ancaq kontekstin məzmununa görə
tərcümə etmək mümkündür.

Beləliklə, idiomların əsas xüsusiyyətlərinin araşdırılması göstərir ki, idiomlar həm sərbəst
söz birləşmələrindən, həm də frazeologizmlərdən əsaslı şəkildə fərqlənir. Belə ki, idiomlar
dildə hazır şəkildə istifadə olunan birləşmələr olub, semantik və struktur cəhətdən öz
bütövlüyü ilə seçilir. İdiomların bütün komponentləri məcazi mənada işləndiyindən onun
mənası onu təşkil edən elementlərin mənasından yox, bütövlükdə idiomun öz mənasından
çıxır. Bu fərqlər özünü tərcümə zamanı qabarıq şəkildə büruzə verir. Belə ki, idiomların
əksəriyyətinin tərcüməsində kompleks metoddan istifadə edilir.

Məqalənin aktuallığı. Ötən əsrin əvvəllərində idiomların öyrənilməsində bir sıra əsas
cərəyanlar mövcud olmuş və alimlərin dilçiliyin bu kimi vacib məsələyə yanaşmaları da bir-
birindən fərqlənmişdir. Məhz həmin yanaşmaların bir daha nəzərdən keçirilməsi baxımından
məqaləni aktual hesab etmək olar.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə idiomların əsas
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xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və tədqiqi ilə bağlı xarici ölkə alimlərinin tədqiqatlarının
nəticələrinə istinad edilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali, orta ixtisas və orta ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Н. Набиев

Об основных характерных чертах идиом
Резюме

В виду высокой степени устойчивости идиомы по ряду параметров соотнесены со
словами и объединены с ними в составе лексико-фразеологического фонда языка. В
английском языке, в отличие от азербайджанского, граница между лексическим и
фразеологическим фондами размыта, разграничение идиом и сложных слов
представляет определенные трудности. Это объясняется следствием аналитического
характера строя английского языка. Перевод идиом – одна из наиболее сложных задач в
лингвистике. Возникновение ошибки возможно уже на первой стадии перевода,
поскольку идиомы зачастую омонимичны свободному сочетанию слов и различить их
можно лишь на основе контекста.

N. Nabiev

About the main characteristics of idioms
Summary

In view of the high degree of stability, idioms are correlated with words in a number of
parameters and united with them in the lexica-phrase logical fund of the language. In English,
unlike the Azerbaijani language, the boundary between lexical and phrase logical fund is
blurred, the delineation of idioms and complex words presents certain difficulties. This is
explained by the analytical nature of the English language. Translation of idioms is one of the
most difficult tasks in linguistics. The danger of error is great already in the first phase of the
translation, since idioms are often homonymous free of combinations of words and they can
be distinguished only on the basis of context.
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Mətnlərin tərcüməsində terminlərin tərcümə üsulları
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Rəyçilər: filol.ü.f.d., dos. A.X. Ramazanova,
filol.ü.f.d., dos. Ş.Ə. Albalıyev
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transkripsiya, transliterasiya, kalka, kateqoriya
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процесс, транскрипция, транслитерация, калька, категория

Key words: method, translation, coding, translation, transformation, process, transcription,
transliteration, tracing, category

Tərcümə üsullarının müəyyənləşdirilməsi problemi tərcümənin iki dil materialı üzrə
aparılmasına istinadla araşdırılır. Bu dildən birincisi mənbə dil, ikincisi isə obyekt dildir.
Tərcümə obyekt dilin vasitələri ilə kodlaşdırılmış vahidlərin mənbə dilin vasitələri ilə təkrar
kodlaşdırılmasını əhatə edir. Bu məqsədlə əvvəlcə mənbə dildəki vahidlərin hər biri
dekodlaşdırılır, bundan sonra həmin vahidlərin obyekt dilin vasitələri ilə kodlaşdırılması
prosesi gedir. Hər bir dilin leksik fondu vardır. Leksik vahid nominasiya, adlandırma
vasitəsidir.

Hər bir sözün arxasında bir və ya bir neçə konkret əşya, predmet, obyekt, subyekt, hadisə,
hərəkət, hal, keyfiyyət, kəmiyyət və s. durur. Söz bədii mətndə işlənərkən ona dil sisteminə
xas olan mənalar transformasiya oluna bilər. Söz yeni məna çalarları, yeni sözlər qazana bilər.
Sözlərə aid leksik və semantik qanunauyğunluqları aşkara çıxarmaq sözün makro və
mikrokontekstlə əlaqəsini, sözlərin mənasının bir-birinin üzərinə gəlməsini və sözün daxili
formasının açılması kimi məsələləri əhatə edir. Tərcümə prosesi də, demək olar ki, həmişə
sözbəsöz gedir. Bunun səbəbi məzmunu yaradan əsas vahidləri və onların mənalarını
müəyyənləşdirməkdir. Əsas leksik mənanı daşıyan sözlərdir. Bu sözlər və onların mənaları
aydın olmadan tərcümə etmək mümkün deyildir. Tərcümə prosesində, ilkin olaraq mənbə
dildə olan nisbi bitmiş fikri ifadə edən vahidi - cümləni təşkil edən bütün sözlər
dekodlaşdırılır və onlara ekvivalent mənbə dilin sözləri müəyyənləşdirilir, kodlaşdırılır.

Tərcümənin sonrakı addımında kodlaşdırılmış sözlər arasındakı əlaqələr bərpa edilir.
Buradan belə bir nəticə çıxır ki, obyekt dildə olan iki və daha artıq sözdən ibarət olan və bir
anlayışı obyekti ifadə edən vahidlər də bir söz kimi götürülür, bu cür vahidlərin də obyekt
dildəki qarşılıqları axtarılır. Proses transformasiyanın müxtəlif növlərini özündə birləşdirir 1.

Adekvat və ekvivalent tərcümədə mənbə dildəki vahidi əvəz edən obyekt dilin vahidi
arasında müxtəlif xüsusiyyətli fərqlər yaranır, müəyyən kənaraçıxmalar müşahidə olunur.
Mətn səviyyəsində tərcüməni adekvatlaşdıran bir sıra çevirmələr vardır. Belə çevirmələr
transformasiyalar adlandırılır. «Transformasiya» terminin ilk dəfə Z.Harris istifadə etmişdir.
Törədici qrammatikada eyni məzmun planına malik olub fərqli ifadə planlı sintaktik
quruluşların yaranma qaydaları öyrənilir. Transformasiya qaydalarına əsasən ilkin və ya nüvə
strukturundan digər quruluşlar, transformalar əldə olunur və əksinə, transformalar nüvə
strukturuna gətirilir. Məsələn. «qız gəlin köçür», «gəlin köçən qız», «oğlan oynayır»,



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2018/4

56

«oynayan oğlan», «oğlanın oynamağı» və s. Tərcüməşünaslıqda «tərcümə transformasiyası»
geniş istifadə olunur.

Mətnin tənzimləyici təsirini təmin etmək üçün obyekt dildəki mətnin xassələrinin obyekt
dilin daşıyıcılarının kommunikativ səlahiyyətləri hansı nisbətdədirsə, ilkin və tərcümə
mətnlərin uyğunluq dərəcəsi ən azı həmin nisbətdə olmalıdır. Bu, əslində orijinalın və
tərcümənin ekvivalentliyi, adekvatlığı ilə çox yaxın mahiyyət daşıyır.

L.Latışev transformasiyanın əsas səbəbini mənbə və obyekt, dilin daşıyıcılarının
kommunikativ səlahiyyətləri arasındakı əhəmiyyətli dərəcədə olan fərqlərdə görür və tərcümə
transformasiyalarının üç başlıca səbəbini ayırır: mənbə və obyekt dillərin sistemlərində
fərqlilik mənbə dildə olan kateqoriya obyekt dildə yoxdur və əksinə; mənbə və obyekt dilin
normaları fərqlənir; mənbə və obyekt dilin daşıyıcılarının dil mühitindəki uzusun
uyğunsuzluğu. Uzus dildən situativ istifadə qaydalarını əhatə edir. Nitq vərdişlərini və dil
kollektivinin ənənələrini əhatə edir.

A.Arxipov transformasiyadan istifadə etməyin səkkiz səbəbini ayırır: obyekt dildə
vahidlər birləşmə normalarını pozmaqdan yayınmaq; obyekt dilin işlək konstruksiyalarından
istifadə etməyə cəhd göstərmək; cümlədə həmcins üzvlərin işlətməkdə dillərarası fərqləri
aradan qaldırmaq; obyekt dil üçün yad olan sözdüzəltmə modellərindən istifadə etməmək;
anlaşılmazlığa yol verməmək; tərcümənin daha sadə və yığcam variantına nail olmaq; vacib
informasiyanı çatdırmaq, izafi informasiya verməmək; obrazlılıq yaratmaq.

Göründüyü kimi, tərcümə transformasiya müxtəlif cür izah olunur. Bəzi tədqiqatçılar
tərcümə transormasiyasını məhdudlaşdırırlar. Məsələn, V.Qak transformasiyanı dilin izomorf
hadisələrinə əsaslanaraq dillərarası uyğunluqlardan imtina etmək kimi qiymətləndirir.
Beləliklə, o, mənbə dillə obyekt dil arasında mümkün uyğunsuzluqları istisna edir. Müəllif bu
cür çevirmələri, kvazitransformasiya» adlandırır. Onun fikrinə görə, kvazitransformasiya iki
dil sistemi ilə şərtlənən dil vasitələrindən istifadə etmək fərqləridir. Kvazitransformasiya
aşağıdakı hallarda qeydə alınır: leksik və qrammatik boşluqlar; qrammatik kateqoriyanın və
ya sözün mənasındakı fərqlər olduqda. Transformasiya ilkin və son mətn, daha doğrusu,
mənbə və obyekt dildəki mətn arasındakı münasibəti aydınlaşdırır. Burada «mətn» termininin
işlədilməsi transformasiyaya daha geniş planda yanaşmaqdan irəli gəlir. Dar planda bu hadisə
sadə terminlərin, termin-söz birləşmələrinin və tərkibi terminlərin tərcüməsində də özünü
göstərir.

Tərcümə prosesini bir ifadə formasından başqa ifadə formasına keçid kimi təsəvvür etmək
şərtidir. Çünki mənbə dildə ifadə vasitələri dəyişmir, olduğu kimi qalır. Tərcümədə obyekt
dildə mənbə dilin ifadə vasitələrinə ekvivalentlər axtarılır. Tərcümə obyekt dilə təsir göstərir,
onu müxtəlif cəhətlərdən inkişaf etdirir, zənginləşdirir. Məsələn, obyekt dildə yeni ifadə
vasitələri, konstruksiyalar, terminlər, termin-söz birləşmələri, tərkibi terminlər yaranır. Eyni
zamanda, iki dilin müqayisəli tədqiqatı üçün yeni material əldə olunur.

Tərcümə transformasiyalarının şərti səciyyəsi onların tərcümə aktından sonra
müəyyənləşməsində də özünü göstərir. Tərcüməçinin müxtəlif transformasiyaları necə
müəyyənləşdirməsi məlum deyildir. Lakin ilkin və tərcümə mətnlərini müqayisə edən
tədqiqatçı transformasiyaları aşkara çıxarır, onları təsnif edir, qruplaşdırır. Nəticədə iki dil
arasında biristiqamətli tərcümə transformasiyaları sistemi yaranır. Belə sistem tərcüməçilərin
hazırlanmasında mühüm təcrübi əhəmiyyət daşıyır.

Tərcüməşünaslıqda transformasiya ilə bağlı aparılmış tədqiqatlar müxtəlif tərcümə
transformasiyalarının aşkara çıxarılmasına səbəb olmuşdur. Təbii ki, bu transformasiya
növlərinin təsnifi həm tərcüməşünaslıq, həm də terminologiya üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb
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edir. Belə təsnifat üç əsas məsələni həllinə imkan yaradır: transkripsiya; transliterasiya; kalka;
leksik-semantik dəyişmə; qrammatik transformasiya; kompleks leksik-qrammatik
transformasiya; tərcümənin texniki üsulları.

Tərcümə transformasiyalarının təsnifinə dair müxtəlif tədqiqatçılar fikirlərini müqayisə
etdikdə üç əsas növ-leksik, qrammatik, semantik növlər daha çox nəzərə çarpır. Bu cəhət
onları qəbul etməyə zəmin yaradır. Eyni zamanda tədqiqatçılar transformasiyanın ümumi
qruplarını ayırdıqdan sonra hər qrupa daxil olan yarımqrupları da göstərirlər. Yalnız
A.Şveytser transformasiyaların təsnifində komponent, praqmatik, referensial və üslubi
səviyyələri əsas götürür. Bununla belə, o da alt növlərə ayırmada digər müəlliflərə
yaxınlaşır.Tərcümə transformasiyası növlərinin təsnifi məsələləri haqqında fikirlərin təhlili iki
vacib qənaətə gəlməyə imkan verir.

Birincisi, «tərcümə transformasiyası» anlayışı bəzi müəlliflərin işlərində tərcümə
üsullarının toplusunu ifadə edir. Məsələn, V.Komissarovda bu aşkar görünür. Əksər müəlliflər
isə tərcümə transformasiyası adı altında müəyyən sayda tərcümə üsulunu birləşdirir. İkincisi,
tərcümə transformasiyasının üç qrupu vardır: leksik transformasiya; qrammatik
transformasiya; semantik transformasiya. Bu üç qrup tərcümənin müxtəlif alt növlərini
özündə birləşdirir.

Elmi-texniki mətnlərin tərcüməsində transformasiya geniş şəkildə tətbiqini tapır. Bu
zaman bir dildə sabitləşmiş, digərdildə dəyişən termin variantının işlənmə sihalları müşahidə
olunur.

Tərcümə prosesində mənbə dildə elə vahidlər, xüsusi halda elə terminlər qeydə alınır ki,
bu terminlərin obyekt dildə qarşılığı olmur. Tərcümənin izah və şərh üsulu qarşılığın izah
yolu ilə verilməsini gerçəkləşdirir. Tərcüməşünaslıqda bu üsula tərcümə-təsvir də deyilir.
«Təsvir», «şərh» və «izah» anlayışları tərcümədə eyni və ya yaxın mahiyyət kəsb edir. Burada
əsas terminin ifadə etdiyi anlayışın mənasını obyekt dilin daşıyıcısına aydınlaşdırmaqdır.
Elmi-texniki tərcümədə izahın definitiv kontekst şəklində verilməsi daha məqbuldur.
Tərcümə-təsvir terminin qarşılığını vermir, anlayışı izah edir. Nəticədə obyekt dildə mənbə
dildə olduğu kimi anlayışı ifadə edən termin yaradılmır. Texniki mətnlərdə terminlərin
işlənməsinin tezlik xüsusiyyətləri vardır. Yəni eyni termin bir mətndə müxtəlif sayda işlənə
bilər. Tərcüməçi hər dəfə bu terminlə üzləşəndə onun yerinə anlayışın izahını qoya bilməz.

Çünki izah həcminə görə geniş ola bilər. Ona görə də elmi-texniki tərcümədə rast gəlinən
terminin obyekt dildə qarşılığını tapmaq və təyin etmək vacib şərtə çevrilir. Tərcümə
prosesində bu çətinliyi aradan qaldırmaq üçün mənbə dildəki termini almaq zərurəti ortaya
çıxır. Bəzən termin mənbə dildən ya olduğu kimi, bəzən isə qismən dəyişdirilmə yolu ilə
alınır. Beləliklə, tərcümənin terminalma ilə bağlılığı meydana çıxır, tərcüməşünaslıqda
«tərcüməalınma» terminindən də istifadə olunur. Bu mənbə dildə olan vahidin obyekt dilə
gətirilməsidir. Hadisəni tərcümə aspektində təhlil etsək, terminin alınması ilə onun tərcümə
olunmasının müxtəlif hadisələr olduğunu görürük. Bir çox tədqiqatçılar terminin alınmasını
terminin tərcüməsi ilə eyniləşdirirlər. Məhz bunun nəticəsidir ki, terminlərin tərcüməsinin
transliterasiya, transkripsiya üsullarını və transliterasiya ilə transkripsiyanın vəhdətini əhatə
edən üçüncü aralıq bir üsulu da qeyd edirlər. Fikrimizcə, bu məsələyə bir qədər aydınlıq
gətirmək lazım gəlir3.

Ədəbiyyatda terminlərin tərcüməsində ən geniş yayılmış iki üsulu kimi transliterasiya və
transkripsiyanı ayırırlar. Dildə yeni terminoloji vahidin yaradılması prosesində yeni terminin
dilin qrafik işarələri və ya qrafemləri ilə işarələnməsi, kodlaşdırılması hadisəsi baş verir. Yeni
işarələrlə formalaşan terminin semantikası və ya mənası transliterasiya və transkripsiya
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zamanı mənbə dildən götürülür. Termin və onun kompoenentləri dilin özünə məxsus semlər
daşımır. Dilə aid semlər yalnız qismən transkripsiya və ya qismən transliterasiya halında
mümkündür. Bütün bu halların aydınlaşdırılması transliterasiya və transkripsiyanın
mahiyyətini açmağı tələb edir. Bundan əvvəl, transliterasiya və transkripsiyanın tərcümə
üsulu kimi qəbul edilməsinə dair bir sıra elmi fikirləri nəzərdən keçirək.

Terminologiyada transliterasiya üsulu mənbə dildə olan terminin obyekt dilin qrafik
vasitələri ilə əvəzlənməsi prosesidir. Transliterasiyada termin mənbə dildən obyekt dilə
keçirilir. Bu zaman bir qrafik sistemdən digərinə keçid baş verir. İngilis dilindən terminlərin
Azərbaycan dilinə transliterasiyası bu iki dilin qrafik sistemlərini qarşılaşdırmağı, ilk
baxışdan qrafik səviyyədə ekvivalentləri təyin etməyi tələb edir. Rus dilindən tərcümədə isə
rus və Azərbaycan dillərinin əlifba vahidləri arasında ekvivalentlik tədqiqat obyekti olur.

Transkripsiya üsulu xarici dildəki termininnin orijinal tələffüz formasının fonemlər
vasitəsilə təqdim olunmasıdır. Qeyd olunan üsullar, ola bilsin ki, ilk dəfə şəxs adlarını, yer
adlarını, gəmi, qəzet və b. adları obyekt dildə vermək məqsədilə istifadə olunmuşdur4.

Transkripsiyanın başlıca fərqləndirici xüsusiyyəti mənbə dilin fonemlərinin obyekt dildə
müvafiq fonemi ifadə edən qrafemlərlə verilməsidir. Transkripsiyanı transliterasiyadan ayıran
cəhət sözün mənbə dildəki səslənməsini saxlamaqla onun koloritini, etnokulturoloji
mahiyyətini qorumaqdır. Bilavasitə şəxs adları, soyadları, yaşayış məskənləri, küçə və başqa
bu tipli onomastik vahidlərin adlarının transkripsiya ilə verilməsi əhəmiyyətlidir. Terminlərin
transkripsiya vasitəsilə verilməsi də ümumi məzmunun, bədii əsərin etnokulturoloji,
etnoqrafik xüsusiyyətlərini tərcümədə saxlamağı tələb edir.

Hər iki üsulun mahiyyətini aydınlaşdırmağa, onların terminlərin tərcüməsində istifadə
xüsusiyyətlərini açmağa çalışsaq, bu zaman normativlik kimi mühüm bir cəhət ön plana keçir.
Sahəyə məxsus xüsusi dildə terminologiya mərkəzi yer tutur, müstəqil formalaşma və inkişaf
xüsusiyyətlərinə görə seçilir. Bu isə terminin qiymətləndirilməsinin linqvistik kriteriyalarını,
terminin normativliyini təyin etmək tələbini ortaya atır. Norma dilin daxili strukturunun zəruri
və vacib elementdir. «Norma dildə bütün mövcud kateqoriyaların hamısından daha
çoxaspektli bir sistemdir. Bu sistemdə həm tarixilik, həm müasirlik var. Norma həm yazılı,
həm də şifahi dildə mövcuddur. Norma, həmçinin, sabit qaydalara malik olan milli dilin ayrı-
ayrı nitq areallarında mövcuddur. Norma həm ümumi səciyyəyə malikdir, həm də sosial
xarakterlidir, xüsusi dil kollektivlərinə xidmət edir».

Norma elə bir kateqoriyadır ki, burada dilin milliliyi, özünəməxsusluğu təcəssüm olunur.
Hər hansı dil ailəsi bir-birinə tarixi-genetik və tipoloji cəhətdən nə qədər yaxın olur olsun,
norma onları xüsusiləşdirir və hər birinin informasiya funksiyasında fərdi xüsusiyyətləri
ortaya çıxarır. Lakin elmi dildə istifadə olunan terminlər ikili səciyyə daşıyır. Onlar leksik
vahiddən başqa, termin üçün də nəzərdə tutulmuş normativliyə tabe olmalıdırlar. Çünki «dilin
leksik sistemi bütövlükdə götürüldükdə ierarxik ardıcıllıqla düzülmüş spesifik səviyyələrə
malik müxtəlif sistemlərin toplusudur. Yəni bu sistemdə dilin ümumi leksikası, onun
müəyyən bir hissəsini təşkil edən xüsusi leksika və bu leksik qatın müəyyən bir qismini
özündə birləşdirən terminoloji leksika bir-birini tamamlayır» 5.

Transkripsiyanı transliterasiyadan ayırarkən ən mühüm meyar bir halda qrafemlərin
əvəzlənməsi, digər halda isə fonemlərin əvəzlənməsi olur. Lakin transliterasiyada da hərflərin
uyğunluğu fonem uyğunluğu əsasında təyin olunur. Yəni əlifbanın bu və ya digər hərfinin
başqa bir əlifbanın hərfi ilə əvəz edərkən onların arxasında duran səs, fonem mütləq nəzərə
alınır. Digər halda şifrləmə və deşifrləmə getmiş olur. Rus dilinin «kassa» sözündəki
qrafemləri Azərbaycan dilinin qrafemləri ilə ixtiyari şəkildə əvəz etsək müxtəlif qarşılıq
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formalarını seçə bilərik.
Məsələn k - t, a - m, s - y əvəzləmələrini götürsək onda rus dilindəki «kassa» sözünün

yerinə Azərbaycan dilində «tmyym» qarşılığını alarıq. Bu nümunədə hərflərin əvəzlənməsi
prosesi ifadəsini tapır. Hərflər əvəzlənərkən onların hansı səsi ifadə etməsi nəzərə
alınmamışdır. Bu, transliterasiya deyildir. Rus dilindəki «kassa» sözü Azərbaycan dilinə
«kassa» şəklində transliterasiya olunacaqdır. Eyni bir dildən olan mətnlərin sözlərin
transliterasiyası da mümkündür. Bu halda fonem uyğunluğu vacib şərtdir. Məsələn ərəb
qrafikalı əlifbada yazılmış Azərbaycan dilində olan mətn transliterasiya olunur.

Deməli, mahiyyətcə transliterasiyada və transkripsiya üçün fonem uyğunluğu eyni
dərəcədə mühüm və vacib şərtdir. Onları fərqləndirən əsas cəhət iki dilin birində olmayan
qrafemlərin fonoloji səviyyə nəzərə alınmaqla başqa dildə verilməsidir. Bu şərt
transkripsiyaya xasdır. İstər transliterasiya, istərsə də transkripsiya zamanı mənbə dildən
sözün alınması baş verir.

Terminologiyada terminin alınması baş verir. Nəticədə tərcümə deyil, terminalma baş
verir. Ona görə də bəzi tədqiqatçılar «tərcüməsiz-alınma», «tərcümə-sözalma», «tərcümə-
terminalma» terminlərindən istifadə edirlər. Biz «tərcümə-terminalma» terminini və onun
ifadə etdiyi anlayışın terminlərin transliterasiya və transkripsiya üsulu ilə tərcüməsi
mənasında başa qəbul edirik.

Beləliklə, tədqiqat və təhlil elmi-texniki mətn və terminlər tərcümənin aşağıdakı əsas
üsullarını ayırmağa imkan verir: tərcümə-terminalma (transkripsiya, transliterasiya); təsviri
tərcümə; kalka; transformasiya (leksik, qrammatik, semantik). Elmi-texniki mətn və
terminlərin tərcüməsində bu üsulların tətbiqi məsələlərini araşdırmaq birinci dərəcəlidir.
Şübhəsiz ki, transformasiya üsulları ilə tərcümə araşdırılarkən onun alt növlərinin tətbiqi
məsələlərinə də aydınlıq gətirmək olar. Qeyd etdiyimiz kimi, terminlərin tərcüməsi
məsələsinə iki aspektdən yanaşmaq lazım gəlir. Bir halda bu, elmi dildə yazılmış mətnin
tərcüməsi prosesində terminin tərcüməsidir. Digər halda isə terminin leksik vahid kimi
tərcüməsidir.

Məqalənin aktuallığı. Tərcümə üsullarının müəyyənləşdirilməsi tərcüməşünaslığın
ümumi nəzəriyyəsinə aid olan problemdir. Azərbaycan filologiyasında tərcümə prosesinin
bütün səviyyə və üsulları zaman-zaman tədqiqata cəlb olunmuşdur. Amma tərcümə sənətində
terminlər və onların tərcüməsi zamanı yaranan problemlər hər zaman öz aktuallığı ilə seçilən
məsələlərdən olmuşdur.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə, ilk dəfə olaraq mətnlərin bu və ya digər dillərdən
tərcüməsi zamanı yaranan problemlər və xüsusilə terminlərin tərcümə məsələləri araşdırılır,
terminlərin tərcümə üsulları və vasitələrinə nəzər salınır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən bakalavr və magistr pilləsində
təhsil alan tələbələr, tərcümə məsələləri və xüsusilə də tərcümə sənəti ilə məşğul olanlar həm
nəzəri, həm də praktik baxımdan faydalana bilər.
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А. Искендерова

Методы перевода терминов при переводе текстов

Резюме

Статья посвящена исследованию и анализу вопросов определения методов перевода,
общей теории перевод ведения и проблемам в данной сфере, адекватным и
эквивалентным объектам перевода с исходного языка, правилам и причинам
трансформации, а также таким проблемам, как обязанностям коммуникативных
носителей, взаимосвязи перевода с терминообразованием и какими методами можно
более целесообразно переводить термины вне зависимости, как от источников, так и от
объектов языковых норм.

A. Iskenderova

Methods of translation of terms when translating texts

Summary

The article is devoted to the research and analysis of the questions of definition methods
translation, the general theory of translation studies and problems in this field, adequate and
equivalent objects of translation from the original language, rules and reasons for
transformation, as well as problems such as the responsibilities of communicative media, the
relationship between translation and terminology and what methods it may be more expedient
to translate terms independently of both sources and objects of linguistic norms.
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Transformasiya prosesində tərcüməçi müxtəlif çətinliklərlə rastlaşır. Məxəz və hədəf
dillərin hər birinin özünəməxsus spesifik xüsusiyyətlərə, fərqli quruluşlara və müxtəlif dil
ailələrinə məxsusluğu tərcümə prosesini çətinləşdirir. Eyni zamanda, xalqların fərqli
mədəniyyətlərə və adət-ənənələrə malik olması bir dildən digər dilə tərcümədə müəyyən
problemlər yaradır. Bütün bunlarla yanaşı, dillər arasında bir qrup sözlər də mövcuddur ki,
onlar yazılış və səslənmə etibarilə oxşar, eyni cür olsalar da fərqli leksik mənalara malikdirlər.
Beynəlmiləl sözlər və ya tərcüməçinin yalançı dostları termini tərcümə prosesində ciddi
anlaşılmazlıqlara, münasibətlərin pozulmasına, xoşagəlməz vəziyyətin yaranmasına səbəb ola
bilər. Belə hallarla qarşılaşmamaq üçün tərcüməçi hər iki dili mükəmməl bilməli və geniş
dünyagörüşünə malik olmalıdır [1, s. 41].

Tərcüməçinin yalançı dostları (the false friends of a translator) hər iki dildə yazılışına və
səslənməsinə görə oxşar olan, lakin mənaca fərqli olan sözlər nəzərdə tutulur. Sözlər eyni və
ya oxşar yazılışa və səslənməyə malik ola bilər, lakin bu onların eyni mənaya malik olması
anlamına gəlmir. “Yalançı dostlar” terminini ilk dəfə fransız alimləri М. Kessler və J.
Derokini 1928-ci ildə faux amis du traducteur şəklində işlətmişlər. Bu ifadə zaman keçdikcə
kalka üsulu ilə başqa dillərə keçmişdir. Müxtəlif xalqlar arasında iqtisadi, siyasi, mədəni,
ticarət əlaqələrinin genişlənməsi dillər arasında çoxlu beynəlmiləl sözlərin toplanmasına
səbəb olmuşdur [2, s. 82]. Bu sözlərin bir qismi bir dildən başqa dilə alınma söz kimi daxil
olaraq formalaşıb, zaman keçdikcə həmin dillərdən birində söz öz mənasını qoruyub saxlayıb,
digərində isə həmin məna sıradan çıxıb. Belə sözlər hər iki dildə eyni qədim kökdən, ümumi
mənşədən gəlir. “False friends” ifadəsi ilə yanaşı, dildə “true friends” ifadəsinə də rast gəlinir
və burada sözlər yazılışına, səslənməsinə görə oxşar və eyni mənaya malikdirlər. Ona görə
bunlar tərcüməçi tərəfindən asanlıqla anlaşılır: hotel - отель- otel, radio- радио- radio,
film – филм – film, energy – енергия – enerji, minimum – минимум – minimum, element –
елемент – element kimi çoxlu sözlər ingilis, rus və Azərbaycan dillərində həm qrafik, həm də
məna etibarilə oxşardır [5, s. 72].

Tərcüməçinin yalançı dostları nəinki xarici dil öyrənmək istəyən şəxslər hətta tərcüməçilər
üçün belə çətinlik yaradan məsələlərdən biridir. Mütərcim bu sözlərlə rastlaşdıqda həmin
sözlərin lüğətdə mənalarına nəzər yetirməlidir. Əks təqdirdə, tərcüməçinin yalançı dostları
anlaşılmazlığa səbəb ola bilər, bu da öz növbəsində yanlış tərcüməyə gətirib çıxarır. Məsələn:
a brilliant ring – rus dilinə (прекрасное/блестящее кольцо) kimi tərcümə edilməlidir, ancaq
rus dilindəki бриллиант sözünə səslənmə etibarilə uyğun gəldiyi üçün yanlış olaraq
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бриллиантовое кольцо kimi anlaşılır. Halbuki, ingilis dilində brilyant üzük – diamond ring
kimi verilməlidir. Bu cür sözlər dillərarası omonimlər də adlanır, mənşə etibarilə də oxşardır,
lakin ifadə etdikləri mənaya görə fərqlənirlər. Məsələn, fabric sözü - Azərbaycan dilindəki
fabrik mənasında yox, toxunma mal, toxuculuq məmulatı, communal – kommunal yox, ictimai
kimi tərcümə edilməlidir. Tərcüməçi ona çətinlik yaradan sözlərlə qarşılaşdıqda, onları
araşdırmalı, sözlər arasındakı oxşarlığa aldanmamalıdır: Auditorium (eng)– zal mənasındadır,
rus dilində aудитория (audience), bog (eng) - bataqlıq deməkdir, rus dində Бог - (God), сhef
(eng) – baş aşpaz, rus dilində - шеф (boss, manager), clay (eng) – gil, rus dilində - клей (glue),
gymnasium (eng) – idman zalı, rus dilində - гимназия (grammar school), insult (eng) – təhqir,
təhqir etmək, rus dilində - инсульт (stroke), focus – diqqət cəmləşdirmək, rus dilində - фокус
(magic trick), list (eng) – siyahı, rus dilində - лист (leaf), “lunatic” (eng) – “səfeh”, “axmaq”,
“dəli”, rus dilində - лунатик (sleepwalker), “magazine” (eng) – “jurnal”, rus dillində -
магазин (shop), prospect (eng) – perspektiv deməkdir, rus dilində проспект (avenue)
anlaşılır, stool(eng) – taburetka, rus dilində cтул (chair), troop (eng) – qoşun deməkdir, rus
dilində труп (corpse), “accurate” (eng) – “dəqiq”, rus dilində “səliqəli”, “actually” (eng) –
“əslində”, rus dilində “aktual”, “officiant” (eng) – “din xadimi”, rus dilində - ofisiant,
“heroine”(eng) – “qəhrəman qadın obrazı”, rus dilində “geroin”, “grip” (eng) – “tutmaq”,
“qulp”, rus dilində “qrip” – “грипп”, decade (eng) – on illik, rus dilində “декада” - 10 gün,
“bucket” (eng) - “vedrə”, amma rus dilində “buket” kimi anlaşılır [3, s. 26].

Nəzərə almaq lazımdır ki, yalnız müxtəlif dil ailələrinə məxsus olan dillərdə yox, qohum
dillərdə belə “yalançı sözlərə” rast gəlmək olur. Türk dil qrupuna daxil olan Azərbaycan, türk
və qaqauz dillərində də belə sözlər mövcuddur. Bizim dillər arasında da formaca eyni, lakin
mənasına görə fərqlənən bu cür sözlər mövcuddur. Məsələn, “pəzəvəng” sözü Azərbaycan
dilində “iri cüssəli, yekəpər şəxsə” deyilir, türk dilində isə bu söz vulqarizmdir. Türk dilində
“başkent” dedikdə, “əsas, başlıca şəhər” nəzərdə tutulur, amma Azərbaycan dilində bu mənanı
“paytaxt” sözü ifadə edir [ 4, s. 111]. “Fesat”(fesad) sözü türk dilində “pislik”, “əxlaqsızlıq”,
“korrupsiya” mənasını verir, ancaq Azərbaycan dilində bu “hər hansı bir görülən işin ağır, pis
nəticə”si mənasındadır [4, s. 354]. Başqa bir nümunəyə nəzər yetirək, məsələn, german dil
qrupuna daxil olan ingilis dilində “gift” - “hədiyyə”, “bacarıq”, “istedad” anlamını ifadə etdiyi
halda, alman dilində “gift” sözü “zəhər” mənasındadır. Müvafiq olaraq, ingilis dilində
“gifted” dedikdə, “bacarıqlı”, “istedadlı” anlaşılır, alman dilinə isə “giftig” “zəhərli” kimi
tərcümə olunur. “Dose” – alman dilində “miqdar”, “doza” mənasındadır, halbuki bu ingilis
dilinə “can” - “konserv qutusu”, “tin” - “dəmir qutu” kimi tərcümə olunur. İngilis dilində
aggressive sözünün həm aqressiv, həm enerjili, həm də inadkar mənaları var. Lakin rus və
azərbaycan dillərinə tərcümə etdikdə, həvəskar tərcüməçilər ingilis dilindəki aggressive
sözünün, rus dilindəki “агрессивный” qarşılığını verirlər, halbuki, sözün знергичный,
настойчивый mənalarını nəzərə almırlar və ya bilmirlər. Başqa sözlə, hərfən tərcümə edirlər.
Məsələn, “aggressive salesman” dedikdə ilkin olaraq, “aqressiv satıcı” anlaşılır, tələffüzdə
olan belə oxşarlıq, çaşqınlığa səbəb olur. Lakin, əslində “inadkar satıcı” anlamı unudulur.
Belə yanlışlıqlara yol verməmək üçün tərcüməçidən peşəkarlıq tələb olunur. Başqa bir
nümunədə isə, ingilis dilindəki “electric” sözü, rus dilindəki “электрик” sözünə “peşə sahibi”
nə səslənməsinə görə uyğun gəlir, baxmayaraq ki, bu sözün kökündə hər üç dildə elektriklə
bağlılıq var, ingilis dilində “electric” sözünün mənası Azərbaycan dilində elektrik”, rus
dilində isə “электрический” və “электрик” mənalarını ifadə edir, “elektrik” - “peşə sahibi”
anlamına gəlmir.

Qeyd etmək istərdim ki, mütərcimlər hər iki dildə sözlər arasında forma oxşarlığına
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aldanaraq dilin lüğət tərkibində olan belə sözləri hərfən tərcümə edirlər. Başqa sözlə, hədəf
dilin normalarını pozurlar. Belə hallar sözlər xüsusilə formaca oxşar olduqda baş verir, lakin,
bu sözlər həmişə məna, məzmun cəhətdən uyğunluq təşkil etmir. Tərcümə etdikdə qəti olaraq
beynəlmiləl sözləri hərfən tərcümə etməyin yanlış olduğunu demək də düzgün deyil. Həmişə
istisnalar mövcuddur və əgər tərcüməçi hərfən tərcümə etməyin düzgün olduğunu düşünürsə,
o zaman bu üsuldan istifadə etmək olar.

Məqalənin aktuallığı. Dildə sözlər arasındakı forma oxşarlığı tərcüməçilər üçün müəyyən
çətinliklər yaradır. Yazılış və səslənmə etibarilə oxşar, eyni cür olan belə sözlərin tədqiqi
transformasiya prosesində mütərcimə kömək olur.

Məqalənin elmi yeniliyi. Beynəlmiləl sözlər və ya tərcüməçinin yalançı dostları termini
tərcümə prosesində ciddi anlaşılmazlıqlara səbəb olduğundan onların bir neçə dildə
müqayisəli təhlili tərcümə sahəsində çalışan mütəxəssislər üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə “tərcüməçinin yalançı dostları” termini yalnız
nəzəriyyə baxımından izah edilməmiş, praktik olaraq müxtəlif dillərdə mütərcimlərin
qarşılaşdıqları beynəlmiləl sözlərin həmin dillərdə tərcüməsi yer almışdır.
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S. Aliyev
The Problem of False Friends in translation

Summary

The Article deals with false friends in translation. This is a common mistake commited by
translators, because very often they are deceived by the form of the word which coincide in
both languages. Besides, translators forget that a word borrowed from a language is not
wholly borrowed in all its meanings, therefore they may coincide in one meaning and differ in
others.The formal identity deceives the translators as a result they commit mistakes.

С. Алиев
Проблема ложных друзей в переводe

Резюме

B статьe рассматривается проблемы ложных друзей в переводe. Это
распространенная ошибка совершаемая переводчиками потому что очень часто форма
этих слов совпадает в обоих языках и обманывает переводчиков. Кроме того,
переводчики забывают что слово, заимствованное из одного языка, не полностью
заимствовано во всех его значениях, поэтому они могут совпадать в одном значении и
различаться в других. Формальная идентичность обманывает переводчиков, в
результате они совершают ошибки.
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Classroom management refers to the ways in which student behavior, movement and
interaction during a lesson are organized and controlled by the teacher, Richards (1990, 10).

There is no doubt that classroom management is crucial in all our classrooms. It is
possibly best explained as the actions and directions of teachers to create an enjoyable and
successful learning environment.

Classroom management for young learners is very important. When the teacher manages
the classes and the students are silent, at this time the teacher says: “how nice it is to be a
teacher”, otherwise if the students are noisy and disobeyed in the classroom the teacher
regretfully says: “ how bad it is to be a teacher”.

During teaching ESL teachers come across plenty of children who are naughty, because
they cannot concentrate on one material, they want to run about the classroom and make a lot
of noise. The teacher becomes nervous, because it turns to b not a lesson but a circus: some
are fighting and some are flying paper planes and sometimes the teacher feels embarrassed or
like crying. In this situation the teacher has the toughest part of his/her teaching. Very often it
occurs because of being inexperienced one though the teacher knows his subject quite well.
Young learners have a lot of energy, but the grown-ups don’t have, so that they tend to be
noisy and raising the voice of a teacher or shouting has a poor chance of success.

According to Susan Verner — Kids have to move, though the trend for many years has
been to keep students seated behind desks for the majority of their day, recent events are
bringing that idea into question. Schools are finding that more recess actually improves
student learning rather than hindering it and that more time behind desk isn’t necessarily
productive. Letting students move at school isn’t a new concept.

Noted educator Dr. Maria Montessori believed that children could not learn unless they
were moving, and developed an educational system based on that idea. That’s not to say your
classroom has to be just like hers. It won’t be. But if you want to give your young students the
best learning experience they can have, you will have to let them move. Movement can be
more just going out for recess. You can let students move around the classroom and interact
with objects and move their bodies all as they learn the English language. The teaching
method Total Physical Response (TPR) is based on the idea of linking movement with
language learning. All this to say, don’t expect your students to sit at their desks all day.
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Getting them moving in your ESL class will actually improve their learning efforts no matter
exactly how you do it.

Students are generally independent learners and they are offered independent learning
stations. Here, the activities that are set up should be available throughout your classroom and
they are likely to do them independently. You can have learning stations on just about every
aspect of a language. You may allow students to choose freely among the offered stations or
require them to use certain stations over a certain period of time, for example, use each station
once a week period of time. Whatever you do, make sure students have freedom to choose
what they are doing. They will naturally gravitate to the areas they enjoy in language learning
and of course, it will be productive. They will be independent learners who are internally
motivated to learn, and that makes them less dependent on your external motivation. It also
makes them less dependent on the rewards you give and gives them self-satisfaction in a job
well done.

Besides this, here are some suggestions by me and different experienced language
specialists:

* Pay attention to the classroom layout. It can be in the form of a horseshoe — if you do
board work and speaking activities or chairs in a circle — it is better for many games, group
discussions, etc. (by Jo Budden, British Council, Spain)

* Try to use eye contact with the students and make sure that they are replaced at a
comfortable distance from each other.

* Don’t speak when children aren’t listening to you and let them be ready to listen.
*Try to make students use TL (target language) from very first lessons. Expose them to

the basic phrases and repeat theses each time an opportunity comes up. Ignore the students
who are in the way of using his/her native language and they will at any rate sooner or later
adopt your instructions.

* Use drama and acting, do not be afraid of being a clown out of yourself.
* Use body language and your voice. While presenting new vocabulary and drilling it is

possible to make kids repeat words even ten times only by changing the tone of your voice.
(Anita Kwiatowska, 2008)

*Sometimes course books offer mascots or puppets thematically connected to the topics
covered by the book, so do not be afraid to use them.

*Use whiteboard and make sure students easily see the board.
*Think of games that involve running, races, coming to the board.
* Always have an extra activity ready for the fast finishers. If kids have nothing to do they

will start walking around, talking, etc.
* Problematic students are the nightmare of every teacher but there are ways to deal with

them. First, remember to praise naughty students for any good thing, do it in front of all the
other children, for example, ‘you are a very good student, I am proud of you’ etc.

* Whatever happens, try to be positive and optimistic, don’t shout at them and children
have to know that you are also their friend.

* Whatever your experience may imply, always remember that children are not adults, so
different techniques have to be used to explain to the students what you require. Forget
checking instructions and wordy explanations. As an alternative, use demonstrations of
different objects.

* Use pair work or group work to motivate your students.
* Use role play of a doctor – patient, customer — shop assistant, etc.
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*When marking you should be very positive and encouraging.
* At the end of the lesson you could have a “goodbye song or simply a mini-conversation

or thank you, see you next time, have a good week” etc. (Cole and Chan, 1987)
In brief, classroom management successful teaching often depends on the ability of a

teacher to manage the classroom. Disciplinary problems in the classroom can have a
considerable affect on the effectiveness of teaching and learning. Teachers are responsible for
managing and monitoring student learning and therefore losing control of the classroom can
be one of the most frustrating experience for them.

The topicality of the article. Recently management is an urgent problem, especially by
the young teachers who are in the way managing the class. They are interested in this issue
because they want to find some points in solving the problem. That is why the article keeps its
topicality.

The scientific innovation of the article. The creation of the new methods via everlasting
experience and successfully usage of them in teaching lessons open the way to an innovation
in the science.

The practical importance of the article and its application. The article is important
because in developing period we need new methods in order to attract the students’ attention
to the language and in the result, by reading such kind of articles and putting them into
practice will help the teacher to conduct his/her lessons with new methods.
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M. Cəfərov
Sinfin idarəolunması

Xülasə

Məqalədə ibtidai siniflərdə sinfin idarə olunmasından bəhs olunur. Qeyd etmək lazımdır
ki, dərsin öyrədici olması üçün birinci növbədə müəllim sinfi ələ almağı bacarmalı və düzgün
idarə olunmasını təşkil etməlidir. Bunun üçün dərs yaradıcı və maraqlı olmalıdır ki, nəticədə
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uşaq verilən materialı mənimsəsin, bununla da müəllim qarşısına qoyduğu məqsədinə
mükəmməl şəkildə çatmış olsun.

М. Джафаров
Управление класса

Резюме

В статье рассказывается об управлении класса в начальных классах. Надо отметить,
для того чтобы урок был изучаемый, в первый очередь учитель должен организовать
овладение и правильного управление классом. Для этого урок должен быть творческим
и интересным, чтобы в итоге ученик осваивал данного материала и с этим учитель
реализовал своего, целя, которое поставил перед собой.

Redaksiyaya daxil olub: 08.11.2018
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Viktoriya dövrü nasirlərinin çoxu öz əsərlərinin quruluş və dilində Roma natiqlərinin
təsirini hiss edirdilər. Bu təsir onların fikirləri və natiqlik qabiliyyətləri ilə üzə çıxırdı. Bu
danılmaz həqiqətdir ki, ingilis ədəbiyyatında Viktoriya dövrü nasirləri digər sənətkarlardan
fərqlidir. Bu fərq onların yaratdığı romanlar da daha çox öz əksini tapır. Bəri başdan qeyd
edək ki, Viktoriya dövrünün nasirlərindən çoxu öz əsərlərinin quruluş və dilində Roma
natiqlərinin təsirini hiss etdirirlər. Bu təsir onların fikir və natiqlik qabiliyyəti ilə üzə çıxırdı.

Bu dövr nəsr və poeziyanın coşqun bir şəkildə yüksəlişi ilə səciyyələnsə də ingilis
ədəbiyyatında roman janrı xüsusilə bir inkişaf mərhələsinə çatmışdır. Bu da bir tərəfdən orta
sinfin şüur səviyyəsinin yüksəlməsi, digər tərəfdən də oxucu kütləsinin çoxalması ilə bağlıdır.
Roman o dövrün əsas mövcud həyatının real mənzərəsini təsvir edən ən yaxşı bədii vasitə idi.
Viktoriya oxucusu ədəbi ənənələrdən uzaq olan və onları əyləndirəcək mövzular istəyirdi və
yazıçıların çoxu da bu tələbə cavab verməyə çalışırdılar.

Viktoriya dövrünün ilkin mərhələsində yazıçılar əsasən öz dövrlərinin mənzərəsini
əsərlərində canlandırmağa çalışırdılar və bu amil onların həm gücünün, həm də zəifliyinin
mənbəyi idi. Lakin bu o demək deyil di ki, onlar öz dövrlərində heç nəyi tənqid etmirdilər.
Əlbəttə onların tənqidi, Balzak və Dostoyevksidə olduğundan çox zəif idi. Bu elə bir dövr idi
ki, Fransada və Rusiyada romanlar despotizmə qarşı bir silah, mütərəqqi ideyaların yayılması
üçün bir təbliğat vasitəsinə çevrilmişdir. Fransız və rus romanları bəzi ingilis yazıçılarına da
güclü təsir etmişdir. Lakin istedadlı, dünyagörüşlü yazıçılar bu təsirə çox da məruz
qalmamışlar. Onlar özlərinin yaşadığı cəmiyyəti olduğu kimi qəbul edir və onu tənqid
edərkən bunu öz oxucularının dili vasitəsilə edirdilər, yəni adi bir vətəndaş kimi çıxış edirdilər.
Belə görkəmli romanlar öz oxucularının şübhələri, qorxularını anlayır və o dövrün
gərginliyini, ziddiyyətlərini aşkara çıxartmağa çalışırlar. Əsərlərinin mövzusu cəmiyyət
üzvlərinin bir –birinə hörməti və mərifəti üzərində qurulmuş açıq-saçıq sözlərin və
hərəkətlərin işlədilməsi tabu elan edilmişdi. H.Fildinqin bədii əsərləri (Tom Jones) qadın və
uşaqlardan uzaq saxlanılırdı.

Viktoriya romançılığının canına hopmuş, “hörmət etmək və mərifətli olmaq” ideyası
onunla bağlıdır ki, XVIII əsrin ortalarında “Hörmətli” sözü yalnız əxlaqi, mükəmməlliyi ilə
seçilən adamlara şamil edilə bilərdi. Bir müddət sonra sözün mənası dəyişərək cəmiyyətin
həm əxlaqi həm də maddi vəziyyəti yaxşı olan üzvlərinə müraciət edilərkən işlədilə bilərdi.
XVIII əsrdə hakimiyyətdən süi istifadə edərkən insan üzərində ağalıq etmək faktları
məhdudlaşdırılırdı. XIX əsrdə isə insanın insan üzərində ağalığını iqtisadi gücün ağalığı əvəz
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edirdi.
Onu da aradan qaldırmaq üçün, sənayenin inkişafı və hörmət etmək ideyasının əsaslandığı

özünü idarəetmə fikri genişlənməli idi. Bu fikir əsas işçi qüvvəsi olan orta sinif tərəfindən
dəstəklənirdi. Böyük Viktoriya romanlarının əsas oxucu kütləsi də elə həmin adamlar idi.

Viktoriya dövrünün əsərləri arasında roman janrı ən üstün ədəbi növ kimi özünü
göstərdikdə yeni məsələlər ortaya çıxdı. Yazıçıların bəziləri cəmiyyət üzvlərinin bəzi
problemlərini, əxlaqi şərtləri öz əsərlərində irəli sürərkən bir qrup yazıçılar öz şəxsi emosiya
və düşüncələrini bədii əsərlərlə gətirməyə başladılar.

O dövrün romançılarından Tomas Hardi (1840-1909) yazarlarının məhsuldar romançıları
sırasında idi. Tomas Hardi əsərlərindəki müşahidə qabiliyyəti, incə yumoru və həssas izahatı
ilə fərqlənir. O, nə fəlsəfi, nə də psixoloji görüşlərə malik deyildi, amma ciddi və sağlam
düşüncəli sənətkar kimi tanınırdı. Başqa Viktoriya sənətkarlarından fərqlənən T.Hardi əxlaqi-
didaktik normalara biganə idi, lakin onun nəsr üslubu sadə və canlıdır, həyati faktları eyni
dəqiqiliklə göstərə bilirdi. T.Hardinin “Hiddətli kütlədən uzaqda”, “Yerlinin geri dönüşü”,
“Kasterbricin bələdiyyə rəisi” adlı romanlarında qəhrəmanlar şiddətlə öz yanlışlıqlarına görə
cəzalandırılır, onların uğursuzluqlarından, nöqsanlarından çox bəhs edilir.

XIX əsrdə social-siyasi kritsizm ideyaları ilə zəngin olan romanlarla yanaşı əyləncəli
mövzularda yazılmış əsərlər də mövcüd idi. Əsas məqsədi öz xalqını əyləndirmək olan
romançılardan fərqli olan Antoni Tripoli nümunə göstərmək olar. Onun (Barchester Tovers),
“Doktor Ton” və başqa romanlarında yazıçı gündəlik həyatda siyasətin arasında dayanır,
qəhrəmanlarını həyatın ciddi və gerçək problemlərindən uzaq tutur. Buna görə də, əllidən
artıq roman yazmasına baxmayaraq, Tripoli öz dövrünün romançılarından geridə qalır. Bu
məqamda Azərbaycan xalqının çox gözəl və yerində deyilmiş deyimi yada düşür. “Az olsun
yaxşı olsun” əgər o tanınmış sənətkar bu yerində deyilmiş kəlamı oxusaydı, az yazardı, yaxşı
yazardı. Ancaq buna baxmayaraq, o, da Viktoriya yazarları sırasında adı fəxrlə çəkilən
sənətkarlardandır.

Fiklid yepiskopu olan Samuel Valter Viktoriya dövründəki əxlaq sisteminin çox sərt
tənqidçisidir.

Bu satirik yazıçı dövrünün ikiüzlülük və köhnə vərdişlərinə qarşı əsl müharibə elan edirdi.
Onun “Bütün bədənin yolu” romanı avtobioqrafik əsər olub dövrünün ailə həyatında mövcud
olan despotizmə və təhsildəki uyğunsuzluqlara hücum edir. Bu məşhur əsərdən doğan satirik
ruh XX əsrin başlanğıcında yazmağa başlamış yazarlara digər Viktoriya romanlarından daha
çox təsir etmişdir.

Viktoriya dövrünün ən görkəmli romançılarından biri Kralıça Viktoriyanın yaxın dostu və
iki dəfə İngiltərənin baş naziri olmuş Benjanın (1804-1881) Disraeli idi. O, iyirmi iki yaşında
ikən yazdığı “Vivian Qrey” romanında göstərirdi ki, bir insan yüksək təbəqəyə daxil olması
üçün dühası və milyonları olmalıdır. Lakin Disraeli realist yazıçı deyildi, bəzən onun
təsəvvürü real həyatdan uzaqlaşırdı. Onun qəhrəmanları həmişə inanılmaz dərəcədə istedadlı,
ən yüksək Norman qanı daşıyan insanlardır.

Disraelinin romanları əsl siyasi xarakter daşıyan İngilis əsərlərdir. Onun obrazları siyasət
sürgəcindən keçərək canlanır və inkişaf edir. O, 1844-cü ildə yazdığı “İki millət” əsərində
İngilis xalqının iki təbəqədən: yoxsullardan və zənginlərdən ibarət olduğunu vurğulayırdı. O,
həmçinin əsərdə İngiltərədə mövcud olan işçi sinifləri arasında yayılmış vəziyyəti və
Çarizmin üsyanına aparan oyanma hərəkatını təsvir edirdi.

Viktoriya zamanı yazıçılarının ən görkəmlisi hesab edilən Çarlz Dikens (1812-1870)
əsərlərində öz ideyalarını cəmiyyətdəki oxucuları ilə eyniləşdirir və öz dövrünün bütün
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xüsusiyyətlərindən xəbərdar kimi çıxış edirdilər. O, əvvəlcə öz oxucularını əyləncəli,
güldürən əsərlər vasitəsilə cəlb edirdi. Belə ki, Ç.Dikkens “Pikvik Pervər” əsərində oxucuları
güldürürdüsə “Oliver Tvist” romanında öz oxucularını ağlada bilirdi.

Bu dövrdə bəzi romançılar öz şəxsi emosiya və düşüncələrini bədii əsərlərə gətirməyə
çalışırdılar. Belə romançılardan Bronte bacıları daha diqqətəlayiq əsərlərin müəllifi kimi
məşhurlaşır. Onların arasında ən qabiliyyətli olan Şarlotta Bronte cəmi dörd roman yazmışdır.
Bu əsərlərin hamısı onun öz həyatından olan epizodlar və faktlarla doludur. Onun şah əsəri
“Ceyn Eə” romanıdır. Bu əsər onun hisslərini, arzularını, ümidsizliklərini, tənhalığını, qadın
qəlbinin fəryadlarını əks etdirən oxunaqlı bir romandır.

Viktoriya dövründə yazıb-yaradan yazarlar içərisində təkcə bir romanın müəllifi Emil
Brontenin də adı İngilis ədəbiyyatında fəxr ilə yad edilir. Bu roman “Viterinq yüksəkliklər”
xəyalı bir əhvalatı təsvir edir. Bu roman dünya ədəbiyyatının ən yaxşı nəsr əsəridir ki, onun
məzmunu və ideyası müəllifin öz təxəyyülünün məhsulu hesab olunur. E. Bronte qəhrəmanını
həqiqi və qeyri-həqiqi dünyaların bir-birindən fərqlənmədiyi bir mühitdə yaşayır. Belə ki,
öldükdən sonra da, ruhları birləşir.

Roman janrının çiçəklənməsində Uilyam Tekkerey yaradıcılığı müstəsna yeri ilə seçilir.
Bu mənada yaradıcılığında artıq “yeni dövrün meyllərini” əks etdirən Uilyam Tekkereyin
əsərləri mühüm əhəmiyyət və aktuallıq kəsb edir. Vilyam Təkəri Viktoriya dövrünün başqa
bir romançısıdır. Öz fikirlərinə görə başqalarından fərqlənən bu yazıçı öz qəhrəmanlarının
arzu və istəklərini sosial tələblər kimi qarşıya qoyur. Bəzən O, ictimai həyatda qarşılaşdığı
rəzillik və axmaqlıqlara qarşı qoyduğu qəzəb və hiddəti cilovlanmağı bacarır və bu vaxt
əsərləri satira dili ilə yazır. O, cəmiyyəti olduğu kimi göstərməyə çalışır, gözəllik maskası
arxasında gizlənən ikiüzlülüyü, rəzilliyi, qondarma bənzərlikləri üzə çıxarır. “Qadın bazarı”
yazıçının satirik üslubda yazdığı əsərlər arasında zirvə nöqtəsinə çatır. Viktoriya yazıçılarının
çoxu kimi, Təkər də, münasibətlərini ziddiyyətli şəkildə ifadə edir. O, bəzən öyüd-nəsihət
verir, bəzən də həqiqətləri çılpaq şəkildə göstərib cəmiyyətin nöqsanlarını qamçılayır. Uilyam
Tekkereyin təsvir etdiyi “Söhrətpərəstlik yarmarkası” alqı-satqı mərkəzində baş verən
hadisələri xatırladır və yazıçı təqdim etdiyi obrazları ilə yarmarka sevincini və təlaşını özünün
yaratdığı balaqan (küçə tamaşası) tamaşasına oxşadır. “Uilyam Tekkereyin “Şöhrətpərəstlik
yarmarkası” romanında insanın sosial faciəsi”ndən bəhs edən birinci bölmədə qeyd edilir ki,
yazıçı ədəbiyyat tarixində “Şöhrətpərəstlik yarmarkası” romanının müəllifi kimi böyük şöhrət
qazanmışdır. “Şöhrətpərəstlik yarmarkası”nda Snoblar dünyasını yaradan müəllif keçən əsrin
əvvəllərini təsvir edərək onu digər tarixi dövrlərin analoqu kimi göstərməyə müvəffəq
olmuşdur “Şöhrətpərəstlik yarmarkası”nın hadisələri XIX əsrin 10–20-ci illərini əhatə edir.
Əslində Uiyam Tekkereyin romanında baş verən hadisələr Lev Tolstoyun “Hərb və sülh”
romanında təsvir olunan tarixi dövrün bir hissə- sini əhatə edir. Romanın bəzi epizodlarından
göründüyü kimi Uilyam Tekkerey Napoleon hücumunun dəf edilməsi nəticəsində insanlarda
vətənpərvərlik əhval-ruhiyyəsinin yüksəlməsindən çıxış edərək böyük ustalıqla real sosial
mühitin yeni səhnələrini yaratmışdır. Uilyam Tekkerey personajlarına müdrik və hər şeydən
agah skeptikmoralistin istehzalı baxışları ilə yuxarıdan aşağıya baxır və onları oxucusuna
hoqqabazlıqları və qeyri-adi əyləncələri nümayiş etdirən insanları yarmarka balaqanındakı
marionetlər kimi göstərir.

C.Eliot (1819-1880) böyük fəlsəfi fikirlərə malik olan ilk Viktoriya avanqard yazıçısıdır.
O, ingilis roman janrına yeni forma və şöhrət gətirdi. Eliot üç sözə əsaslanırdı. Yaradan,
əbədilik, borc-vəzifə. Birinci ağıla sığmayan fövqəladə bir varlıqdlr, ikincisi inanılmaz bir
anlayış, üçüncüsü isə şərtsiz bir şey hesab edirdi.
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Eliot yazmaqdakı məqsədinin “tozlu küçələrdən və tarlalardan gələn bir dəri bir sümük
insanların” həyatlarını əks etdirmək olduğunu vurğulamışdır.

Göründüyü kimi, Viktoriya yazarları İngilis ədəbiyyatında xüsusi mövqe tutan
sənətkarlardır. Lakin bir məqalədə onların hamısının əsərlərini təhlil etmək mümkün deyil.

Nəticə etibarı ilə qeyd edə bilərik ki, ümumiyyətlə ingilis ədəbiyyatında Viktoriya dövr
yazıçıları digər dövr yazıçılardan öz spesifik xüsusiyyətləri ilə fərqlənirdi. Onlar gələcək
ingilis nasirlərinə bir örnək olmaqla bərabər, digər ölkələrin yazarlarına, o cümlədən
Azərbaycan nasirlərinin yaradıcılığında öz müsbət təsirini göstərmişdir.

Məqalənin aktuallığı. İngilis ədəbiyyatı tarixinin inkişaf mərhələlərini diqqətlə izlədikcə
aydın olur ki, XVIII-XIX əsrlərdə formalaşan Viktoriya dövrü ən dəyərli, əzəmətli ədəbi
yaradıcılıq mərhələsidir. Çünki Viktoriya dövrü Atlantik okeanın hər iki tərəfini əhatə edirdi.
Bu mərhələ təkcə yazarların çoxluğu, onların əsərlərinin oxunaqlığı ilə fərqlənirdi. Burada
əsas meyar o dövr yaranmış ədəbiyyat idi və dünyanın əksər ölkələrinin oxucuları tərəfindən
sevilə-sevilə oxunur. Deməli, Viktoriya dövrü dünyəvi bir mərhələdir.

Məqalənin elmi yeniliyi. İngilis ədəbiyyatında Viktoriya dövrü çox mühüm bir yer tutur.
Bu dövr iki əsri əhatə etsə də, bütövlükdə bu, period era adlanır. Doğrudur, Viktoriya dövrü
Elizavetta dövrü ilə müqayisə olunduqda, Elizavetta dövrünün bəzi üstünlükləri qabarıq
şəkildə üzə çıxır. Belə ki, Viktoriya dövrü ən çox öz zamanının problemlərinə toxunurdu.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Викторианский период в литературной истории
английской литературы

Резюме

В статье рассматриваются XVIII-XIX английские писатели викторианского периода.
В статье были рассмотрены творчество прозаиков, таких как Шарлотта Бронте, Томас
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Харди, Энтони Троллоп, Бенджамин (1804-1881) Дизраэли, Чарльз Диккенс и Эмили
Бронте, Уильям Теккерей.

Y. Aliyev
Victorian period in the literary history of English literature

Summary

The article deals with the XVIII-XIX English writers of Victorian period. The creativity
of prose-writers like Charlotte Brontë, Thomas Hardy, Anthony Trollope, Benjamin (1804-
1881) Disraeli, Charles Dickens and Emily Brontë,William Thackeray were discussed were
considered in the article.
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The typology of personalities can be built of different grounds. It is possible to define the
following types of linguistic personalities:

1) A man for whom communication in his native language is natural in his communicative
environment;

2) A man for whom communication in a foreign language is natural in his communicative
environment;

3) A man who speaks in a foreign language for the purpose of studying;
Sociological typology by O.Klapp deserves attention. He distinguishes social types of

personalities like heroes, clowns, villains, etc.
Discourse studies comprise many directions of communication analysis, the main trends

may be represented as structural, topical and situational.
Structurally discourse is a sequence of communicative moves which vary in monologue

and dialogue on the one hand, and in oral and written forms, on the other hand. According to
V.Karasik, the key points of a structural approach to discourse are the categories of discourse
opposed to text.

Topical discourse is communication about something. Here the main attention is directed
to the description of words and set-expressions that people use while talking and the concepts
they apply to.

Situational discourse is a kind of activity where we underline not what is said, but rather
how it is said. A situational approach to discourse is a logical development of a paradigm
change in Linguistics. A situational approach to discourse makes it possible to take a close
look at persons engaged in communication. Persons engaged in communication comprise
different features, such as biological, social and spiritual. Each of them is the subject matter of
different subjects: Psychology, Sociology, Culturology and Linguistics.

As we know, the psychological classification of people is based on temperament (natural
qualities), directivity (demands and ideals), and abilities (intellectual, volitional, emotional
peculiarities) which correlate with biological, social and spiritual features of personality.
People natural qualities determine their conscious and subconscious trends of behavior in
communication.

According to Carl Gustav Jung, in the respect of the differentiation between extravert and
introvert types of humans may be taken as the starting point in the psychological classification
of discourse personalities. Extravert speakers are good orators and they may appear in
different public meetings. Politicians, teachers, actors exemplify this class. Extraverts know
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how to win the audience, that is why they avoid long sentences and sophisticated metaphors.
In contrast to extraverts, introverts prefer to remain in the shadow in as much as they are

engaged in professions which don’t consist of talking. As an example to introverts, we can
name scientific researchers and writers whose communicative self-realization and written
speech better suits their inner organization.

Another biological approach to discourse personality types deals with mental disorders.
Now that abstract mental norm is an abstraction, in a situation of stress everybody can lose
their control of their syntax and semantics.

The key notion in directivity is motivation. Here we can name various classification
dealing with motivation. For instance, E.Berne (1, 22) describes constructive and
deconstructive people and they have their own strategies and behavior. K.Horney (6, 19)
distinguishes three kinds of people: those apt to compliance, to aggression, to detachment.

According to K.F.Sedov there are three types of personalities; courteous, invective and
rational. He characterizes these personalities like this: courteous people do their best to avoid
any possible conflict, invective people always try to dominate, people characterized like
rational persons have got sense of humor and they use their humor to settle difficult problems
(12, 23).

Sociological classifications of people are also numerous and varied. They may be
subdivided into several groups:

1) Social status discourse;
2) Institutional communication;
3) Sociolects circulation;
Social status includes ascribed and achieved features of a person he/she has. While the

former characterize the persons’ age, gender, ethnicity, the latter deal with educational,
economic, and various stratification levels the people are marked with. Al the features have
verbal and non-verbal manifestations. There are some words and expressions that show social
status of speakers. Here belong forms of address, terminologies.

Proper slang in a conversation is a typical example of someone’s class identity. It should
be noted that zero usage of certain words or expressions is a marker of social status.

Institutional discourse is an effective instrument for organizing society according to the
functions people fulfill as its members. In a social institution there are two types of people:
agents, who embody the institution, and clients, who address them. Agents usually lead the
discourse, give explanation, expert opinions and recommendations, express explicit
evaluation. Clients follow directions and obey them. As an example to the institutional
discourse we can show the relations between a doctor - a patient, a teacher – a student, an
officer- a soldier, a manager – a worker. In these cases a doctor, a teacher, an officer and a
worker are agents, a patient, a student, a soldier and a worker are clients. Clients are bound to
do what they are told.

A sociolect is a variant of verbal behavior belonging to a certain social group. Prison
jargon is a sociolect. Prisoners live in the same social community and have the same lifestyle.
Another example to a sociolect is a social group called hippies.

The classification of personalities within Linguistic Culturology is aimed at describing
certain type of people who correspond to the relevant features of a definite culture. Here we
can mention two approaches: deductive and inductive approaches.

A deductive culturological approach to discourse personality types may take text functions
as the basic classification. In the past the earliest texts appeared. These texts were repeated
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word by word from generation to generation they were myths, legends. They taught the
youngest generation how to respect the old, parents, to guard their land, their sacred books.
As an example to these sacred books we can show one of the first written legends in
Azerbaijani “Dədə Qorqud”, the legend that comprises a lot of didactic materials. This book
teaches the growing generation how to love the parents, motherland, how to respect mother
tongue and traditions.

The linguistic personality in the condition of communication can be considered as a
communicative personality - a generalized image of the bearer of cultural, linguistic and
communicative activities, knowledge, attitudes and behavioral reactions.

In relation to communicative personalities one can single out the value, cognitive and
behavioral plans of this notion.

The value plan of a communicative personality contains ethical and utilitarian norms of
behavior peculiar to a certain ethnos for some period of time. These norms are fixed in the
moral code of the people, reflect the history, the worldview of people united by culture and
language.

The cognitive plan of a communicative personality is revealed through an analysis the
world pictures. At the level of cultural and ethnic consideration substantive and categorical-
formal interpretations about the world, language are distinguished.

The behavioral plan of a communicative personality is characterized by a specific set of
intentional and extra-verbal speech and paralinguistic means of communication. Such
characteristics may be considered in socio-linguistic and pragma linguistic aspects. To the
first group belong men’s, women’s, children’s, adults’ speeches, the speeches of educated and
less educated people, native and non-native speakers. To the second group belong reactive,
interactive, discursive communicative personalities.

The value plan of a communicative personality manifests itself in the norm of behavior
fixed in the language. Norms of behavior generalize and regulate a lot of specific situations in
communication and therefore refer to especially important values fixed in the words and
phraseological units.

Norms of behavior are of a prototypical nature, we keep in mind the knowledge of typical
actions, attitudes, expectations, responses, and evaluate reactions in relation to typical
situations. At the same time we allow possible deviations from the behavioral norm, and such
outliers always contain additional characteristic of the participants in the communication.

Finally there are behavioral taboos, violation of which causes a negative reaction of the
participants and stops communication. For instance, in the English-speaking communities
there are various ways to end the dialogue. The matter is what is acceptable for the British
may turn out to be unacceptable for the Americans, or vice versa. For instance, in the USA
you can often hear the expression “Have a nice (good) day!” At the same time there is a note
in the British dictionary that such a phrase is appropriate, first of all, in the communication
between the shop-assistant and the customer.

We can distinguish the following types of participants in the normative situations:
1) The curator – the man who knows how everybody should behave, the collective image

of a custodian of norms;
2) The expresser – a person or a group expressing their relationship to someone or

something on the basis of a certain standard;
3) The respondent – a person or a group to whom the expresser addresses with the

expectation of reactions to a certain norm.
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4) The public – passive participants in the norm situations.
Normative situations are reflected in the language and in a more explicit form are prefixed

in proverbs, which in a concise form are the most essential prescriptions and assessments of
the people’s behavior. No doubt, the proverb as a genre of verbal creativity is peculiar to
peasant class and in the English-speaking communication there is tendency to avoid using
proverbs in as much as it contains teaching and may put the addressee in the position of a
guilty or an inexperienced person.

The analysis of English and Azerbaijani proverbs made it possible to distinguish two large
types of statements that differ in the type of a curator. To the first type belong the statements
that are used with didactic goals.

The behavioral characteristics of a language personality is a collection of verbal and non-
verbal indices defining a linguistic personality as an individual or as a type. In the broadest
sense, speaking of a person in the aspect of his communicative behavior, we mean the pragma
linguistic parameters of the linguistic personality, i.e. we consider communication as an
activity having motives, goals, strategies and ways implementing them.

Pragma linguistics is a collection of theories and concepts that relate to speech, real
communication, and not linguistic units and the rules of their combinations. In pragma
linguistics theories of communicative postulate, speech acts, manipulative actions, non-verbal
communications are worked out in detail.

The traditional linguistic semantics is oriented towards the illumination of the meaning of
the linguistic unit, in pragma linguistics the emphasis is on the integral sense of these units
derived from both meaning and the situation of the communication.

An important characteristic of the behavior of the linguistic personality is the
communication strategies realized by this person (14, 137).

Communication strategies express a chain of decisions of the speaker, a choice of certain
communicative actions and linguistic means or the realization of a set of goals in the structure
of communication. Communication strategies directly correlate with intentions of
communicants, if intentions are global in nature, then we have in mind the strategies of
discourse proper. If we are talking about the achiement of private goals within a particular
genre of a certain type of discourse, then we talk about either local strategies or
communicative tactics.

The behavioral characteristics of the linguistic personality are traced in those
presuppositions in the basis of the interpreted and sense meanings.

A lot of methods are used to form the communication among students and teachers in the
teaching process. One of them is the “Keys method”. This is a new kind of method, and it will
be analyzed in our future articles.

The actuality of the article. The article deals with the roles of personalities in the
teaching process.

The scientific novelty of the article. To investigate the methods of teaching students how
to act in the teaching process, how to communicate, etc.

The practical significance of the article. The article may be helpful both teachers as
well as students to identify their relationship during lessons. The methods having been
distinguished in the article can be used by students, teachers, researchers and others who are
interested in the teaching process.
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G. Alıyeva
Tədris prosesində linqvistik şəxsiyyətin rolu

Xülasə

Məqalədə təhsil sistemində şəxsiyyətin rolu araşdırılır. Müəyyən olunur ki, ünsiyyətə
müvəffəq olmaq üçün ən azı öz peşə sahəsinə aid olan informasiyaya sahib olmaq lazımdır.
Bu zaman müxtəlif metodlardan istifadə edilir. “Keys metodu” belə metodlardan hesab edilir.
Bu metod vasitəsilə tələbələrin öz sahələri üzrə nəzəri bilikləri və praktik təcrübələri aktivləşir,
fikirlərini ifadə etmək qabiliyyətləri inkişaf etdirilir, alternativ nöqteyi-nəzəri dinləmək və
özünkünü müdafiə etmək bacarıqları təkmilləşir, analitik və qiymətləndirmə bacarıqlarını
həyata keçirmək qabiliyyətləri inkişaf etdirilir. “Key metodu” tələbələrin qrup şəklində
çalışmaq qabiliyyətini formalaşdırır, real həyat problemlərinin həllinə öz mövqeyini bildirmək
bacarığını təkmilləşdirir.

Г. Алыйева

О роли лингвистических личности в процессе обучения

Резюме

В статье рассматривается роль личности в системе образования. Установлено, что,
по крайней мере, необходимо иметь по крайней мере информацию, относящуюся к их
профессии, чтобы иметь возможность общаться. В это время используются разные
методы. Метод «Метод ключей» считается таким методом. Благодаря этому методу
студенты развивают свои теоретические знания и практический опыт в своей области,
развивают свою способность выражать свои мысли, улучшать их способность слушать
альтернативную точку зрения и самооборону, а также развивать аналитические и
оценочные навыки. «Ключевой метод» формирует способность студентов работать в
групповой форме, улучшает их способность выражать свое положение в решении
реальных проблем.

Redaksiyaya daxil olub: 04.10.2018



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2018/4

80

İngilis dilində milli-mədəni çalarlıqlı adlar
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İngilis dilinin leksikasının inkişafında bir sıra amillərin böyük rolu olmuşdur. İngilis
dilində milli-mədəni çalarlıqlı söz və ifadələrin, xüsusilə də adların meydana çıxmasında
həmin xalqın adət-ənənələrinin əhəmiyyəti böyükdür. Bu adət və ənənələr ingilis xalqının
tarixi, ictimai quruluşu, mədəniyyəti, təhsil və səhiyyə sistemi, bayram və mərasimləri ilə
birbaşa əlaqədardır. Odur ki, göstərilən sahələri əks etdirən leksik təbəqə də məhz Britaniyada
danışılan ingilis dili üçün doğmadır və Britaniyanın əhalisi üçün anlaşıqlıdır. Misal üçün,
public schools təhsil sistemini əks etdirən bir ifadə kimi Britaniyada anlaşılır, çünki belə
müəssisə yalnız Britaniyada mövcuddur. Belə məktəblərin xərci yerli xalq təhsili təşkilatları
tərəfindən ödənilir (4, s. 68).

Bu tipli adlar 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 ənənələri
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 xalqlarda insanlar öz psixologiyalarına, dini əqidələrinə, fəlsəfi dünyagörüşünə
münasib bütün cəhətləri özündə birləşdirən və əks etdirən bayramlar, mərasimlər, şənliklər,
təntənələr yaratmışlar. Onların bir çoxunu insanlar təbiət, cəmiyyət üzərində qələbələrini
təsdiq etmək üçün yaradıblar.

Din ingilis dilinin leksikasına böyük təsir etmişdir. Dini təsəvvürlər, dini hisslər və dini
mərasimlər onun əsas ünsürlərini təşkil edir. Dinin həmin ünsürləri içərisində dini təsəvvürlər,
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 təsəvvürlərin və dini hisslərin möhkəmlənməsində, onların
insanların şüuruna yeridilməsində dinin ən mühafizəkar ünsürünü təşkil edən mərasimlərin
mühüm rolu vardır.

Ənənələr dilə təsir edən mühüm amillərdən biridir. Bu ənənələr uşağın anadanolma
günündən başlayaraq, ad gününün qeyd edilməsi, nişanlanma, ailə qurma, evlənmənin
ildönümləri və s. əhatə edir və bu qeyd edilmə günlərinin nə səviyyədə qeyd edilməsi, hər bir
ailənin büdcə imkanları əsasında qurulur.

mailto:akkocmirvari@gmail.com
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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 ayırmaq mümkün deyildir. İngilis adət-
ənənələri çoxşaxəli və rəngarəngdir və onların meydana çıxmasında bu və ya digər tarixi
hadisənin böyük rolu olmuşdur, bu isə öz növbəsində dildə əks olunmuşdur.

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 xüsusiyyətləri,
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.

Yüzillik müharibə ingilisdilli ölkələr arasında yalnız Britaniyada baş verdiyindən, One
hundred years war ifadəsi də məhz Britaniyanın reallığına aid ifadə hesab olunur.

Və yaxud, Hunger-march ifadəsi Britaniyada 80-ci illərdə keçirilən, hökumətin iqtisadi
siyasətinə qarşı yönələn ac insanların yürüşü kimi tarixi bir hadisəni əks etdirir. Lakin həmin
ifadə başqa ingilisdilli ölkələrin dilində eyni assosiasiya 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 olunur (1, s
146).

İngilis dilinin zənginləşməsində bu amilin xüsusi yeri olmuşdur. Ümumiyyətlə, ölkənin
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.

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
görmək olur (1, s. 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 işlənən
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.
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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
bərabərliyini 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 sahəsində
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
Britaniyanın məişəti üçün xarakterikdir və onu ifadə edən adlar da britanizmlər hesab olunur
və Britaniyanın ölkəşünaslığına aid sözlərin tərkibində verilir.

Valentine — sevgili – müqəddəs Valentine günündə zarafatla seçilir. Bu söz eyni zamanda
Valentine günündə sevgililərin bir-birinə göndərdiyi açıqca və ya məktuba da deyilir.

İngilis dilində elə söz və ifadələr 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 tutulur.
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
nəqliyyatdan 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 xidmətçiləri
müşahidə altında saxlayır. Cəmiyyətin yataqxanası və klubları vardır.

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
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zaman şagird və tələbə qızlardan ibarət olur (2, s 49)
Meals on wheels — «təkər üzərində nahar”. Qocalmış və əlil şəxsləri yedizdirmək üçün

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 nikah qanunlarını əks etdirir.
Məsələn, Gretna Green marriage ifadəsi İngiltərədə yerləşən kəndin adındandır. Burada
İngiltərədən gəlmiş gənclər arasında nikah bağlanırdı. İngilis gənclər İngiltərədə o zaman
mövcud olmuş, ağır nikah qaydalarından yaxa qurtarmaq üçün buraya gələrək, asanlıqla heç
bir adət çətinliyi olmadan kəbin kəsdirərdilər. Həmin kəbin mərasiminin adı olan Gretna
Green marriage müasir ingilis dilində «tezbazar toy» mənasını əldə etmişdir (2, s. 344).

Beləliklə, göründüyü kimi, ingilis dilinin Britaniya variantının lüğət tərkibinin
özünəməxsus ifadə və terminlərlə zənginləşdirilməsində ən əhəmiyyətli amil yalnız bu
ölkənin həyatına, tarixinə, maddi və mənəvi həyatına aid reallıqlar olmuşdur. İşin aktuallığı
ondan ibarətdir ki, onun nəticələri ingilis dil və mədəniyyətinin qarşılıqlı şəkildə tədrisində
istifadə edilə bilər. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə yeni dil faktlarından istifadə
olunmuşdur.

Məqalənin aktuallığı. İngilis dilinin leksikasının inkişafında bir sıra amillərlə yanaşı,
milli-mədəni çalarlıqlı söz və ifadələrin, xüsusilə də adların meydana çıxmasında adət-
ənənələrin də böyük əhəmiyyəti olmuşdur. Bu kimi məsələlərin araşdırılması baxımından
məqaləni aktual hesab etmək olar.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə ingilislərin
özünəməxsus həyat tərzi, adət və ənənələri, onların ifadə vasitələrinə, eləcə də xalqın
psixologiyasına uyğun olan və fəlsəfi dünyagörüşünə münasib bütün cəhətləri özündə
birləşdirən bayramlar, mərasimlər, şənliklər, təntənələr haqqında ətraflı söhbət açılır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.

Ədəbiyyat

1. Kramsh C. Language and culture. Oxford University Press, 2009.
2. Tom Mc Arthur. Longman Group Limited. 1982.
3. Verdonk P. Stylistics. Oxford University Press, 2010.
4. Longman Dictionary of English Language and Culture. Longman, 1998.



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2018/4

84

M. Аккоч

Английские культурно окрещенные имена

Резюме

Образ жизни всегда была богатым источником для появления названий праздников,
профессии, организаций, традиционных церемоний, и пр. С их национальным
колоритом они создают трудности для носителей языков других народов и тем самым
их изучение должен быть проведено параллельно c изучением английского языка.

M. Akkoch

English culturally-colored names

Summary

Life style has always been a rich source for appearance of numerous names of holidays,
professions, organizations, traditional ceremonies, etc. Having a national chlorite, their
understanding create some difficulties for the representatives of other peoples and therefore
the study of such names must be provided parallel with the English language.

Redaksiyaya daxil olub: 13.12.2018
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Alman ədəbiyyatında “Nibelunlar nəğməsi” eposu

Sevinc Turabova
Azərbaycan Dillər Universitetinin elmi işçisi

Rəyçilər: filol.ü.f.d. N.Z. Muxtarzadə,
filol.ü.f.d., dos.F.N. Abdurəhmanova

Açar sözlər: mədəniyyət, mətn, ədəbiyyat, təsvir, süjet, nəzəriyyə
Ключевые слова: культура, текст, литература, изображение, сюжет, теория
Key words: culture, text, literature, description, plot, theory

Dünya mədəniyyətinin, müasir mədəniyyətlərin rəngarəngliyinin, müxtəlif ölkə və
xalqların mədəni özünəməxsusluğunun öyrənilməsi və mənimsənilməsi sayəsində bəşəri
tərbiyə hər bir fərdin özünüinkişafına, sivilizasiyanın irəliləyişi yollarında müasir qlobal
problemlərin həllinə nail olmaq mümkündür. “Elmi araşdırmalardan bəlli olduğu kimi, ilkin
eposların başlıca yaranma qaynaqlarından biri kosmoqonik miflərdir. Yenə də bu
araşdırmalardan bəlli olduğu kimi, müxtəlif törən mətnləri də zaman-zaman ilkin eposların
materiallarını təşkil etmişdir” (1, 14).

Bakı Humanitar Forumunda K.Abdulla "Nibelunqlar haqqında nəğmə" və "Kitabi-Dədə
Qorqud" eposlarının müqayisəli tədqiqi haqqında demişdir: "Əgər türk tədqiqatçılar
"Nibelunqlar haqqında nəğmə"yə, alman tədqiqatçılar isə "Kitabi-Dədə Qorqud" eposuna
diqqət edib elmi fəaliyyətini ona cəmləyirsə, multikulturalizm anlayışı məhz budur” (2).

Nibelunq haqqında mahnı "müxtəlif nəşrlərə aid 33 əlyazmada saxlanılır. Orijinal şeiri
xilas olmadı. Üç əsrin əsas nəşrləri var: C (XIII əsrin ikinci rübünə aid), B (XIII əsrin ikinci
hissəsi) və A (XIII əsrin sonuncu rübü). Nibelunq Mahnıının tədqiqatı ilk növbədə əvvəlcə
əlyazmaların hansı məsələni özünəməxsus şəkildə həll etdiyini və işin orijinal görünüşünü,
yaxud mənbələrin bir hissəsini bərpa etmək mümkün olub-olmadığını qeyd etməkdən ötrü
mümkün deyil.

Ancaq çox vaxt keçməmişdi. Ümumi xalqa görə, "Nibelunqlar mahnı"sı 1757-ci ildə
İsveçrə filologu İ.Y. Bodmer əlyazmasının qismən bir hissəsini nəşr etdirir. (Johann Jacob
Bodmer, 1698-1783), burada əlyazmaların materiallarını nəzərə alaraq. Eyni zamanda mətn
mifoloji və inanılmaz elementlər haqqında olduğu yerə dəyişdirildi. İ.Y. Bodmer 1782-ci ildə
ölümündən qısa bir müddət əvvəl, Homerin İliada ilə müqayisə ediləcəyi mətni və öz
vizionunu göstərmək istədi.

Qəhrəmanlıq eposunun ortaya çıxması haqqında yazan Veselovski: "əsl həqiqət və tarixi
qəhrəmanın obrazı bu təsvirlərin və şematik müddəaların prizmasından, xəyali fantaziya
yaratmaq üçün istifadə edilən formada, özündən asılıdır " (1, s. 493-501).

"Arxetip" termini prinsipcə ümumi standartlara deyil, insan ruhunun müxtəlif sahələrinə
aid olan elmlərin kəsişməsində qəbul edilməli və istifadə edilməlidir. Lakin əlbəttə ki, ədəbi
konsepsiya kimi onun təfsiri vacibdir. Bu baxımdan, niyyət və süjet nəzəriyyələrinin
paradiqmasında Y.M. Meletynsky əsərlərinə əsaslanan arxetip motivi nəzəriyyəsini
fərqləndirə bilərik.

Orta əsrlər abidəsi haqqında "Nibelunqlar haqqında nəğmə"nin daha qədim qısa
qəhrəmanlıq mahnılarının genişlənməsi məhsulu hesab edən A.Heyslerin nəzəriyyəsi idi.
Bütün bunlar əslində işin Siqfred və Braynhild ilə əlaqədar olaraq Franks mahnılarından,
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Siqurd haqqında "Böyük Edda" nın mahnılarından və Burqundiyalıların ölümüylə əlaqədar
Frankqurun mahnılarından yenidən qurulmasına gətirib çıxardı. "Nibelunqlar haqqında
nəğmə" nın müəllifi A.Heyslerin mahnılarının sözlərinə görə, bir-birindən bəhs edən tək bir
məntiqlə ölümcül nəticəyə gətirib çıxaran simvolların hərəkətlərini psixoloji cəhətdən
motivasiya etdi. Hazırkı mərhələdə A.Heyslerin konsepsiyası onun hipotetik təbiətinə görə
tənqid olunur. Yerli Alman alimləri arasında hələ də ümumiyyətlə qəbul edilir. Skandinav
mənbələri qeyri-skandinaviya yerlərinin (Gunaland, Frankland, Rayn) adlarını qeyd etdiyini
və Sigurd haqqında hekayənin fransız kökləri olduğunu ehtimal edir. Beləliklə, bu sahənin
mənşəyini yalnız Skandinaviya və ya Alman mənbələri lehinə həll etmək mümkün deyil.
Bənzər mifoloji xüsusiyyətlərə ruha və Odin kültünün qalıqlarına malik olduğuna görə, bu
dövr ilk Alman-Skandinaviya əfsanələrinə aid edilməlidir, çünki ilk dəfə Alman xalqlarından
(qəbilələrindən) biri ilə paylanmışdır. Bu müşahidə Nibelunq haqqında "Yaşlı Edda" və
"Volsung Saga" ilə müqayisə edildikdə, hadisənin öyrənilməsini əsaslandırmaq mümkün olur.

Tədqiqatın məqsədi Alman qəhrəmanlığı "Nibelunlar nəğməsi" eposudur ki, bu da XIX
əsrin Alman ədəbiyyatında Nibelunq quruluşunun ən məşhur təfsirlərinin materialına
əsaslanır. Mövzusu Alman qəhrəmanlıq eposunun "Nibelunq mahnısı"nın poetikası və onun
sonrakı tənqidçilərinin şərhlərinin mifoloji arketipləridir.

Bununla əlaqədar aşağıdakı vəzifələr müəyyənləşdirilir:
1) archetyplərin mövcud nəzəriyyələrini təhlil etmək və bədii ilə bağlı istifadə imkanlarını

müəyyən etmək, yerli və xarici filologiyada mövcud motivlər və quruluş nəzəriyyələri ilə
əlaqələndirilməsini izləmək;

2) "Nibelunqlar nəğməsi"nin mifoloji əsasını aşkar etmək;
3) Qaynaq materialı kimi üstünlüyünü sübut etmək;
Alman ədəbiyyatına həsr olunmuş ayrı-ayrı tədqiqatlara həsr olunan müasir Alman dilinə

tərcümələr, fərdi əlyazmaların tərcümələri habelə adaptasiya edilmiş nəsr tərcümələrini detallı
nəzərdən keçirilməsi bu işin əhatə dairəsindən kənarda deyil, lakin, bizim fikrimizcə, bu
mərhələdə Karl Simrok, Helmut de Bur, Helmut Brakertin əsərləri olmadan "Nibelunq
tədqiqatları"ni təsəvvür etmək mümkün deyil və Karl Bratç, eləcə də Nibelunq mahnılarını
yalnız alimlər üçün deyil, həmçinin geniş oxucu kütləsinə çatdırdılar.

Daha ətraflı olaraq, bizim fikrimizcə, Almaniyada “Nibelunq nəğməsini”nın
öyrənilməsinin mövcud vəziyyətini əks etdirən problemlərə toxunmalıyıq. Xüsusilə, Nibelunq
haqqında “Müasir təhsilin vəziyyəti haqqında” Verner Hofmanın işində müzakirə olunur:
“Problemlər, nəticələr, vəzifələr” əsərində Hoffman işin öyrənilməsi tarixinə toxunur və uzun
müddət ən mühüm məsələ olaraq qaldığını qeyd edərək, işin poetikasını bütünlüklə anlamağa
imkan verməyən mənbəyi, “mahnılar”ın tarixi, habelə müəllifin şəxsiyyəti ilə bağlıdır.
Müəllif “Nibelunq tədqiqatları” üçün yeni bir vəzifənin formalaşdırılmasına yaxınlaşır və
təbii ki, “Nibelunq mahnısı”nın metodoloji biliklərini nəzərə alaraq.

Arxetip konsepsiyası “hərəkətdə olanı təsəvvür”, “dəyişən məzmunu ifadə etmək üçün
forma” (A.N.Veselovski), “bir fikirin və bu ideyanın xarici tərtibatının birləşməsi”,
“Motivasiya dərinliyi” (S.Y.Neklyudov), “paradiqmada tətbiq olunan plan” (B.N. Putilov),
yeni bir növ motivi, yəni arketipik süjetin ayrılmaz bir hissəsi olan arxetipal motivi ayırmağa
imkan verir; “Nibelunqlar mahnısı” Orta əsrlərə aid aydın tarixi mənsubiyyətə baxmayaraq,
ümumiyyətlə yaradılış mifini və afişini içəriyə döndərən “təkəbbür” birlikdə bir kosmoqon
dövrü təşkil edir.

Əsas təsvirləri qarşılıqlı prinsiplərin birliyini (mədəni qəhrəman və onun “kölgəsi”) təmsil
edən ilahi və ya şeytan təbiətinə malik olan bir qəhrəman (Siegfried və Hagen) arxetip
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təcəssüm etdirir. Eyni ikili müxalifət, bir tərəfdən təbii (Brinhild) və mədəni (Crimhild /
Gudrun) başlanğıcını, digəri isə qəhrəman arxetipini təmsil edən qadın simvolundan ibarətdir.

F.Mote Foqet, R.Vayner, F.Goebel əsərlərində süjetin şərhində qəlbində, ilk növbədə,
simvolların qalan hissəsi üzərində daxili mənəvi üstünlüyünü təsdiqləyən Zeiqfrid, onun gözəl
qəhrəmanlarının təsviri var sonrakı dövrlərin yazıçılarını və yazıçılarını heyran etdi. İkincisi,
sözügedən bütün əsərlərdə Siqurd və Brinhildın sevgisini izah edən Skandinav mahnılarının
“Elder Edda” və “Sağı Volsunqası”nın hekayəsi aktuallaşdırılmış və “Nibelunqlar
mahnısı”nda ifşa olunan məhv edilməsi potensialı istifadə olunur.

Əsərin nəzəri əhəmiyyəti, onun nəticələri orta əsr ədəbiyyatının poetikasını, xüsusilə
Alman qəhrəmanlıq eposunun bədii quruluşunun öyrənilməsinə müəyyən bir töhfə verməsi ilə
bağlıdır və yalnız Nibelunqlar mahnısının tədqiqatçılarına deyil, həm də Qərbi Avropanın
digər oxşar abidələrini analiz edərkən daha da faydalı ola bilər. Tədqiqatın nəzəri hissəsində
“arketipik süjet” anlayışı təqdim edilir, bir süjet strukturunun sabitliyini, sonrakı zamanın yeni
sənət əsərlərində təkrarlanmasını təsvir edir. Elmi ədəbi təhlillərin şərtləri kimi fəaliyyət
göstərən “arxitepik motiv” anlayışları ilə bağlıdır. Onları istifadə edərək, ədəbi bir işin daha
aydın və məntiqi arxetitə strukturunu (əsasını) qurmaq mümkün olur. Problemlərdən biri də
bu epik abidədə tarixi və möhtəşəm mifoloji materialın nisbətidır, çünki mədəni kontekstin
bolluğu və feodal ədəbiyyat və fəlakətin ətraflı təsvirləri bu əsəri orta əsr reallıq baxımından
baxmağa imkan verir. Bütün bu motivlər yalnız dinləyicilərin maraqlarını stimul edən
rəngarəng detallar deyil, həm də sahənin mühüm əlaqələridir, çünki müəllif onları (və ya
zəruri hesab etmədiyini) əvəz edə bilməzdi.

Bu, bədii yaradıcılıq prinsipləri bənzər olduğundan bədii müalicədən keçmiş tarixi həqiqət
tarixi deyilmir, çünki təsviri və təfsiri insan hüceyrəsinin şüurlu və daha konkret, bilinçsiz
başlanğıcı ilə bağlı qanunlara malik olan digər fəaliyyət sahəsinə aiddir. dünyanın xalqları.
Bütün bunlar ədəbi tənqidlərə, arketiplərin nəzəriyyəsinə nisbətən yeni bir nəzəriyyə
baxımından bu işi nəzərdən keçirmək hüququnu verir.

Yalnızca şəkillər arketipik, motivlər ola bilər, çünki motiv və görünüş yaxından
əlaqələndirilir. Sahənin mövcud nəzəriyyələrinin təhlili və motivi onların şərhində ədəbi
alimlərin arketip anlayışına çox yaxın olduğunu göstərdi. Onlar bütün ədəbiyyatı sonsuz
təkrar və eyni şəkillər və motivlərin dəyişməsi olduğunu gördükdə, “insan tarixinin arxasında
aşağı sürməyən düşüncələrin sonsuz istəklərinə cavab verdilər” (A.N. Veselovsky).

Nəticə. Onlar görünüşünü mif (O.M. Freudenberq) ilə əlaqələndirmiş və paylanması
dünya miqyaslı bir xarakter idi (E. Frensel). Niyyətin gələcək tədqiqatı iki əsas istiqaməti əldə
etmişdir: semantik və struktur-formalist. Birincisi, ləkə qızılın motivi və ya cütləşmə səbəbi
(E. Frentzel) kimi əsas motivlərin növlərini aşkar etməyə çalışırdı.

İkincisi motivləri struktur kimi nəzərdən keçirməyə çalışdı, yalnız bir sıra elementlər
dəyişən bir formada olduğu kimi, sayı məhduddur (A.N. Veselovski, V.Y. Prop, K.Levi-
Straus, A.Dandes və s.). Ancaq tezliklə bu motiv artıq "hərəkətdə olan imici" (B.İ. Yarkho)
kimi təsvir edilmişdi və onu səthi və dərin səviyyədə tapmışdır (S.Y.Neklyudov). Son iki şərh,
sözsüz yaradıcılıq işində spesifik reallaşdırma ilə hər zaman yeni məzmunla dolu olan forma
kimi arxitep konsepsiyasına yaxındır.

Məqalənin aktuallığı. Müasir tarixi şəraitdə dünya mədəniyyətinin, əsas da Avropa
mədəniyyətinin öyrənilməsi və onun dünya sivilizasiyasına təsirinin nəticələrini öyrənmək və
təhlil etməyin çox böyük əhəmiyyəti vardır. Bu gün dünyada gedən dərin sosial, o cümlədən
qloballaşma problemi bunu daha zəruri tələbata çevirir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Alman ədəbiyyat tənqidində “Nibelunlar nəğməsi” alman
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filologiyasının mərkəzi problemidir. Burada “əfsanə” sözü “Nibelunqlar nəğməsi” tarixi
köklərə malik olduğundan, süjetin əsli deyil, mahnının və ya şeir ötürücüsünün, eləcə də tarixi
və əfsanəvi məzmunun bir hekayəsi deməkdir. Əsas dramatik toqquşmalara əlavə, feodal
cəmiyyətin, bayramların, müxtəlif festivalların və hərbi döyüşlərin həyatın epik ənənələrinə
aid olan miqyaslı və əhatə dairələrinə əlavə olaraq təsvir edir. Başqa bir mövzulu iş dərhal
sonra ortaya çıxan və ölü qəhrəmanların qəmini izah edən “Mahnılar” ilə birləşir. Bu
“Ağlayan” və ya “Şikayət” hekayələridir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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С. Турабова

Немецкая литература «Песня Нибеля» эпос

Резюме

Очень важно изучать и анализировать последствия мировой культуры, особенно
европейской культуры, и ее влияние на мировую цивилизацию в современных
исторических условиях. Проблема глубокой социальной, в том числе глобализации,
сегодня делает ее более требовательной. Мы должны рассмотреть проблемы, которые
отражают текущее состояние изучения «песни Нибелунга» в Германии. Полезно
проанализировать не только песню нибелунгов, но и другие подобные памятники
Западной Европы

S. Turabova

German literature “Nibel's song” epos

Summary

It is of great importance to study and analyze the effects of world culture, especially the
European culture, and its effects on world civilization in contemporary historical conditions.
The problem of deep social, including globalization, today makes it a more demanding one.
We should address the problems that reflect the current state of the study of "Nibelung's song"
in Germany. It is useful to analyze not only the song of nibelungs, but also other similar
monuments of Western Europe.
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İKT-nin əsas prinsipləri, təhsildə tətbiqinin
əsas məqsəd və vəzifələri
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İKT dedikdə əslində informasiyanın əldə olunması, saxlanılması, təkrar istifadəsi və eyni
zamanda qorunması ilə bağlı geniş texnologiyaları əhatə edən bir sahədir. İKT sahəsində
aparılan tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, informasiyalaşdırma sistemi qarşılıqlı
əlaqədə olan aşağıdakı komponentlərdən ibarətdir:

İnformasiyalaşdırma - bütün sosial əhəmiyyətli xüsusilə informasiyaların elektron
vasitələrindən seçilərək əlverişli formada saxlanması, işlənərək ötürülməsi və təqdim
edilməsidir.

Təhsilin informasiyalaşdırılması kifayət qədər çətin bir proses olub, müəyyən vaxt tələb
etməklə, mərhələlərlə həyata keçirilir:

1. İKT vasitələrinin kütləvi mənimsənilməsi � kompüter siniflərinin yaradılması,
telekommunikasiya vasitələri, operativ nəşrlər, interaktiv təsvirlər sistemi, verilənlər
bazasından və proqram vasitələrindən istifadə etmək üçün müəllim və şagirdlərin əsas
hüquqlarının həyata keçirilməsi;

2. Tədris fənlərində İKT vasitələrinin geniş tətbiqi üçün təhsilin məzmununa yenidən
baxmaqla, kompakt disklər (optik) əsasında təsvir və audio materialların təminatı;

3. Fasiləsiz təhsil radikal şəkildə yenidən qurulmalı, distant (məsafədən təhsil) təlimə
başlanılmalı, təlimin metodik əsasları dəyişdirilməlidir.

Son illərdə «Kompüter texnologiyası» və "İnformasiya texnologiyası" terminlərindən
geniş istifadə olunur. İKT-nin əsasında “informasiya” və ”texnologiya” anlayışları dayanır.
Texnologiya işlənəcək obyektə keyfiyyət dəyişikliyinin aparılması üçün istehsal
proseslərindəki vasitə və üsullarla əlaqədar biliklər toplusudur. Qədim yunanlar hesab
edirdilər ki, texnologiya (techne-ustalıq, bacarıq +logos isə öyrənmə) hər hansı əşyanın
ustalıqla düzəldilməsi deməkdir. Bu nöqteyi–nəzərdən kompüter texnologiyası baxılan sahədə
kompüter texnikasının aparat və proqram vasitələrindən istifadə texnologiyası deməkdir.

İnformasiya (informatio)-latın sözü olub,izah etmək, ifadə etmək, xəbərdar olmaq
deməkdir. Bundan başqa informasiya qeyri-müəyyənliyin alınması zamanı onu azaldan və
yaxud tam aradan qaldıran məlumatlardan ibarətdir.

İnformasiya təbiətdə siqnallar şəklində ötürülür və iki tipə ayrılır: analoq və rəqəmli.
İnsanlar öz hissiyyat üzvlərinə görə analoq, kompüterlər isə rəqəmli informasiyaların
köməyilə fəaliyyət göstərir. Beləliklə, analoq informasiya deyildiyi kimi təsvir edilir və
insanın duyğu üzvləri ilə qəbul edilir, rəqəmli informasiya isə kompüterin emal etdiyi
informasiyadır və kodlarla ifadə olunur.
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İnformasiya ifadə olunma formasından asılı olmayaraq insanlar, canlılar, cansızlar, faktlar,
hadisələr, proseslər və s. haqqında olan məlumat və biliklərdir. Biliklər isə müəyyən faktlar və
onlar arasındakı asılılıqlar şəklində ifadə olunur. İnformasiyanı yaratmaq, ötürmək, saxlamaq,
emal etmək mümkündür.

İnformasiyanın istifadəyə yararlı olması üçün aşağıdakı şərtlər ödənilməlidir: tamlığı tam
şəkildə təsvir olunmalıdır; düzgünlüyü-həqiqəti əks etdirməlidir; qiymətliliyi-maksimum az
məsrəflə əldə edilməlidir; əhəmiyyətliliyi istifadəçi üçün vacib olmalıdır; aktuallığı cari
vaxtda tələb edilən olmalıdır; anlamlılığı istifadəçinin başa düşdüyü tərzdə hazırlanmalıdır.

İnformasiya prosesi informasiyanın toplanması, işlənməsi və ötürülməsidir.
İnformasiyanın toplanması subyektin onu maraqlandıran obyektə aid məlumatlar əldə

etməsidir. O, texniki vasitələr, qurğu və aparatlarla həyata keçirilir.
İnformasiya mübadiləsi prosesin gedişində informasiya mənbəyinin informasiyanı

ötürməsi, ikinci tərəfin isə qəbul etməsidir. O, siqnallar vasitəsilə həyata keçirilir.
İnformasiyanın saxlanması verilmiş ilkin məlumatların lazım olan vaxta qədər saxlanması

deməkdir.
İnformasiyanın işlənməsi sistemli bir proses olub, onların canlandırılması hər hansı

məsələnin həlli alqoritminə əsaslanır.
İnformasiya texnikası informasiya texnologiyasının maddi əsasını təşkil etməklə,

informasiyanın toplanması, saxlanması və işlənərək ötürülməsini təmin edir.
İnformasiya texnologiyası - informasiya ehtiyatlarından istifadə olunması proseslərinin

ağırlığını azaltmaq, onların etibarlığını və operativliyini çoxaltmaq məqsədilə informasiyanın
toplanması, ötürülməsi, saxlanması, emalı və istifadəçilərə çatdırılmasını təmin edən və
texnoloji zəncirdə birləşdirən metodlar, istehsal prosesləri və texniki-proqram vasitələri
toplusudur. Bir sözlə informasiya texnologiyası dedikdə, hər hansı bir obyektə aid proqramla
işləyən qurğu və hesablama texnikasında istifadə olunan texnologiya başa düşülür.

İnformasiya texnologiyasında məqsəd insan tərəfindən analiz edilmək və onun əsasında
qərar qəbul etmək üçün informasiya istehsalıdır.

İnformasiya texnologiyası elmi-texniki tərəqqinin inkişafı, informasiya emalı üçün yeni
texniki vasitələrin yaradılması ilə təyin olunan bir neçə təkamül mərhələsi keçmişdir. Müasir
cəmiyyətdə informasiya emalı texnologiyasının əsas texniki vasitəsi texnoloji proseslərin
işlənib hazırlanması və istifadə olunması konsepsiyasına, həmçinin nəticə informasiyanın
keyfiyyətinə ciddi təsir etmiş kompüterlər hesab olunur. Kompüterlərin informasiya
mühitində tətbiqi və telekommunikasiya vasitələrindən istifadə olunması informasiya
texnologiyasının inkişafını yeni mərhələyə çatdırdı. Bununla da yeni informasiya
texnologiyaları mərhələsi başlandı. İnformasiyanın lazımi formaya salınması müasir
informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə həyata keçirilir. Digər tərəfdən cəmiyyətin
informasiya resurslarından istifadə etməsi prosesinin vacib tərkib hissəsi informasiya
texnologiyası hesab olunur.

Yeni informasiya texnologiyası (kompüterli informasiya texnologiyası) - fərdi
kompüterlərin və telekommunikasiya vasitələrinin istifadəsinə əsaslanan texnologiyadır.

Yeni informasiya texnologiyalarının üç əsas prinsipi mövcuddur ki, bunlar da
aşağıdakılardır: - kompüterlə interaktiv (dialoq) rejimində işləmək; - proqram məhsullarının
inteqrasiyası (birləşdirilməsi, qarşılıqlı əlaqələndirilməsi); - həm verilənlərin, həm də
məsələnin qoyuluşunun dəyişdirilməsi prosesinin çevikliyi [16, 3-4]. İnformasiya istehsalının
texniki vasitələrinə onun aparat, proqram və riyazi təminatı daxildir. Bu vasitələrin köməyilə
ilkin informasiya emal edilərək yeni keyfıyyətli informasiyaya çevrilir. Bu vasitələrin
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içərisində proqram vasitələrinin xüsusi yeri var. Proqram vasitələri istifadəçi tərəfindən
qoyulan məqsədə nail olmaq üçün müəyyən tip kompüterlərdə qurulmuş bir və ya qarşılıqlı
əlaqəli bir neçə proqram məhsulundan ibarətdir. İnformasiya texnologiyası onun üçün əsas
mühit olan informasiya sistemləri ilə sıx bağlıdır. İnformasiya texnologiyası verilənlər
üzərində əməllərin, əməliyyatların, mərhələlərin aparılması üçün dəqiq reqlamentlənmiş
qaydalardan ibarət olan prosesdir. İnformasiya texnologiyasınm əsas məqsədi ilkin
informasiyanın məqsədyönlü emalı nəticəsində istifadəçi üçün lazımi informasiyanı almaqdır.

İnformasiya sistemi kompüterlərdən, kompüter şəbəkələrindən, proqram məhsullarından,
verilənlər bazalarından, insanlardan, müxtəlif növ rabitə vasitələrindən və s. ibarət olan
mühitdir. İnformasiya sistemi, informasiya emalı sistemidir və burada əsas məqsəd
informasiyanın saxlanması, sorğulara görə axtarışı və seçilən informasiyanı lazımi formaya
salıb, istifadəçiyə çatdırılmasıdır.

Beləliklə, informasiya texnologiyası informasiya sisteminə nisbətdə, informasiya
cəmiyyətində informasiyanın çevrilmə prosesləri haqqında müasir təsəvvürü ifadə edən daha
geniş anlayışdır. İnformasiya sisteminin uğurla qurulmasının və fəaliyyətinin təminatı isə
informasiya və idarəetmə texnologiya- larından birgə və bacarıqla istifadə olunmasıdır.

Günümüzdə mövcud olan informasiya texnologiyalarını iki əsas növə ayırmaq olar: 1)
verilənlərin emalı texnologiyası; 2) idarəetmənin informasiya təminatı texnologiyası.

Verilənlərin emalı texnologiyası lazımi ilkin verilənlərə malik olan, emal üçün alqoritmlər
və digər standart prosedurlar olan strukturlaşdırılmış məsələlərin həlli üçün nəzərdə tutulur.
Bu səviyyədə informasiya texnologiyalarının və sistemlərinin tətbiqi əmək məhsuldarlığını
artırır, onu hesablama əməliyyatlarından azad edir.

İdarəetmənin informasiya təminatı texnologiyasının əsas məqsədi hər hansı bir
müəssisənin qərar qəbuletmə ilə bağlı olan bütün iştirakçılarını lazımi informasiya ilə təmin
etməkdir. Müasir kompüterlərdə informasiyanın işlənməsi aşağıdakı kimi yerinə yetirilir.
Əvvəlcə tədqiq olunan obyekt və ya proses ətraflı olaraq araşdırılır. Sonra əsas təsiredici
amillər seçilərək toplanılır. Əldə olunan bu məlumatlar kompüterə daxil edilir və daxil
edilmiş məlumatlar sistemləşdirilir və emala göndərilir. Emal prosesindən sonra alınmış
nəticələr çıxış qurğularına və ya informasiya daşıyıcılarına göndərilir. Göründüyü kimi
ümumilikdə informasiyanın müasir kompüterlərdə işlənməsi vahid proses olmaqla bərabər,
ayrı-ayrı yerinə yetirilən və özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə seçilən proseslərdən ibarətdir.
İnformasiya adətən tədqiq edilən proses və ya obyektə uyğun ilkin sənədlərdən və
təcrübələrdən əldə edilərək toplanır. Toplanmış informasiyanın saxlanılması və ötürülməsi
məqsədilə isə kodlaşdırmadan istifadə edilir [16, 5].

Ümumiyyətlə, əsas informasiya proseslərinə məlumatların yığılması, onların qeyd
edilməsi və kodlaşdırılması, çoxaldılması, ötürülməsi, saxlanması, axtarılması, təhlili və
istifadə edilməsi aiddir. Bu informasiya prosesləri içərisində məlumatların yığılmasının
texniki səviyyəsi xeyli aşağı, əməliyyatların həcmi isə yüksək olur. İnformasiyaların
yığılmasından sonra onun müxtəlif sənədlərdə, məlumat daşıyıcılarında qeyd edilməsi və əks
etdirilməsi əməliyyatları baş verir.

İlkin informasiyanın qeydiyyatı ilə nəticə informasıyanın qeydiyyatını bır-birindən
fərqləndirmək lazımdır. İlkin informasiyanın toplanması və qeydiyyatı adətən eyni zamanda
baş verdiyi üçün onlar əlaqəli surətdə nəzərdən keçirilir. Çox zaman informasiyanın növbəti
qeyd edilməsi ilə onun kodlaşdırılması prosesi birgə yerinə yetirilir.

Məlumatların kodlaşdırılması onların daha yığcam və tez əks etdirilməsini, fərdi
kompüterlərin köməyi ilə təhlilinin həyata keçirilməsini, ötürülməsini və saxlanılmasını
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asanlaşdırır. Bu zaman sözlər və informasiya şərti rəqəm və ya hərf işarələri olan kodlarla
ifadə olunur. Müasir kompüterlərdə informasiyanın kodlaşdırılması məqsədilə ikilik say
sistemindən istifadə edilir.

İnformasiyamn saxlanması və axtarışı prosesi onun uzun müddət ərzində öz əhəmiyyətini
itirməməsi, təkrar işlənməsi məqsədləri üçün istifadə olunmasından irəli gəlir. İstər ilkin,
istərsə də törəmə informasiya müxtəlif müddətli saxlanmaya və axtarışa məruz qalır. Elmi-
texniki tərəqqi ilə əlaqədar olaraq informasiyanın saxlanmasının və axtarışının forma və
üsulları, texniki vasitələri ildən-ilə təkmilləşdirilir.

İnformasiya daşıyıcısı kimi insan beynini, kağızı, kitabları, jurnal və qəzetləri, audio və
video kasetləri, maqnit diskləri və lentlərini, compakt diskləri, DVD diskləri, fləş diskləri və
s. göstərmək olar. Müasir kompüter bu qurğulardan daha çox yaddaşa və sürətlə işləmə
qabiliyyətinə malik olanları istifadə edir.

İnformasiyanın saxlanması məqsədilə fayllardan istifadə olunur. Fayl diskin və ya
informasiya daşıyıcısınin adlandırılmış hissəsidir. Hər bir fayl özündə eyni ad altında
birləşdirilmiş müəyyən informasiyanı saxlayır. Eyni informasiya daşıyıcısında eyni adlı iki
fayl ola bilməz. Belə olduğu halda birinci məzmun silinərək ikinci yeni məzmun saxlanılır.
Faylın adı iki hissədən: xüsusi ad və tipdən ibarət olur. Faylın tipi üçün maksimum 3 simvol
ayrılır. Faylın xüsusi adı və ya tipi verilməyə də bilər. Adətən fayla verilən ad elə seçilir ki, o
istifadəçiyə ilk baxışda fayl və ya onun məzmunu haqqında müəyyən məlumat versin [1, 5-7].

İnformasiyanın emalı prosesi aşağıdakı kimi aparılır: Giriş informasiya ilkin sənəd və
mənbələrdən toplanır və toplanmış informasiya texniki qurğularla emal edilir. Bu qurğular
içəricində böyük həcmli informasiyaları emal edən kompüterlər xüsusi yer tutur. Çıxış
informasiya dedikdə isə insan yaxud qurğu tərəfindən emal nəticəsində alınan informasiya
nəzərdə tutulur. İnformasiyanın ötürülməsinin zəruriliyi ayrı-ayrı informasiya proseslərinin,
onlar arasında sıx əlaqənin və asılılığın olması ilə bağlıdır. İnformasiyanın ötürülməsi onun
ötürülmə üsullarından, istiqamətindən, informasiyanın hansı tip daşıyıcıda olmasından və
məzmunundan asılıdır. İnformasiyanın ötürülməsi informasiyanın məruz qaldığı çevrilmələrin
biri kimi nəzərdən keçirilir. Hazırda bu mərhələ əsasən avtomatlaşdırma elementlərinin və
müasir telekommunikasiya vasitələrinin geniş istifadə edilməsi ilə səciyyələnir. Bu halda
informasiyanın avtomatlaşdırılaraq işlənməsi imkanlari xeyli artır. Burada ən perspektivli
istiqamət rabitənin avtomatlaşdırılmış sisteminin yaradılmasıdır.

Təlimin yeni informasiya texnologiyası (TYİT) təhsilin idarə olunmasını, təlim sistemində
verilənlərin tamamilə yeni məzmunda işlənməsi, az vaxt sərf ediməklə informasiya
məhsullarının əks olunması və uyğun mühit üçün qanuna uyğun inkişafını təmin edən yeni,
kompleks öyrədici sistemdir. Bu təhlili informasiya hesablama texniki vasitələrini və pedeqoji
elmlərin qazandıqları müasir nailiyiyyət kimi qiymətləndirmək olar. TYİT aşağıdakı
istiqamətlərdə inkişaf edir: informasiya texnologiyalarının hərtərəfliliyi (mətnlərin redaktəsi,
qrafik paketlər, verilənlər bazasının idarəetmə sistemləri, elektron cədvəllər prossesoru və s.);
telekommunikasiyanın kompüter vasitələri; öyrədici və yoxlayıcı kompüter proqramları,
elektron dərsliklər; multimedialı proqram məhsulları.

Burada kompüter təlimi və “elektron təlim” kimi anlayışların öyrənilməsinə ehtiyac
yaranır. Kompüter təlimi: təlimin texniki vasitəsi kimi yalnız kompüter çıxış edən təlim
sisteminə deyilir. Yəni bu sistemdə yalnız kompüterdən istifadə edilir. Təlimin müasir texniki
vasitələri daha çox inkişaf etdiyindən mütəxəssislər ümumi termin olan elektron təlim
anlayışından istifadəni təklif edirlər (2).

Elektron təlim iki əsas növdən ibarətdir: Reseptiv təlim - audiovizual vasitələrin
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(epiproyektor və magnitafon, kinoqurğu, tv və s.) köməyi ilə verilən bilikləri hiss üzvləri
vasitəsilə qəbul edərək öyrənilməsi; İnteraktiv təlim-insanla kompüterin qarşılıqlı
fəaliyyətində dialoq rejiminə, hibrid sistem olan insan – maşın antroposentrik (süni) intellektə
və öyrədici ekspert sisteminə əsaslanır. Bu zaman şagirdlərin müstəqil (fərdi və kollektiv
formada) islərinin həcminin (tədqiqat xarakterli praktik və laboratoriya işlərinin hesabına)
artırılması, sinifdən xaric məşğələləri yenilətməklə, tədris prosesinin təşkilinə yenidən
baxılması tələb edilir. Müəllimlər bir növ tyutora (koordinatora) çevrilir. 1980-ci illərdə
pedaqoji proqram vasitələrini genişləndirilməsinə səbəb olan displey siniflərin yaradılması ilə
interaktiv təlim sisteminin tətbiqi təmin edildi. 1990-cı illərdən isə təhsil müəssisələrində
multimedia qurğularından istifadə edilməyə başlandı. Multimedia-müasir kompüter
texnologiyasıdır. Kompüter sistemində mətn, səs, videotəsvir və animasiyanı yəni, virtual
reallığın modelləşdirilmə dilini (VRML) təmin edir. VR-proqram vasitələri və müxtəlif
texniki qurğular toplusunun interaktiv texnologiyası əsasında kompüter mühitində
istifadəçinin aktiv iştirakı şəraitində reallığın illuziyasının yaradılmasıdır. Təlimin texniki
vasitələri tədris-tərbiyə prosesində məlumatların təqdim edilərək işlənməsi, saxlanması,
ötürülməsi və prosesin optimallaşdırılması məqsədinə xidmət edən didaktik təminatlı texniki
qurğular toplusudur.

Beləliklə, bir sıra ədəbiyyatlarda təlimin texniki vasitələrini bərk (hardware) və yumşaq
(software) olmaqla iki yerə bölürlər. Köməkçi texniki vasitələr tədris prosesində köməkçi
məqsəd daşıyan kiçik avtomatlaşmaya qurğu və cihazları özündə birləşdirir. Bunlara misal
olaraq çap qurğusu, printer, ekran, müəyyən kartlar, plakatlar yerləşən qurğular,
radiomikrofon, naqilli mikrofon, gücləndirici, yarım-şəffaf ekran və elektron lövhəni
göstərmək olar.

Məqalənin aktuallığı. Müasir cəmiyyətimiz informasiyalaşdırma adlanan tarixi bir
prosesə qoşulmuşdur. Bu prosesi isə kompüterləşmə həyata keçirir. İnformasiyalaşdırma
cəmiyyətin elmi-texniki və sosial-iqtisadi inkişafının başlıca mənbəyi kimi gənc nəslin təlim-
tərbiyəsində başlıca rol oynayır. İnformasiyalaşdırma və kompüterləşdirmə nəticəsində İKT-
dən istifadə zəruri bir hala çevrilmişdir. İKT-nın təhsildə tətbiqinin səmərəliliyinə həsr
olunmuş məqalələr isə xüsusi aktuallıq kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının təhsilə tətbiqinə
çoxlu sayda tədqiqatlar həsr olunsa da, bu məqalədə İKT-nın təhsilə tətbiqinin əsas prinsipləri
işıqlandırılmış, bu tətbiqdən gözlənilən nəticələr göstərilmişdir.

Məqalənin təcrübi əhəmiyyəti. Məqalədən bakalavr və magistr pilləsində dərs deyən
müəllimlər həm nəzəri, həm də praktik baxımdan faydalana bilər.
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Резюме

В статье исследуется проблема внедрения ИКТ в современное образование. Автор в
первую очередь затрагивает основные принципы ИКТ, раскрывает все термины,
связанные с процессом ИКТ. Кроме этого, в статье изучаются технические средства
обучения, электронное обучение, новые информационные технологии обучения (НИТО)
и т.д. Автор раскрывает три основных принципа новых информационных технологий.
Это – работа в интерактивном (диалог) режиме, интеграция программных данных и
гибкость процесса изменения как данных, так и вопроса.

A. Guliyeva

The basic principles of ICT, the main goals and objectives
of their application in education

Summary

The article examines the problem of introducing ICT into modern education. The author
primarily affects the basic principles of ICT, reveals all the terms related to the ICT process.
In addition, the article examines technical training tools, e-learning, new information
technology training (NITT), etc. The author reveals three basic principles of new information
technologies. This is work in an interactive (dialogue) mode, integration of program data and
flexibility in the process of changing both data and question.
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Cəlil Məmmədquluzadənin Tiflisdə başlayan və səmərəli şəkildə davam edən ədəbi
fəaliyyətində Məhəmməd ağa Şaxtaxtlı 1903-1905-ci illərdə Tiflisdə nəşr olunan “Şərqi-Rus”
qəzetinin redaktoru idi. Cəlil Məmmədquluzadənin bir yazıçı və jurnalist kimi yetişməsində
bu qəzet və M. Şaxtaxtlının böyük rolu olmuşdur. Mirzə Cəlil yazır: “Min doqquz yüz üçüncü
ildə xəstə övrətimi Tiflisə gətirib burada “Şərqi-Rus” sahibi Məhəmməd ağa Şaxtaxtlıya rast
gəldim. Məhəmməd ağa küçədə mənə rast gəldi və apardı “Anunna” yeməkxanasına. Orada
məndən soruşdu ki, yazıdan-pozudan nəyin var? Mən cibimdən Novruzəlinin poçt qutusuna
kağız salmaq hekayəsini çıxartdım, verdim Məhəmməd ağaya. Ədibi-möhtərəmimiz hekayəni
oxuya-oxuya elə şiddətlə gülürdü ki, qonşular bizə tərəf baxmağa başladılar. Buradan
Məhəmməd ağa məni zorla apardı düşdüyüm “Qafqaz” mehmanxanasına və zorla mənin
yatacağımı və şeylərimi qoydu faytona, məni apardı evinə ki, gərək qalam, onun qəzetəsi
üçün hekayə yazan olam. Mən qaldım” [4, s. 267]. Bundan sonra Cəlil Məmmədquluzadənin
“Şərqi-Rus” qəzeti ilə əməkdaşlığa başlamış, geniş dünyagörüşlü və təcrübəli publisist
M.Şahtaxtlının yanında əsl “qəzetçilik məktəbi” keçmişdir. “Şərqi-Rus” demokratik
dünyagörüşlü qələm sahiblərini, məxsusi olaraq Cəlil Məmmədquluzadəni, Ömər Faiq
Nemanzadəni, Mirzə Ələkbər Sabiri, Abbas Səhhəti, Firidun bəy Köçərlini ətrafına cəm
etməklə dövrün yeni jurnalist nəslini yetişdirdi, “Molla Nəsrəddin”in intişarına müəyyən
hazırlıq işləri gördü. C.Məmmədquluzadə və onun müasiri olan publisistlərin “Şərqi-Rus”da
ən çox bəyəndikləri xüsusiyyət qəzetin müstəqil, demokratik yol tutmağa çalışması idi.
“Şərqi-Rus” qəzeti bağlandıqdan sonra C.Məmmədquluzadə Ö.F.Nemanzadə və maarifpərvər
tacir M.Ə.Bağırovla birlikdə qəzetin mətbəəsini alıb, ona “Qeyrət” adı verdi. Xalqımızı
bürüyən cəhalət və ətaləti satiranın acı gülüşü ilə tənqid edib, xalqı ayıldıb, yolunu tərəqqiyə
doğru istiqamətləndirmək üçün yeni üsullu mətbuat orqanına ehtiyac vardı. 1906-cı il martın
4-də “Molla Nəsrəddin”in çap olunması üçün Mirzə Cəlilə Tiflis qubernator dəftərxanası
tərəfindən şəhadətnamə verilir. Bu şəhadətnamədə jurnalın proqramı belə təqdim olunur: 1.
Məqalələr; 2. Kəskin tənqidlər; 3. Felyetonlar; 4. Məzhəki şeirlər; 5. Məzəli teleqramlar; 6.
Satirik hekayələr; 7. Lətifələr; 8. Poçt qutusu; 9. Məzhəki elanlar; 10. Xüsusi elanlar; 11.
Karikatura və illüstrasiyalar.

Bu proqrama uyğun olaraq Cəlil Məmmədquluzadə və Ömər Faiq Nemanzadə jurnalın ilk
sayını çapa hazırlayırlar. “Molla Nəsrəddin”in nəşrində Cəlil Məmmədquluzadənin ən yaxın
köməkçisi Ömər Faiq Nemanzadə ona silahdaşlıq edir. Bu barədə Mirzə Cəlil öz xatirələrində
yazır: “Yoldaşım Ömər Faiq Nemanzadəni mən birinci dəfə “Şərqi-Rus” qəzeti idarəsində

mailto:prvnmmmdv94@gmail.com


Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2018/4

96

gördüm, onunla üns tutdum. “Şərqi-Rus” qəzeti mənim üçün iki babətdən xoş, qiymətli
yadigar oldu. Birinci tərəfi budur ki, möhtərəm ədibimiz Məhəmməd ağa Şaxtaxtlı məni öz
qəzetinin idarəsinə cəlb etməklə məni qəzet dünyasına daxil etdi. İkinci tərəfi odur ki, onun
varlığı ilə, onun yoldaşlığı ilə “Molla Nəsrəddin” məcmuəsini bina etdim, daha doğrusu, bina
etdik” [15, s. 89].

1872-ci ildə Gürcüstanda anadan olan Ömər Faiq Nemanzadə 1891-ci ildə İstanbulda
“Darüş-Şəfəq” məktəbini bitirmişdir. Bu məktəbdə şəriət dərsləri ilə yanaşı, tarix, fizika,
kimya və digər fənlər də tədris olunurdu. Məktəb, əsasən, dövlət qulluqçuları hazırlayırdı.
Ömər Faiq məktəbi bitirdikdən sonra siyasi fəaliyyətlə məşğul olur. Siyasi təqiblərdən yaxa
qurtarmaq üçün vətənə qayıdır və 1894-cü ildə Şamaxıda müəllim işləyir. “Şərqi-Rus”un
nəşrindən sonra Tiflisə gəlir və burada qəzetçilik fəaliyyətinə başlayır. “Şərqi-Rus”
bağlanandan sonra Mirzə Cəlillə bərabər “Qeyrət” mətbəəsini alıb birlikdə işlədirlər.
Mətbəənin rəsmi müdiri Ömər Faiq Nemanzadə idi. Dövrünün ən məşhur jurnalı “Molla
Nəsrəddin” də bu mətbəədə çap olunmuşdur. “Molla Nəsrəddin”də dərc olunan
karikaturaların, şəkillərin bir çoxunun mövzusunu Ömər Faiq Nemanzadə vermiş, lüğətlərin,
mətnlərin, tapmacaların xeyli hissəsini Mirzə Cəlillə birlikdə hazırlamış, “Molla Nəsrəddin”,
“Mozalan”, “Lağlağı” və s. hər iki ədibin istifadə etdiyi məşhur imzalar idi.

Jurnal nəşr olunan illərdə onun bağlanması üçün müxtəlif vasitələrə, ölümlə təhdidə belə
əl atılmışdı. Hətta “Molla Nəsrəddin”in əsas üzvü olan Ömər Faiq Nemanzadə 9 gün həbsdə
saxlanılmış, 1908-ci ildə Mirzə Cəlilin öldürülməsi barədə şayiələr yayılmışdır.

Mirzə Cəlil jurnalın ətrafına dövrün ən görkəmli ədəbiyyat və sənət adamlarını yığa
bilmişdir. Jurnalda dramaturq Ə.Haqverdiyev, publisist Ö.F.Nemanzadə, nasir M.S.Ordubadi,
bəstəkar Ü.Hacıbəyov, şairlərdən M.Ə.Sabir, Ə.Qəmküsar, Ə.Nəzmi və başqaları çıxış
edirdilər. Bununla onlar milli ədəbiyyat və jurnalistika sahəsində mübariz mollanəsrəddinçilər
məktəbini, ədəbiyyatda isə tənqidi realizm cərəyanını formalaşdırırdılar. Satirik şair və
yazıçıların, dövrün görkəmli qələm əhlinin yaradıcılıq ocağına çevrilən “Molla Nəsrəddin”
tək Mirzə Cəlilin zəhmətinin bəhrəsi deyildi. Ədibin özü bu məsələyə münasibət bildirərək
yazırdı ki: “Molla Nəsrəddin” tək bir nəfər müəllifin əsəri deyil. “Molla Nəsrəddin” bir neçə
mənim əziz yoldaşlarımın qələmlərinin əsərinin məcmuəsidir ki, mən də onların ancaq
ağsaqqal yoldaşıyam” [2]. Həmçinin bu jurnal Mirzə Ələkbər Sabir kimi şairin parlaması
üçün bir vəsilə oldu. “Molla Nəsrəddin ədəbi məktəbi” deyəndə nasir və publisist kimi Mirzə
Cəlil yada düşürsə, şeirdə Sabir yada düşür.

Azərbaycanın ictimai-mədəni fikir tarixində xüsusi yeri olan, Sabir təxəllüsü ilə tanınan
Mirzə Ələkbər Sabir Tahirzadə 1862-ci il mayın 31-də Şamaxıda doğulmuşdur. Sabirin
“Hophopnamə” adı ilə tanınan şeirlər kitabı realist ədəbiyyatın dəyərli nümunəsi, milli bədii
fikrin böyük abidəsi sayılır. Sabir xalqın oyanışında mətbuatın xüsusi rolu olduğunu bildiyi
1903-cü ildə Tiflisdə “Şərqi-Rus” qəzeti nəşrə başlayarkən şair bu mütərəqqi addımı alqışladı.
“Şərqi-Rus”da çap etdirdiyi şeirdə cəmiyyətin inkişafında mətbuatın əhəmiyyətini
böyüklüyünü vurğulayaraq və xalqın tərəqqisi yolunda jurnala uzunmüddətli, səmərəli
fəaliyyət arzulamışdı. Daha sonra “Molla Nəsrəddin” jurnalı fəaliyyətə başladı. Sabirin fikir
və duyğularının formalaşmasında “Molla Nəsrəddin” jurnalı əhəmiyyətli rol oynadı. Sabirin
“Molla Nəsrəddin”də iştirakı jurnal üçün mühüm, sevindirici hadisə idi. Cəlil
Məmmədquluzadə çap etməyə başladığı jurnalın ideya və üslubuna uyğun bir şair tapa
bilmirdi. Bu səbəbdən ilk nömrələrdəki şeirləri özü yazmalı olurdu. Sabirin simasında isə o,
axtardığı “Molla Nəsrəddin” şairini, qələm və məslək dostunu tapır. M.Ə.Sabir “Molla
Nəsrəddin”i öz arzularına müvafiq həqiqi bir xalq jurnalı kimi dəyərləndirərək onun ən
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sevimli şairi, ən fəal müəlliflərindən biri oldu. Bu zamandan etibarən Cəlil Məmmədquluzadə
ilə Sabir arasında qırılmaz dostluq münasibətləri yarandı. Hər iki sənətkar əməkçi xalqın
qanını soran zalım ağalara, yaltaq ruhanilərə, satqın ziyalılara sarsıdıcı zərbələr vururdu.
Bütün bunların nəticəsi olaraq Sabir özünə çoxlu dost qazandığı kimi, düşmən də qazanmışdı.
Şair satira qəhrəmanlarının, tənqid hədəfinə çevirdiyi ictimai tiplərin tənə və təzyiqindən
qorunmaq üçün şeirlərini müxtəlif gizli imzalarla çap etdirirdi. Bütün bunlara baxmayaraq,
Sabir mübarizə əzmindən və amalından dönmədi. Fəaliyyət və mübarizə meydanını həm
forma, həm məzmun, həm də miqyasca genişləndirdi. Müxtəlif mövzuda qələmə aldığı
şeirlərini “Hophop”, “Güləyən”, “Ağlar güləyən”, “Əbünəsr Şeybani”, “Çayda çapan”,
“Qabaqda gedən zəncirli”, “Məczub”, “Yetim qızcıq”, “Boynuburuq” imzaları ilə çap etdirib
məşhurlaşmışdır ki: “Molla Nəsrəddin” Sabirə yaraşırdı, Sabir də “Molla Nəsrəddin”ə. Bunlar
bir-birinə bənzəyir və tamamlayırdı” [2].

Sabir hələ sağlığında bir şair kimi geniş şöhrət qazanmış, əsərləri cəmiyyətin bütün
təbəqələri tərəfindən oxunmuş, dillər əzbəri olmuşdur. Buna baxmayaraq, həmin illərdə belə
şairin yaradıcılığı mətbuatda geniş təhlil edilməmişdir. Şair haqqında vəfatından bir az əvvəl
mətbuat səhifələrində sıx-sıx məqalə və xəbərlər çıxmışdır ki, bunlar da əsasən, xəstə şairə
ianə toplamaq məqsədi daşımışdır. Həmin məqalələr çap olunandan sonra “Molla Nəsrəddin”
jurnalında, “Kaspi” və “Nicat” qəzetlərində müxtəlif şəhərlərdən xəstə şairə ianə göndərən
şəxslərin siyahısı verilmişdir. Üzeyir Hacıbəyov mətbuatda çıxış edərək Sabir xəstə olarkən
şairə mütəmadi yardım göstərən xanımın adını açıqlayaraq mövcud cəmiyyətə öz etirazını
bildirirdi: “Qoy ədəbiyyat tarixinə yazılsın ki, Sabir kimi şairi diriliyində təqdir edən bir kişi
olmadısa da, bi nəfər arvad oldu ki, şairin iadeyi-səhhəti üçün, milyonçu kişilərə rəğmən, öz
varından keçəcək qədər böyük bir əhəmiyyət göstərdi” [16, s. 27]. Bu Cəlil
Məmmədquluzadənin fədakar xanımı Həmidə Cavanşir idi. Sabir xəstə olarkən məhz bu
qadın onu öz vəsaiti hesabına Tiflisdə müalicə etdirmişdir.

Beləliklə, XX əsrin əvvəllərində ictimai idealların ədəbi-bədii düşüncədə inikası, ictimai-
siyasi publisistikanın mətbuatda əks etdirilməsi ədəbiyyatda yeni bir mərhələ başlanğıcının
əsasını qoyur. C.Məmmədquluzadə, M.Ə.Sabir, Ö.Nemanzadə və başqalarının
yaradıcılığındakı yeni meyllər ədəbi fikri yeni bir mərhələyə hazırlamış, ədəbi-bədii
düşüncənin təşəkkülü prosesində mühüm rol oynamışlar.

Məqalənin aktuallığı. Mirzə Cəlil və başqa mollanəsrəddinçilərdən elmi əsərlər yazan
C.Xəndan, H.Səmədzadə, Ə.Şərif, M.Ələkbərli, Mir Cəlal, M.Cəfərov, Ə.Nazim,
Ə.Mirəhmədov, K.Talıbzadə, K.Məmmədov, M.Ağamirov, M.Məmmədov, B.Nəbiyev və
başqa alimlərimiz Cəlil Məmmədquluzadənin müasirləri ilə qarşılıqlı əlaqələri barədə
müəyyən fikir söyləmişlər.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə “Molla Nəsrəddin”
jurnalının ərsəyə gəlməsində C.Məmmədquluzadə ilə yanaşı, onun müasirlərinin də əməyi
konkret nümunələrlə göstərilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali, orta ixtisas və orta ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də tədqiqatçılar istifadə edə bilərlər.
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П. Мамедова

Джалил Мамедгулузаде и его современники

Резюме

Наши ученые выразили свое мнение о взаимоотношениях Джалиля Мамедгулузаде
и его современников. Джалиля Мамедгулузаде стал настоящей “газетной школой”
возле широкомасштабного и опытного публициста М.Шахтакли. О.Ф.Немензаде
сотрудничает с Джалилом Мамедгулузаде в публикации “Молла Насреддин”. Мирза
Джалил смог собрать самых известных литературных и художественных деятелей
вокруг Журнала. М.А.Сабир стал одним из его самых любимых поэтов, одним из
самых активных авторов, оценивающим “Молла Насреддин”а как настоящий народный
журнал в соответствии с его пожеланиями.

P. Mammadova

Jalil Mammadguluzadeh and his contemporaries

Summary

Our scholars have expressed their opinion on the relationship between Jalil
Mammadguluzade and his contemporaries. Jalil Mammadguluzadeh has become a true
“newspaper school” near a wide-ranging and experienced M. Shahtaxtli. O.F.Nemenzadeh
cooperates with Jalil Mammadguluzadeh in the publication of “Molla Nasreddin”. Mirza Jalil
was able to collect the most prominent literary and art figures around the magazine.
M.A.Sabir became one of his most beloved poets, one of the most active authors, evaluating
“Molla Nasreddin” as a true folk magazine according to his wishes.
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Kitab mədəniyyətinin və miniatür sənətinin tarixi inkişaf mərhələləri göstərir ki, bu iki
qlobal sahə paralel inkişaf etmiş, təbii ki, əslində kitablar miniatür sənəti üçün mövzu və
məxəz rolunu oynamışdır. Bir qədər əvvəldə qeyd etdik ki, miniatür sənəti istər bədii, istərsə
də elmi fəlsəfi kitabların idrakı dəyərini əhəmiyyətli şəkildə artır. Lakin elə buradaca qeyd
edək ki, söhbət bədii, elmi, dini-fəlsəfi mövzularda yazılmış hər hansı əsərdən gedə bilməz.
Eləcə də qədim və orta əsrlərdə yaradılmış saysız-hesabsız şərq kitabları heç də hamısı
miniatürlə süslənməmişdir. O kitablara miniatürlər çəkilmişdir ki, onlar öz bədii poetik
dəyərinə tarixi və real məzmununa nəzəri fəlsəfi siqlətinə görə ümumbəşəri və ümumşərq
əhəmiyyəti daşıyırdı. Ona görə də, miniatürlər xalqların tarixinə daxil olmuş klassik
əsərlərdən soraq verir.

Miniatür sənətimizin tarixi və real mənzərəsi göstərir ki, bu əsərlər təsvir olunan bütün
hadisələri deyil, daha çox və əsasən mühüm tarixi hadisələri ibrətli həyat hadisələrini və dini
mövzuları əks etdirir. Firdovsinin “Şahnamə”, Nizaminin “Xəmsə”, Füzulinin poemalarını biz
təsadüfi olaraq qeyd etmədik. Bu əsərlər Təbriz rəssamlıq məktəblərində çalışan rəssamlar
tərəfindən ən çox müraciət olunan və miniatür rəssamlığına güclü ideya təsiri göstərən
əsərlərdir. Əlbəttə, biz dünya ədəbiyyatının şah əsəri olan “Şahnamə”yə həsr olunan
illüstrasiyalardan bəhs etmək fikrində deyilik. Lakin, bu möhtəşəm əsərin bəşəri məzmununa
illüstrasiya olaraq çəkilmiş və əsərdəki mühüm hadisələri əyaniləşdirən miniatürləri qeyd
etməklə kifayətlənirik. Məlumdur ki, bütün dünya ədəbiyyatlarında xüsusilə Şərqdə varlı
atanın sərvətinə sahib çıxmaq üçün övladları arasında mübarizə aparması mövzusu mühüm
yer tutur.

Çox hallarda ailə faciəsinə səbəb olan belə kədərli mövzuya Firdovsi də öz dahiyanə
münasibətini bildirib. “Şahnamə”dən məlum olur ki, Firudin şah dövləti üç oğul arasında
bölüşdürür. Bundan razı qalmayan böyük oğulları Tur və Səlim, kiçik qardaşları İrəci
xaincəsinə öldürürlər. “Şahnamə”yə çəkilmiş mənalı bir miniatürdə qoca şahın öz oğlunun
meyitini qarşılanması səhnəsi təsvir olunur. (miniatür, 1, s. 63). “Şahnamə”də Məniçöhrün
Tur ilə vuruşması təsvir olunur. Böyük qardaşları tərəfindən xaincəsinə öldürülmüş İrəcin
oğlu gənc Məniçöhr atasının intiqamını alacağına and içir. Vuruşlardan birində Məniçöhr
böyük əmisi Turla qarşı-qarşıya gəlir və onu öldürür. Bu hadisə bədii tarixi hadisə kimi
miniatürdə öz əksini tapır (miniatür, 2, s. 74-75).

Məlumdur ki, qədim dövrlərdə şahlar öz başlarının dəstələri ilə əyləncələrlə məşğul olar,
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kef və istirahət edirdilər. Belə əyləncələrdən biri də şahın ova çıxması idi. Bu bir hadisəyə
çevrilir. Şah əylənib kef edirdi, əhali bundan əziyyət çəkirdi. Bədii əsərlərdə bu olylar təsvir
edilmiş, dahi sənətkarlar – Ə. Firdovsi öz “Şahnamə”sində, Nizami “Yeddi gözəl” əsərində bu
hadisələri təsvir edərək onlardan ibrətli nəticələr çıxarmış və orta əsr rəssamları öz
miniaturelərində şahların ov macəralarını təsvir edərək, müəllif fikrinin əyaniləşməsinə və
əhvalatların bədii tarixi məzmununu oxucular tərəfindən asanlıqla mənimsənilməsinə şərait
yaratmışlar (miniatür, 3, s. 77).

Şahnamə miniatürləri içərisində kitabın yazılması tarixi və səbəbləri ilə bağlı maraqlı
miniatür var. Bunlardan biri Firdovsinin öz “Şahnamə”sini Sultan Mahmuda təqdim etdiyi
məclisin təsviridir (4, s. 87). Deyilənə görə, Sultan Mahmud “Şahnamə”nin hər misrasına
görə 1 qızıl dinar verəcəyini vəd edir. Lakin əsər yazılıb tamamlandıqdan sonra o sözündən
qaçır və 60 min qızıl dinar əvəzinə şairə 60 min gümüş dinar göndərir.

“Şahnamə”də orta əsr müharibələrinin antibəşəri mahiyyətini əks etdirən ibrətamiz
miniatürlər də vardır. Onlardan biri də Rüstəmin gənc Zöhrabı öldürdüyü səhnənin təsvirini
verən miniatür əsəridir (miniatür, 5, s. 91).

Uzun sürən müharibə zamanı qəhrəman Rüstəm Zal döyüşdə bir gənclə rastlaşır. Qanlı
vuruşdan sonra onu məğlub edir və öldürür. Sonra anlayır ki, can verən qəhrəman onun öz
oğlu Zöhrabdır. Rüstəm fəryad edərək, peşmançılıqla yaxasını cırır. Bu ibrətli əhvalatı təsvir
etməklə şair insanlığa fəlakət gətirən müharibələri sərvət və hakimiyyət hərisliyini dünya
malına aludəçiliyi pisləyir. Bu fani həyatın müvəqqəti olduğunu dünyada insanlığın ədalətin
və gözəlliyin əbədiliyini tərənnüm edir. Təsvir edilən miniatürdə də rəssam şairin bu ali
məramını rənglərin dili ilə sərgiləyir.

Ə.Firdovsi öz dövrünün ədəbi tarixi həyatını mənəvi mühitini və bununla da tarixi
xarakterini özünün o dövrünün saray şairləri ilə görüşündə təsvir edir. Zəngin boyalarla
işlənmiş Firdovsi və saray şairləri miniatürü zəngin boyalarla işlənmiş çox mənalı bir sənət
əsəridir. Miniatürdə o dövrün məşhur saray şairləri Ünsi, Fərruxi və Əsədi ilə məclis qurub
şeir deməklə yarışarkən bir kənar adamı görürlər. Ondan özü haqında məlumat verməyi
istəyirlər və əgər şairdirsə yarışa qoşulmağı xahiş edirlər. Bu miniatür həm Firdovsini dövrün
məşhur bir şair kimi böyük nüfuzunu poeziyanın başında durduğunu həm də ədəbi tarixi
mühitin demokratizmini və səmimiyyətini əks etdirir.

Adından da məlumdur ki, “Şahnamə” zəngin və qədim tarixə malik İran şahları haqqında
poemadır. Onu həm həcminə həm də məzmununa görə epopeya və dastan da adlandırmaq olar.
Bu dastanın məzmununu İran və Turan arasındakı müharibələrin təsviri təşkil edir. Əsas
süjetlərdən birini Keyxosrov və əfsanəvi qəhrəman Rüstəmin başçılığı altında İran ordusu
Əfrasiyab başda olmaqla Turan ordusuna qarşı müharibəsi və onları məğlub etməsi təşkil edir.
Bu süjet “Şahnamə”yə çəkilmiş “Keyxosrovla Əfrasiyabın vuruşması” miniatüründə öz
əksini tapır. Bu miniatür əsl vuruş səhnələrini təsvir edən dinamik rənglərlə çəkilmişdir.
Miniatürün əhəmiyyətinin biri də bundadır ki, o “Şahnamənin” düzgün qavranılmasına
xidmət etdiyi kimi həm də erkən orta əsr müharibələri haqqında əyani təsəvvür yaradır. Bu
baxımdan “Şahnaməyə” çəkilmiş miniatürlər təkcə bədii-sənət baxımından deyil, həm də
tarixilik baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Miniatürlərin kompozisiyası obrazlılıq
üzərində qurulsa da, bu rəsmlərin verdiyi təsəvvür böyük idrakı – estetik əhəmiyyətə malikdir.
Bu isə kitab mədəniyyətimizin önəmli xüsusiyyətlərindən biridir. Miniatürlər kitaba canlılıq
gətirərək mətni əyaniləşdirir və onun məzmununu mətnin donuq çərçivəsindən çıxaraq
hərəkətə sövq edir.

Erkən orta əsrlərdə bütün yaxın Şərq mədəniyyətinə uzunmüddətli qüvvətli təsir göstərən
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tarixi amil Abbasilərin beş yüz illik hakimiyyəti dövründə (750-1258) ümummüsəlman
mədəniyyətinin böyük əhəmiyyəti olmuşdur. Bu zaman Şərqin böyük şəhərlərində mədrəsələr,
universitetlər, zəngin kitabxanalar hətta tərcümə mərkəzləri yaranmışdır. Bu tərcümə
mərkəzlərində əsasən antik yunan ədəbiyyatı və fəlsəfəsinə dair Aristotelin, Platonun və
Sokratın və s. filosofların əsərləri ərəb dilinə tərcümə olunurdu. Bu bir qədər sonra şərq və
Avropa intibahının təşəkkülünə şərait yaratdı. Dahi Nizami, Xaqani, Nəsimi və Füzuli bu
mədəniyyətin varisləri idilər. Yaxın Şərqi öz təsiri altına almış bu kontekst bütövlükdə Şərq
Xalqlarının mədəniyyətinə o cümlədən kitab mədəniyyətinə səmərəli təsir göstərdi. O
cümlədən XII-XIII əsrlərdən başlayaraq Azərbaycan kitab mədəniyyətində xüsusi canlanma
yaratdı. Bir dəfə də olsun Gəncədən kənara çıxmamış dahi Nizami məhz Abbasilər dövründə
yaranmış Ümummüsəlman mədəniyyətinin və Azərbaycan dövlətçiliyinin şərəfli dövrü olan
Atabəylərin qüdrəti sayəsində yaranmış ümmumşərq mühitinin təsiri ilə zəmanəsinin bütün
kitablarını əldə edib yaradıcılığında faydalanmışdı. Akademik Teymur Kərimli Nizami
Gəncəviyə həsr etdiyi doktorluq dissertasiyasının avtoreferatında yazır: “Nizaminin bütün
şüurlu həyatının və yaradıcılığının sıx bağlı olduğu dövlət isə, heç şübhəsiz ki, Azərbaycan
Atabəyləri dövlətidir (1136-1225-ci illər).” Bir əsrə yaxın tarix səhnəsində qalmış bu qüdrətli
dövlətin əsası şairin anadan olmasından bir neçə il qabaq qoyulmuşdur. Atabəy Şəmsəddin
Eldənizin mərkəzləşdirilmiş dövləti o vaxtkı Azərbaycan üçün çox mütərəqqi hadisə idi və
ölkənin siyasi-iqtisadi inkişafına möhkəm zəmin yaratmışdır. Dövlətin banisi ölkədə əmin-
amanlıq yaradaraq dinc quruculuq işlərinə başladı. Hərbi işi və siyasəti bilməkdə, lazımi
yerdə lazım olan diplomatik gedişləri etməkdə dövrünün bir çox hökmdarlarından və
diplomatlarından üstün olan Atabəy, yalnız Azərbaycanda deyil, qonşu ölkələrdə də bir çox
iğtişaşların diplomatik şəkildə, sülh yolu ilə həll edilməsinə nail olmuşdur. Azərbaycan
Atabəylərinin hakimiyyəti dövründə Gəncə öz əvvəlki strateji əhəmiyyətini itirmir” (6, s. 11).

Bu fikrin məntiqi davamı olaraq, Azərbaycan kitab mədəniyyəti və miniatür sənəti üçün
önəmli olan bir nəzəri tarixi səbəbi də qeyd etmək istəyirik. Tədqiqat göstərir ki,
Azərbaycanda dövlətçiliyin yüksək inkişafı dövrlərində siyasi iqtisadi tərəqqi ilə bərabər
yüksək mədəni tərəqqi də müşahidə edilir. Bu baxımdan həm Atabəylər dövləti dövründə,
həm uzun hakimiyyət sürmüş Şirvanşahlar dövründə, həm zamanında kitabın yazılmasına və
nəşrinə, kitabxanaların yaradılmasına diqqət yetirilmişdir. Bu hər şeydən əvvəl onunla
əlaqədardır ki, bu dövlətlərin başında duran tarixi şəxsiyyətlər ədəbiyyat və mədəniyyətə
xüsusi diqqət yetirmiş və yaradıcılıqla bağlı olmuşlar. Belə demək mümkündür ki, Nizami
bəzi əsərlərini Atabəy Məhəmmədin məsləhəti ilə yazmış, Xaqani Şirvanşahlar sarayı ilə bağlı
olmuş, Şah İsmayıl Xətayi özü isə şair və sərkərdə olmuşdur. Xətai son Çaldıran döyüşünə
gedərkən bir çox sənətkarları, o cümlədən Behzadı xüsusi sığınacaqlarda gizlədərək qoruyub
ki, təhlükədən qorumuşdur. Orta əsrlərin sarayları sadəcə despotik hakimiyyət mərkəzləri yox,
eyni zamanda elm və sənət akademiyaları idi. Ağqoyunluların sarayında hətta aşıqlar
ansamblı fəaliyyət göstərirdi. Görkəmli sənətşünas Rasim Əfəndi “Azərbaycan incəsənəti”
kitabında yazır: “Bir çox yaradıcı qabiliyyətlərə malik olan – istedadlı şair, rəssam və xəttat
Şah İsmayılın eləcə də oğlu Təhmasibin dövründə saray kitabxanası bir çox peşəkar
sənətçiləri öz ətrafına toplamışdır. Kitabxananın nəzdindəki bədii emalatxanada o dövrün
xəttat və rəssamlarından olan Soltan Məhəmməd, oğulları Mirzə Əli və Məhəmmədi, Mir
Müsəvvir və oğlu Mirseyid Əli, Müzəffər Əli, Sadiq bəy Avşar, Şah Mahmud, Nişapuri, Dust
Məhəmməd və digər sənətkarlarla yanaşı, Herat, İsfahan, Şiraz və s. şəhərlərdən gəlmiş
Şərqin məşhur sənətkarları Kəmalləddin Behzad, Ağa Mirək, Qasıməli və başqalarının da,
məhsuldar fəaliyyəti barədə məlumat verilir.
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Azərbaycanda bu dövrdə kitab mədəniyyətinin və kitabxana işinin intensiv inkişafı ilə
bağlı çox maraqlı nümunələr vardır. “Azərbaycan kitabının inkişaf yolu (qədim dövrdən XIX
əsrin sonuna qədər, 2000)” adlı monoqrafiyasının müəllifi, görkəmli kitabşünas alim
İmaməddin Zəkiyev belə bir maraqlı faktı qeyd etmişdir: “Elxanilər dövlətinin baş vəziri
olmuş Fəzlullah Rəşidəddin (1247-1318), Təbrizdə öz adına saldırdığı Rəşidiyyə şəhərində
təsis etdiyi və 450 alimin dərs dediyi ilk Azərbaycan universitetinin nəzdində 60 min ilkin
kitab fondu olan kitabxana yaratması, hər il universitetə qəbul edilən 7 min tələbənin yemək,
paltar, kitab və müalicə xərclərini öz şəxsi gəlirindən ödəməsi, 2 şəhərcik kitabxanası,
Universitet kitabxanası, 2 məscid kitabxanası, Şəfa evi kitabxanası və s. kitabxanalar, kitab
hazırlayan emalatxanalar açdırması Rəşidiyyədə 50 həkim alimin çalışdığı Şəfa evinin
nəzdində tibbə və s. elmlərə dair kitablardan ibarət zəngin kitabxana yaratması onun müdrik
səyləri nəticəsində Azərbaycanın Şərqdə “tarix elminin mərkəzi” kimi tanınması, dünya kitab
xəzinələrində sığınacaq tapmış həmin kitablardan 70-nin zəmanəmizə çatması məlumdur”. (7,
s. 34-35).

Təkcə Azərbaycan həyatından çoxlu belə misallar gətirmək olar, bir cəhəti də qeyd edək ki,
o zaman indiki anlamda Şərq dövlətləri arasında keçilməz sərhədlər yox idi. Həm coğrafi həm
də mədəni tarixi mövqeyinə görə Azərbaycan yaxın Şərq kontekstinə daxil idi. Məsələn, orta
əsrlərdə islam mədəniyyətinin paytaxtı olan Bağdadda, Şamda, Anadoluda baş verən proseslər
sürətlə Təbrizə də təsir göstərirdi. Etiraf etməliyik ki, islam ərəbində bu dövrdə çox böyük
təfəkkür mərkəzləri formalaşmışdı. Həm dini, həm də ərəb dili vasitəsilə antik Yunanıstandan
keçən dünyəvi fəlsəfi elmlər sayəsində kitab nəşri tərcümə xəttatlıq sənəti elə bil inkişaf
dövrü yaşadı ki, IX əsrdən başlayaraq iki qlobal təmayül təşəkkül tapdı. Ərəblər, farslar,
türklərin sayəsində bütün yaxın Şərq elm və mədəniyyətini öz təsiri altına almış
ümummüsəlman mədəniyyəti, təməl rolu oynayaraq möhtəşəm Şərq intibahını və dünyada ən
böyük fəlsəfi təlim olan sufizmi (təsəvvüfü) istiqamətləndirdi. Sonralar Avropa üçün də
nümunə rolunu oynamış intibah dünyəvi elmlərə, sufizm isə dini-mistik elmlərə istinad edirdi
(8. 2004).

Şərqdə bütün orta əsrlər dövrünü təxminən IX-XIX əsrləri əhatə etmiş, intibah və sufizm
həm bədii ədəbiyyat sahəsində həm elmi fəlsəfi fikir istiqamətində digər şərq ölkələrində
olduğu kimi Azərbaycanda da kitab mədəniyyətini o dövrün tələbatına uyğun olaraq miniatür
sənətini inkişaf etdirmişdir. Bunu Ə.Firdovsinin, Nizaminin, Hafizin və Füzulinin əsərlərinə
çəkilmiş miniatürlər sübut etməkdədir.

Məqalənin aktuallığı. Dövründən asılı olmayaraq, miniatür sənəti istər bədii, istərsə də
elmi fəlsəfi kitabların idrakı dəyərinin əhəmiyyətli şəkildə artırılmasında həmişə böyük rol
oynamışdır. Bir daha bu mövzuya müraciət olunması məqalənin aktuallığını göstərir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə dahi mütəfəkkirlərin
müxtəlif əsərlərinə çəkilmiş miniatürlərin izahı verilir və onların həmin dövr hadisələrinin
dərk olunmasında əhəmiyyətindən danışılır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də ədəbiyyatşünaslar, kitabşünaslar və rəssamlar
istifadə edə bilərlər.

Ədəbiyyat
1. miniatür 1, s. 63.
2. miniatür 2, s. 74-75.
3. miniatür 3, s. 77.
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4. s. 87.
5. miniatür 5, s.91
6. T.Kərimli. Nizami yaradıcılığında tarixi şəxsiyyət və tarixi hadisə ideya estetik qayənin

kontekstində: Filol.ü.elm.dok. ...dis. avtoref. Bakı, 2015
7. İ.Zəkiyev. Azərbaycan kitabının inkişaf yolu (qədim dövrdən XIX əsrin sonuna qədər):

filol.ü.f.dok. ...dis. avtoref. Bakı, 2015.
8. A.D. Kныш. Мусульманский мистисизм. M., 2004.

А. Сафарли

Исторические этапы развития книжной
культуры и миниатюрного искусства

Резюме

Историческое развитие книжной культуры и миниатюрного искусства показывает,
что эти две глобальные сферы были разработаны параллельно, и, конечно же, книги
сыграли важную роль в миниатюрном искусстве. Ранее мы отметили, что миниатюра
значительно увеличила ценность как художественных, так и научных философских
книг. Однако здесь следует отметить, что разговор не может выходить за рамки каких-
либо работ, написанных по художественным, научным, религиозным или философским
вопросам.

A. Safarli

Historical development stages of book
culture and miniature art

Summary

Historical development of book culture and miniature art shows that these two global
spheres have been developed in parallel, and, of course, the books have played a major role
for the miniature art. Earlier, we noted that the miniature art significantly increased the value
of both artistic and scientific philosophical books. However, it should be noted here that the
conversation can not go beyond any of the works written on artistic, scientific, religious or
philosophical issues. Numerous ancient books created in ancient and medieval times are not
all decorated with miniatures.

Redaksiyaya daxil olub: 30.11.2018
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Radio mətni eşidilmək üçün yazılmalıdır

Aliyə Hacıyeva
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,

Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri
Qapalı Səhmdər Cəmiyyəti

E-mail: aliya@mail.ru

Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof. Q.İ. Məşədiyev,
filol.ü.e.d., prof. İ.B. Kazımov

Açar sözlər: mətn, mikrofon, radio dili, danışıq dili, xəbərlər proqramı, xəbər yazmaq,
xəbərlə tanışlıq, oxunan material

Ключевие слова: текст, микрофон, язык радио, язык разговора, информационные
программы, написать новости, знакомство с новостями, чтение материала

Key words: text, microphone, radio language, spoken language, news program, news
writing, news, reading material

Mikrofon qarşısında oxunacaq mətnin şifahi nitqə, danışıq dilinə uyğunlaşdırılması, qulaq
üçün yazılması, radionun təbiətinə uyğun tərtib edilməsi çox vacibdir. Radio üçün yazılan
mətnin efirdə necə səslənməsi çox önəmlidir. Odur ki, cümləni yazmazdan əvvəl, ucadan
səsləndirmək lazımdır. Şifahi nitq yazılı nitqdən bir sıra xüsusiyyətləri ilə fərqlənir, məsələn,
burada natamam ifadələrin, feilsiz cümlələrin, hətta gurultulu səslərin işlənməsinə yol verilir.
Yazılı və şifahi nitq arasındakı fərqli cəhətlərdən biri də tələffüz zamanı yazıda olan bəzi
hərflərin düşməsi, oxunmamasıdır. Belə fonetik hadisələr hər kəsə məlumdur; məsələn,
“uyğundur” yazılır, “uyğundu” oxunur, yaxud “qırılmalı isə” kimi yazılırsa, danışıqda bu,
“qırılmalıysa” kimi deyilir.

Radioda necə, hansı tərzdə danışmağı bilmək çox vacibdir. Əgər biz gündəlik, məişət
diksiyası ilə danışdıqlarımızı yazıya köçürsək, oxucunu dəhşətə gətirə bilərik. Şifahi nitqdə
jarqonlara, müəyyən dövr üçün dəbdə olan sözlərə və şablon ifadələrə yer verilir. Ancaq radio
mətni yazan şəxs bunu yaxşı bilməlidir ki, bütün hallarda məcazi mənası olan sözləri
işlədərkən çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bunun üçün bəzi qaydaları bilməliyik.

Efirdə səslənəcək cümlələri yazmazdan əvvəl ucadan oxumağın vacibliyini qeyd etdik,
çünki bunun böyük faydası var. Bu nəinki mətnin necə səslənməsini, hətta səsin bu mətnin
öhdəsindən gəlib-gəlməyəcəyini də əvvəlcədən bilməyə kömək edə bilər. Digər tərəfdən bəzi
çətin ifadələrdə kəkələmək və ya lazım olmayan anda nəfəsin kəsilməsi kimi halların qarşısını
almaq üçün mütləq yazılanları ucadan oxumaq lazımdır. Bəzi aparıcılar hətta əsərlərin
ifaçıları olan məşhur aktyorların belə nəfəslərini çatdıra bilməyəcək cümlələr qururlar.
Bundan çəkinmək lazımdır, yazılanları oxuduqca yanlış ifadələr və vurğular da aydınlaşar.

“Təxminən belə bir şey düşünmək lazımdır ki, radionun milyonlarla dinləyicisi var, amma
siz tək bir nəfər üçün oxuyursunuz. Elə studiyada mikrofondan bir az aralı oturub
oxuduqlarınızı diqqətlə dinləyən bir dostunuzun olduğunu düşünün. Sizin dinləyiciniz məhz
“O”dur. Unutmayın, əgər kitabı bir nəfər özü üçün oxuyursa, radioda oxunulanı milyonlar
dinləyir. Amma dinləyiciniz lap bir nəfər olsa belə, ağlınıza gələni söyləməyin. Fikrinizi,
deyəcəyiniz mətləbi formalaşdırıb sonra mikrofonu açın.

Efirdə danışmaq, nitq söyləmək o demək deyil ki, siz mütləq dayanmadan, aramsız
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danışmalısınız. Adətən, bir mövzu haqqında danışarkən bu mövzunun mahiyyəti,
araşdırılacaq əsas istiqaməti, çıxış edənlərin kimlərdən ibarət olacağı qabaqcadan elan edilir.
Yalnız bundan sonra mövzu genişləndirilir, təhlil olunur və nəticə çıxarılır; məsələn,
“Azadlıq” radiosunun Azərbaycan redaksiyasının “İşdən sonra” və “Kontekst” verilişləri bu
üsulla çalışır.

“Verilişin başlanğıcında maraqlı, cəlbedici bir girişlə auditoriyanı ələ almaq çox vacibdir.
Siz elə maraqlı və cazibədar bir girişlə başlamalısınız ki, dinləyicini öz dalğanızda saxlaya
biləsiniz; məsələn, belə hesab edin ki, siz radionun bazar günü efirə gedən musiqi proqramını
aparmaq üçün dəvət olunmusunuz. Dinləyicilərin diqqətini özünə çəkmək üçün əvvəlcə 30-40
saniyə vaxtınız var. Bu müddətdə söyləyəcəkləriniz dinləyicilərdə maraq oyadacaq, ya yox?
Məsələn, bu vəziyyətdə olan aparacılardan biri kütləvi auditoriyaya yönəlmiş proqrama belə
uğursuz giriş vermişdi: “18-ci əsrdə Romada musiqiçilərin təqlidi geniş yayılmışdı. Bu
baxımdan Skarlatti ailəsi ilə kimsə müqayisə edilə bilməzdi. Konsert zamanı 2-ci padre
musiqi alətinin arxasına keçib bir musiqi bəstələyər, daha sonra isə li figlio atanın yerini alar,
həmin musiqini təkrarlayar və daha da inkişaf etdirərdi. Romalı zadəganlardan ibarət olan
dinləyicilər də buna rəylərini bildirərdilər. Oğul Skarlattinin improvizasiyasına atanın da
improvizasiyası əlavə olunduqda alqışlar ikiqat artırdı”.

Əlbəttə, belə populist bir giriş musiqi sahəsində ixtisaslaşmış hansısa radionun
dinləyicilərini heyrətləndirə bilər, ancaq kütləvi konsertlərin dinləyiciləri üçün belə başlanğıc
uğurlu deyil. Digər tərəfdən bu misalda aparıcı italyanca kursivlə göstərdiyimiz iki bəsit
sözdən istifadə edib. “2-ci padre” və “il figilo” kəlmələri dinləyicilərə qaranlıq qaldığından
həmin sözlərin mənası üzərində baş sındırmalı olur. “Ümumiyyətlə, nədən danışırsınızsa
danışın, terminologiyaya həddən artıq aludə olmayın. Belə çoxbilmiş görünmək sizi Üzeyir
Hacıbəylinin “O olmasın, bu olsun” komediyasının məşhur personajlarına oxşada bilər. Bu,
təkcə radioaparıcılarına deyil, efirdə tez-tez başqa dillərin leksikasına müraciət edən hər kəsə
aiddir”.

Dinləyicinin səbrini tükəndirməyin, şablon, çeynənmiş ifadələrdən qaçın, nitqinizin,
cümlənizin sadə, anlaşıqlı, amma obrazlı olmasına çalışın.

Çox böyük peşəkar olmaya bilərsiniz, amma məlumatı yazıb çatdırmağa mütləq dəqiq və
dürüst olmağa borclusunuz. Xüsusən bəzi mövzuları yumorla izah etmək üçün çox istedadlı
olmalısınız. Mətnin yazılmasında yazı texnikası sizə müəyyən yerə qədər kömək edə bilər.
Ancaq siz mövzu seçimində çox diqqətli olmalı və dürüstlüyün, dəqiqliyin, real həyata
yaxınlığın vacibliyini unutmamalısınız. Yalnız bələd olduğunuz, ya da mühüm hesab etdiyiniz
bir mövzu haqqında yazdığınız sanballı yazı ilə dinləyiciyə özünüzü ciddi tanıda bilərsiniz”.

Bəs dinləyicilərin izlədiyi, gözlədiyi xəbər buraxılışlarının yetərincə olması jurnalistlərdən
nə tələb edir?

Radioda ən çox eşitdiyimiz mətnli veriliş xəbər buraxılışlarıdır. Bu xəbər buraxılışları bir
qayda olaraq efirdə 3-5 dəqiqə çəkir və dinləyiciyə ən mühüm yenilikləri çatdırır. Həmin
yeniliklərin dinləyiciyə çatdırılması üçün xəbərlərin dilinə xüsusi tələblə yanaşılır. Əsas tələb
gün ərzində efirdə səslənəcək xəbərin çatımlı, anlaşıqlı olması və asan qavranılmasıdır.
Bunun üçün jurnalistin aşağıdakı incəliklərə diqqət yetirməyi vacibdir:

 sizdən yalnız hadisəni xəbərləmək tələb olunur. Bunun üçün əvvəlcə ən önəmli faktı
bildirin, sonra yığcam və anlaşıqlı şəkildə olayın məzmununu çatdırın;

 xəbər yazmaq bir olayı anlatmaq deməkdir. Ona görə də elə yazın ki, dediklərinizi
anlamaq üçün dinləyiciyə əlavə səy lazım gəlməsin;

 hər cümləniz fransız standartlarına uyğun şəkildə, mümkün qədər qısahecalı və sayca
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az (maksimum 6) sözdən ibarət olsun;
 xəbəri “bu gün”, “dünən” sözləri ilə başlamayın. Bunları 1-ci və ya 2-ci cümlənin

içərisində əridin; məs.: “Bu gün Gəncədə ağır yol qəzası olub” yox, “Gəncədə bu səhər ağır
yol qəzası olub” demək daha doğrudur.

 xəbərdə sifətlərin (xüsusən şiddətləndirici) işlədilməsi məqsədəuyğun deyil; məs.,
“Qaçqın qəsəbəsinə su gilə-gilə gəlir” cümləsini “qəsəbəyə su zəif gəlir” kimi işlətmək
lazımdır;

 mətndə az rəqəm işlədin və rəqəmləri mümkün qədər yuvarlaqlaşdırmağa çalışın;
 qısaltma sözlərdən istifadə edərkən ifrata varmayın; məs., Dövlət Sosial Müdafiə

Fondu əvəzinə DSMF işlətsəniz anlaşılmazlıq olacaq;
 işlək olmayan, aztanınan coğrafi adlardan qaçın, çünki radioda xəritə göstərmək

mümkün deyil;
 hər bir xəbər : nə? harada? nə vaxt? kim? necə? və niyə? suallarına cavab verməlidir;
 “üzdəniraq”, “bədnam”, “belə adlandırılan” tipli ilkin münasibət bildirən sözlərdən

qaçın;
 eyhamlara, dırnaqarası, kinayəli sözlərə, sarkazma da uymaq olmaz;
 xəbəri mənfi emosiyalı, bədbin və ümidsiz ifadələrlə başlamayın. Əgər məlumat ağır

təyyarə qəzası barədədirsə, bu haqda ilk xəbəri “təyyarə qəzasında 57 nəfər ölüb” lə
başlamayın. “Təyyarə qəzası baş verib və 17 nəfər yaralı xilas olub” daha münasib girişdir.
Ölənlərin sayını sonra verə bilərsiniz. Bu məqamda təsəlli çaları daha önəmlidir;

 hadisə yerində olmusunuzsa, mütləq küyləri (maşın səsləri, danışıqlar, su səsi və s.)
yazın, bunlar olay yerinin təsviri üçün “görüntü” rolunu oynaya bilər;

 yazacağınız cümlələri ucadan oxuyub, aydın səslənişə əmin olub sonra qeydə alın;
 yazdığınız xəbəri başqası (diktor, aparıcı) oxuyacaqsa pauza və məntiqi vurğuları

işarələyin;
 yadda saxlayın: xəbərin ilk cümləsi təkcə lid (özət) deyil, məlumatın əsası, canıdır;
 xəbərin quruluşuna xüsusi önəm verin: çalışın ki, ilk tutarlı cümləniz həm də xəbərin

başlığı olsun, qısa xəbər buraxılışındakı ilk 3 cümləniz sonrakı (ara, ana bülletenlərdə)
buraxılışlardakı xəbərə bənzəsin;

 dinləyicinin söylənən bir şeyi bir dəfə anlamağa çətinlik çəkdiyini yaddan çıxarmayın,
odur ki, qısa yazın. Radio üçün ən uzun xəbər 45-50 saniyədən çox olmamalıdır.

Bütün radiolarda gündə bir neçə dəfə efirə çıxan “Xəbər” proqramlarının oxunması xüsusi
oxu tərzi, oxu qaydası tələb edir. Bu zaman şifahi nitqin tələblərinə əməl etmək lazım gəlir.
Bunun üçün də xəbər oxuyarkən:

— mikrofon açılana qədər çalışın ki, xəbərlə mütləq tanış olub öyrənəsiniz. Bu prosesdə
dilinizi çətin kəlmələrə alışdırın, mənasını bilmədiyiniz sözləri ya öyrənin, ya da dəyişdirin;

— mətn üzərində işarələmə əməliyyatı aparın: vurğuları, pauzaları öz bildiyiniz işarələrlə
qeyd edin;

— anlamadığınız qısaltmaları açın, mürəkkəb sözləri sadəsi ilə əvəz edin;
— mikrofon qarşısında süst və ölüvay olmayın. Canlı, diri oxuyun, içinizdə bir ritm

müəyyənləşdirib ona uyğun tempdə oxuyun, heç vaxt tələsməyin;
— təsəvvür edin ki, xəbəri bir nəfər üçün oxuyursunuz, əgər radioda davamlı

oxuyursunuzsa, çalışın ki, öz oxu tərzinizi, fərdi üslubunuzu formalaşdırasınız. Bu zaman
dinləyici üslubunuzdan tanıyacaq və qiymətləndirəcək.

— Radio jurnalistinin peşəkarlığında efirdə səs və danışıq tərzi məsələsi də əvəzolunmaz
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rol oynayır. Radio jurnalistləri oxuduqları materialın mənasını bilməli və bu mənanı
dinləyiciyə yetərincə çatdırmalıdırlar.

Hər bir radio jurnalisti mətnin yazılması qaydalarına əməl etməli, efirə çıxan mətnlərin
peşəkarcasına yazılmasına çalışmalıdır.

Məqalənin aktuallığı. Radio ölkənin sosial-iqtisadi, siyasi həyatına dair informasiyaların
daşıyıcısıdır. Biz dünyaya, həyatımıza aid bütün xəbərləri radiodan öyrənirik. Hər kəs öz
dünyagörüşünə, marağına və səviyyəsinə uyğun proqramları izləyir. Mikrofon qarşısında
oxunacaq mətnin danışıq dilinə uyğunlaşdırılması, qulaq üçün yazılması, radionun təbiətinə
uyğun tərtib edilməsi aktualdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Biz gündəlik məişət diksiyası ilə danışdıqlarımızı yazıya
köçürsək böyük yanlışlığa yol vermiş olarıq. Radio mətni yazan şəxs bilməlidir ki, bütün
hallarda məcazi mənası olan sözləri işlədərkən ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bunun üçün bəzi
qaydaları bilmək yararlıdır. Dinləyicinin səbrini tükəndirmək, şablon, çeynənmiş sözlərdən
qaçmaq, nitqin, cümlənin sadə, anlaşıqlı, amma obrazlı olmasına çalışmaq lazımdır.
Dürüstlüyün, dəqiqliyin, real həyata yaxınlığın vacibliyini unutmaq olmaz. Məqalədə bu
əhatədəki araşdırmalar onun elmi əhəmiyyətini şərtləndirir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən filologiya və jurnalistika
fakültələrinin tələbələri, bu ixtisasların sahibləri mənbə kimi istifadə edə bilərlər.
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А. Гаджыева

Радиотексты пишутся для того, чтобы их слушать

Резюме

Тексты прочитанные на микрофоне, должны подходить для устных выступлений и
для прослушивания. Важно как звучат текста, озвучивание в эфире. Очень важно знать,
как правильно говорить, когда выступаешь по радио. Если мы будем говорить так же,
как в повседневной жизни, то слушатель придёт в ужас. Тот, кто составляет
радиотексты, должны об этом знать. При использовании слов в переносном значение
надо быть очень осторожным. Для этого надо знать некоторые правила. Даются
рекомендации и эти правила объясняются.

Чтобы новости, которые звучали в эфире были легко понятными, полезно знать
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тонкости своей работы.

A. Hajieva

Radio text should be written to be heard

Summary

It is important that the text to be read in front of the microphone is adapted to the spoken
speech and written for the ear. It is very important how the text written for the radio is called
in the broadcast. It is important to know how to talk on the radio and in what style. If we are
to write what we say in our daily diction, we can surprise the reader. The person who will
write radio text should know well that it is necessary to be very careful when using
metaphorically meaningful words. You need to know some rules for this.

These rules are explained in the article and recommendations are given. Knowing the
details of the news to be published, easy to understand is very useful.

Redaksiyaya daxil olub: 16.11.2018
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ПЕДАГОЖИ ЕЛМЛЯР

Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətində təhsil
siyasəti və xeyriyyə cəmiyyətlərinin fəaliyyəti

Səyyarə Cəfərova
Bakı Qızlar Universiteti

E-mail: ceferova.seyyare@bk.ru

Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof. H.H. Əhmədov,
ped.ü.f.d., dos. P.M. Həsənova

Açar sözlər: maarif, islahatlar, xeyriyyəçilik, məktəb, millət, ziyalılar
Ключевые слова: просвещения, реформы, благотворительные, школа, нация,

интеллигенты
Key words: enlightenment, reforms, charity, school, nation, volt intellectual

Şərqdə ilk demokratik dövlət quruluşu olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qısa
müddətli - 23 aylıq fəaliyyyəti dövründə xalqımızın istiqlaliyyətini elan etmiş, milli mənlik
şüurunu özünə qaytarmış, onun öz müqəddəratını təyin etməyə qadir olduğunu əyani şəkildə
sübuta yetirmişdir.

Müasir dünyada əsas demokratik normalardan hesab olunan xalq hakimiyyəti, insan
haqları, milli və irqi bərabərlik, söz və mətbuat Yaxın və Orta Şərqdə ilk dəfə Azərbaycan
Xalq Cumhuriyyətində əməli şəkildə həyata keçirilmişdi.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti fəaliyyəti dövründə milli mənlik şüurunu demokratik
hərəkatın və inkişafın prinsiplərindən hesab etmiş, hər işdə azərbaycançılıq qayəsi, milli
mənafelərin aliliyini rəhbər tutmuşdur.

“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinin keçirilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin 1998-ci il 30 yanvar tarixli sərəncamında deyilir:
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ölkənin daxilində və xaricində yaranmış gərgin və mürəkkəb
ictimai-siyasi şəraitdə fəaliyyət göstərmişdir. Bu dövlətin qısa bir müddətdə həyata keçirdiyi
tədbirlər xalqımızın tarixində böyük iz buraxmışdır. Milliyyətindən, siyasi və dini
mənsubiyyətindən, cinsindən asılı olmayaraq bütün vətəndaşlara bərabər hüquqlar verilməsi,
dövlət sərhədlərinin müəyyən olunması, Azərbaycan dövlətçiliyi atributlarının qəbul edilməsi,
ana dilinin dövlət dili elan olunması Azərbaycanın gələcək müstəqilliyi üçün möhkəm zəmin
yaratmışdır. Demokratik dövlət quruculuğu, iqtisadiyyat, mədəniyyət, təhsil, hərbi quruculuq
sahəsində atılmış addımlar Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 23 aylıq fəaliyyəti əks etdirən
əsas istiqamətlərdir” (3, s. 5).

1918-ci il may ayının 28-də Milli Şuranın Qafqaz canişininin Tiflisdəki sarayında
keçirilmiş iclasında 24 səslə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqında bəyannamə qəbul
edildi. Bununla da, öz azadlığı və istiqlaliyyəti uğrunda mübarizə aparan Azərbaycan 1918-ci
ilin 28 mayında öz müstəqilliyini elan etdi.

Mayın 28-də baş tutmuş iclasda Fətəli xan Xoyskinin başçılığı ilə Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin ilk Müvəqqəti hцkumətinin tərkibi təsdiq edildi. 1918-ci il mayın 30-da
Fətəli xan Xoyski Azərbaycanın müstəqilliyinin elan olunmasını radio vasitəsi ilə bildirdi.
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Beləliklə, Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə həkk olunmuş yeni hökumətin yaranması ilə
“ziyalıların hakimiyyəti” dövrü başlandı. Cümhuriyyətin tarixini tədqiq edən bir çox Qərb
alimləri onu “maarifçi hökumət” kimi təqdim edirdilər.

Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaranma ərəfəsində sosial-mədəni quruculuq sahəsində
geriləmə müşahidə olunurdu. Hökumətin qarşısında məktəb sisteminin dağıdılmasını
dayandırmaq kimi mühüm vəzifə dururdu. Belə şəraitdə hökumət tərəfindən müharibələr
nəticəsində dağıdılmış məktəblər şəbəkəsinin bərpası, məktəblərin yeni şəraitə
uyğunlaşdırılması, milli incəsənətə kömək göstərilməsi üzrə mühüm tədbirlər görülməyə
başlandı.

Əgər 1914-ci ildə Azərbaycanda bütün tiplərdən olan 976 məktəb var idisə və bunlardan
73,1 min şagird təhsil alırdısa, 1919-1920-ci təhsil ilində cəmisi 643 ibtidai və 23 orta məktəb
fəaliyyət göstərirdi. İbtidai məktəblərdə 48078, orta məktəblərdə isə 9611 şagird oxuyurdu (7,
стр 14).

Azərbaycan hökumətinin qarşıya qoyduğu məqsədlərdən biri təhsil müəssisələrinin
milliləşdirilməsi idi.

Milliləşdirmə siyasəti pedaqoji kadrların çatışmamasından, kifayət qədər dərsliklərin
olmaması kimi səbəblərdən çətinliklərlə qarşılaşırdı. Əhalinin mьəyyən hissəsinin –
Azərbaycan dilini, Azərbaycan dövlətçiliyini tanımayan, qəbul etməyən hissəsinin
müqaviməti bu çətinliklərdən idi. 1919-cu ilin əvvəllərində respublika ərazisində 23 dövlət
orta təhsil müəssisəsi var idi ki, onlardan da altısı kişi, dördü qadın gimnaziyası, beşi realnı
məktəb, üçü müəllimlər seminariyası, üçü «Müqəddəs Nina» qız məktəbi, biri politexnik və
biri kommersiya məktəbi idi (4, с. 54).

Tədris müəssislərinə qəbul zamanı azərbaycanlılara müxtəlif güzəştlər verilirdi. Bütün bu
tədbirlər nəticəsində şagirdlərin ümumi sayı içərisində azərbaycanlıların sayı artdı. Əgər
1914-1915-ci illərdə 9643 nəfər orta məktəb şagirdindən ancaq 1137 nəfəri azərbaycanlı idisə,
1919-1920-ci tədris ilində 9611 şagirddən 3115-i azərbaycanlı idi (1, 161).

Maarifləndirmə işlərinə baxmayaraq, Azərbaycanda ziyalıların sayı çox az idi.
Ziyalılarının iqtisadi, sosial-siyasi və hüquqi vəziyyəti istənilən səviyyədə deyildi.
Qarşılaşdıqları çətinliklərə baxmayaraq, onlar maariflənmə, xalqımızın dünya nailiyyətlərinə
qovuşması üçün əlindən gələni əsirgəmirdilər.

Bu məqsədlə onlar XX əsrin əvvəllərində mədəni-maarif və xeyriyyə cəmiyyətlərini
yaratmağa başlamışdılar. 1919-cu ilin əvvəlində Bakı və onun rayonlarının mədəni-maarif
cəmiyyətlərinin birləşdirilməsinə başlandı. Bu cür cəmiyyətlərin konfranslarının çağırılması
üçün təşkil komissiyası seçildi və bir müddətdən sonra “Bakı şəhər mədəni-maarif
müəssisələri ittifaqının nizamnaməsi” təsdiq olunmaq üçün hökumətə göndərildi. (1. s, 175-
176) Nizamnamədə deyilirdi ki, mədəni-maarif cəmiyyətləri ittifaqının məqsədi Bakı
əhalisinin mədəni səviyyəsini yüksəltmək məqsədi ilə şəhərin bütün mədəni qüvvələrini
birləşdirməkdən ibarətdir. (1, s. 176)

Xalq təhsilinin inkişafında “Nəşri-Maarif”, “Nicat”, “Türk ocağı”, “İran Maarif
Cəmiyyəti”, “Tərəqqi”, ”Şagirdlər ittifaqı”, “Müsəlman tələbələr komitəsi” və başqa bu kimi
Azərbaycan mədəni-maarif cəmiyyətlərinin xidmətləri olmuşdur. Bundan başqa, milli
azlıqların da cəmiyyətlərinin mövcudluğu bilinməkdədir.

Azərbaycan hökuməti təhsildən yayınmış «küçə uşaqları»nın taleyi ilə də maraqlanırdı.
Belə ki, Bakıda 1919-cu ilin avqustunda təhsildən uzaq qalmış uşaqlar üçün dövlət hesabına
«Uşaq evi» və «Uşaqlara yardım bürosu» təşkil edilmişdi.

Azərbaycan hökuməti yürütdüyü siyasət mədəni maarif cəmiyyətləri şəbəkəsinin
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genişlənməsinə və inkişafına şərait yaradırdı. Bu işdə ümumtəhsil kursları və “Xalq
əyləncələri” cəmiyyəti xüsusi seçilirdi.

"Xalq əyləncələri” cəmiyyəti Bakıda fəaliyyət göstərmiş liberal istiqamətli qurum idi.
Cəmiyyət müstəqillik əldə etmiş əhalinin istirahətinin təşkilində, savadlanmasında, uşaqların
və yeniyetmələrin müxtəlif əyləncəli tədbirlərə və dərnəklərə, klub və kitabxanalara cəlb
olunmasında xüsusi fəallıq və təşəbbüskarlıq göstərirdi. Əfsuslar olsun ki, cəmiyyət 1920-ci
ildə cümhuriyyətin süqutundan sonra öz fəaliyyətini dayandırmışdır (6, səh 8).

"Lənkəran şəhəri tələbə və abituriyenlər” ittifaqı Lənkəran şəhəri əhalisi arasında mədəni-
maarif işi aparmaq, burada savad kursları, kitabxana-qiraətxanalar təşkil etmək, məşğələlər
keçirmək və s kimi məqsədlərini qarşıya qoymuş qurum 1919-cu ildə Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti dövründə yaranmışdı. İttifaq əhali arasında milli-mənəvi dəyərlərin təbliği
əhəmiyyətli rol oynamışdır. Qurum 1920-ci ildə aprel işğalından sonra fəaliyyəti
dayandırmalı oldu (6, s. 168).

Məqalənin aktuallığı. Bu il respublikamızda Azərbaycan Cümhuriyyətinin
yaradılmasının 100 illiyi dövlət səviyyəsində qeyd olunur. Nəzərə alsaq ki, cümhuriyyətlə
bağlı tədqiqatlara diqqət getdikcə böyük əhəmiyyət kəsb edir, bu halda Şərqdə ilk demokratik
respublikanın fəaliyyətinin araşdırılması baxımından məqaləni aktual hesab etmək olar.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə Azərbaycan
Cümhuriyyətinin yaranması ərəfəsində sosial-mədəni quruculuq sahəsindəki vəziyyət təhlil
olunur, həmin dövrdə mцvcud geriləmənin səbəbləri araşdırılır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta umumtəhsil məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar bəhrələnə bilərlər.
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С. Джафарова

Политика образования и деятельность благотворительных
обществ в Азербайджанской Демократической Республики

Резюме

Во время образовании Азербайджанской Республики намечалось отсталость в
социально-культурной области. Перед правительством стала задача остановить
обрушение школьной системы. В это время государство начал проводит не отложенные
меры для реконструкции школьной систем, адаптации школь в новой обстановки,
развивать национальной культуры, которое обрушены во время войн.
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S. Cafarova

Activities of the societies of education politics and
charitable in Azerbaijan Democratic Republic

Summary

The lagging behind in the building area was observed social in the arise on the eve of
Azerbaijan republic. Important post get up as to stop destroy in front of the government of the
school system. Restoration of the net of schools destroyed in the wars in the result of by
government, adapting to new condition of the schools, he began to folk art take measures
important on rendering assistance.

Redaksiyaya daxil olub: 23.11.2018
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Son illər ölkəmizin inkişafında sosial mədəni məsələlərin həlli ilə əlaqədar zəruri tədbirlər
uğurla davam etdirilir, insan amili diqqət mərkəzində dayanır, bu sahəyə xidmət göstərən
sosial institutların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm işlər yerinə yetirilir.
Heydər Əliyev Fondu yarandığı ilk gündən ölkənin təhsil layihələrinin reallaşdırılmasında
mühüm rol oynayır. Fondun təşəbbüsü ilə həyata keçirilən sosialyönlü layihələr yeni nəslin
təhsilalma şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün geniş imkanlar açır.

Fond xalqımızın Ümummilli lideri Heydər Əliyevin xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədilə
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 10 mart 2004-cü il fərmanı əsasında
yaradılmışdır.

Qeyri-hökumət və qeyri-kommersiya təşkilatı olan Heydər Əliyev Fondunun təhsil
sahəsində həyata keçirdiyi tədbirlər gənclərin sosiallaşmasında, onların qəbul edilən davranış
nümunələrinin mənimsənməsində, bəyənilən dəyərlər sistemini qəbul etməsində mühüm rol
oynayır. Belə ki, bu təbdirlər biliklərin və mədəniyyətin nəsildən-nəslə ötürülməsi,
şəxsiyyətin sosiallaşması və demokratik cəmiyyətə inteqrasiyası və orada layiqli status
qazanmasına geniş imkanlar açır.

Araşdırmalar göstərir ki, fondun bütün potensialı cəmiyyətimiz və xalqımız üçün mühüm
əhəmiyyət kəsb edən sosial, ictimai, mədəni problemlərin həllinə istiqamətləndirilir. Heydər
Əliyev Fondu gələcəkdə təhsil sahəsində reallaşdıracağı işləri “Azərbaycan Respublikasında
təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”na uyğun olaraq qabaqcıl dünya ölkələri sırasında
keyfiyyətinə və əhəmiyyətliliyinə görə üstün mövqe tutan, innovativ texnologiyalara
söykənən infrastruktura malik təhsil sisteminin yaradılması üçün çoxsaylı tədbirlər nəzərdə
tutur.

Heydər Əliyev Fondunun təhsil sahəsində həyata keçirdiyi tədbirlər gənc nəslin mənəvi-
əxlaqi tərbiyəsinin gücləndirilməsinə, sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və zəngin
intellektual potensialın yaradılmasına xidmət edir. Fondun reallaşdırdığı təhsil layihələrinin
ümdə vəzifəsi milli dəyərlərə söykənən, vətəninə, xalqına, dövlətinə bağlı, sadiq, müasir
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düşüncəli gənc nəslin formalaşdırılmasına yardımçı olmaqdır.
Heydər Əliyev Fondunun 14 illik fəaliyyətini təhlil edərkən məlum oldu ki, fond müxtəlif

sahələri əhatə edən çoxsaylı sanballı layihələri uğurla həyata keçirmiş, nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatlarla əməkdaşlıq münasibətləri yaratmış, ölkəmizdə bir sıra dövlətlərin iştirakı ilə
möhtəşəm konfrans və festivalları reallaşdırmağa nail olmuşdur.

Heydər Əliyev Fondunun reallaşdırdığı layihələrinin mahiyyətini aşağıdakı istiqamətlər
şəklində qruplaşdırmaq olar: 1) milli-mənəvi dəyərlərimizin yüksək səviyyədə qorunması,
geniş təbliği və gələcək nəsillərə ötürülməsi; 2) elm, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə və idmanın
inkişafına istiqamətlənmiş layihələrin hazırlanması və realizə edilməsi; 3) uşaq və gənclərin
sağlam, milli-mənəvi dəyərlərə əsaslanan, hərtərəfli biliklərə malik, intellektual tutumu geniş
olan vətəndaşlar kimi yetişdirilməsi; 4) vətənimizin beynəlxalq nüfuzunun çiçəklənməsinə
istiqamətlənmiş tədbirlər həyata keçirmək.

“Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb” layihəsi 2005-ci ildən realizə olunmağa
başlanmışdır. Bu layihənin başlıca məqsədi təhsil sahəsində mövcud olan problemlərin həllinə
dəstək olmaq, respublika miqyasında ən son standartlara cavab verən təhsil kompleksləri
yaratmaq, tədrisin keyfiyyətinə birbaşa təsir edən problemləri aradan götürmək, cəmiyyətin
ayrı-ayrı təbəqələrinin, daxili və xarici şirkətlərin, beynəlxalq təşkilatların bu yönümdəki
birgə əməkdaşlıq imkanlarını araşdıraraq ümumi işin xeyrinə yönəltmək olmuşdur.

Bu proqram çərçivəsində 2005-2018-ci illər dövründə respublikamızın ayrı-ayrı
bölgələrində 100 mindən çox şagirdin təlim-tərbiyə aldığı 400-dək məktəb binası tikilmiş və
ya yenidən qurulmuşdur. Bu məktəblərin demək olar ki, hamısında müasir laboratoriya,
kitabxana, yeməkxana, ən müasir avadanlıqlarla təchiz edilmiş kompyuter sinifləri, tədris
emalatxanaları, idman zalları, geniş meydançalar yaradılmışdır.

Tikilən və ya yenidən qurulan məktəblərdə informatika kabinetləri, xarici dil otaqları,
kimya, fizika və biologiya üzrə fənn laboratoriyaları yaradılmışdır. Kitabxanalar dərsliklər və
dərs vəsaitləri ilə təmin olunaraq şagirdlərin istifadəsinə verilib. İdman zallarında müasir
qurğular quraşdırılmışdır. Akt zallarında isə müxtəlif səpgili tədbirlərin keçirilməsi üçün hər
cür imkan yaradılmışdır. Təhsil müəssisələrinin ətrafında geniş yaşıllıq zolaqları salınıb,
abadlıq işləri aparılmışdır. Bir çox məktəbləri istilik və elektrik enerjisi ilə təmin etmək üçün
qazanxana və transformator yarımstansiyaları da qurulub.

Fondun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, millət vəkili,
birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva bunu haqlı olaraq belə əsaslandırır ki, uşaqlar günün
müəyyən hissəsini təhsil müəssisələrində keçirir. Bu təhsil ocaqlarında olan şərait, uşaqların
burada aldığı təlim-tərbiyə və bu müəssisələrdəki ab-hava olduqca vacibdir. Uşaqların ilk
yaşlarından intellektual, əqli və fiziki inkişafı, onların istedad və qabiliyyətlərinin üzə
çıxarılması, sağlamlığının qorunması məhz təhsil müəssisələrində formalaşır. Buna görə də
təhsil müəssisələri daim diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır.

Heydər Əliyev Fondunun uğurla həyata keçirdiyi, təhsillə bağlı layihələrindən biri də
“Uşaq evləri və internat məktəblərinin inkişafı” layihəsidir. Proqram çərçivəsində ölkəmizin
bir sıra bölgələrində monitorinqlər keçirilmiş, məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin durumu
araşdırılmışdır. Məlum olmuşdur ki, məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin vəziyyəti günün
tələblərinə cavab vermir.

Monitorinqin nəticəsi olaraq uşaq evlərinə və internatlara texniki dəstək, təhsil və
səhiyyənin yüksəldilməsinə yardım əsas istiqamətlər kimi önə çəkilmişdir.

Araşdırmalar göstərir ki, “Uşaq evləri və internat məktəblərinin inkişafı” proqramı
dairəsində ölkəmizdə 30-dan çox uşaq müəssisəsi əsaslı surətdə təmir edilmiş, müasir
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avadanlıqlarla təchiz edilmiş, əlavə yardımçı binalar inşa edilmişdir. Müəssisələrdə
kitabxanalar yeni nəşrlər hesabına zənginləşdirilmiş, müvafiq tədris vəsaitləri və bədii
ədəbiyyatla təmin olunmuşdur. Təmir olunan bütün məktəblərdə, demək olar ki, kompyuter
avadanlıqları quraşdırılmış, sinif otaqları interaktiv təlim üçün yararlı vəziyyətə gətirilmişdir.

Fond təkcə təhsil müəssisələrinin inkişafı və yenidən qurulması ilə işini məhdudlaşdırmır.
Bu müəssisələrdə yaşayıb tərbiyə alan uşaqların vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması,
onların istirahətinin və asudə vaxtının mənalı və effektiv təşkili məqsədilə mütəmadi olaraq
kütləvi tədbirlər, festivallar, idman yarışları və müsabiqələr keçirir. Layihə çərçivəsində
məktəblərin həyətində geniş abadlıq, quruculuq və yaşıllaşdırma işləri aparılır. Həyətdə
uşaqlar üçün idman meydançaları, müxtəlif atraksion, qurğu və yelləncəklər quraşdırılır,
əyləncə-istirahət guşələri düzəldilir.

Fond təkcə uşaq evləri və internat məktəblərində təhsil alanların deyil, eyni zamanda oranı
bitirdikdən sonra da bu müəssisələrin sakinlərinin qayğısına qalır. Belə ki, 2016-cı ildə
Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikası Ərazilərin Bərpası və
Yenidən Qurulması üzrə Agentlik valideyn himayəsindən məhrum olan və uşaq evlərini
bitirən gənclər üçün Masazır qəsəbəsində 2 bloklu (120 mənzil) yaşayış binası inşa
etdirmişdir.

Heydər Əliyev Fondu uşaq evləri və internat məktəblərində yaşayıb tərbiyə alan istedadlı
uşaqların yaradıcılığına dəstək olur, onların bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi üçün müxtəlif
sərgilər təşkil edir. Belə sərgilərdən biri 2015-ci il noyabrın 26-da Daun Sindromlu Şəxslərin
Reabilitasiya Mərkəzi və ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən uşaq evləri və uşaq bağçalarından
olan istedadlıların rəsm və digər əl işlərindən ibarət olan “Xəyallarla dolu qəlblər” sərgisidir.
Sərgidə 400-ə qədər əsər nümayiş etdirilib.

Fond təkcə təhsildə olan problemlərin həllinə çalışmır, həm də bu problemlərə bütün
cəmiyyətin diqqətini cəlb etməklə, onun həllində fəal iştiraka səsləmişdir. Fond ölkəmizdə
fəaliyyət göstərən iş adamlarının, sahibkarların, yerli və xarici şirkətlərin, qeyri-hökumət
təşkilatlarının və diplomatik korpusun səylərini birləşdirərək qısa müddətdə çox böyük işlər
görmüşdür.

Fondun reallaşdırdığı təhsil layihələrinin əhəmiyyəti ondan ibarət olmuşdur ki, qısa
müddət ərzində on illərlə təmir edilməmiş, tam yararsız və qəza vəziyyətində olan, təlim-
tərbiyə üçün yararsız olan məktəblərin əvəzində günün tələblərinə cavab verən yeni binalar
tikilməsi, keyfiyyətli tədris avadanlıqları ilə təchiz edilib, vətəndaşların ixtiyarına verilməsi
olmuşdur.

Bu məktəblərin tikintisi müxtəlif bölgələrimizdəki kasıb və imkansız ailələrdən olan
uşaqlar üçün bərabər təhsil imkanlarının yaradılmasına səbəb olmuşdur. Ümumiyyətlə,
ölkəmizin taleyüklü problemlərinin həllində Heydər Əliyev Fondunun və şəxsən onun rəhbəri
Mehriban xanım Əliyevanın çoxşaxəli və səmərəli fəaliyyəti xüsusi qeyd edilməlidir.

Fond təkcə Azərbaycanda yaşayan məktəblilər üçün deyil, həmçinin ölkə xaricində Rusiya,
Gürcüstan, Hollandiya, Türkiyə və Rumıniyada yaşayan azərbaycanlı şagirdlər üçün də
məktəblərin tikintisini uğurla həyata keçirmişdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, Fond “Təhsilə dəstək” layihəsi çərçivəsində qaçqın və məcburi
köçkün ailələrdən olan birinci sinif şagirdlərini hər il çanta və məktəb ləvazimatları ilə təmin
edir.

Heydər Əliyev Fondunun “Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb”, “Təhsilə dəstək”, “Uşaq
evləri və internat məktəblərinin inkişafı” və “Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin inkişafı”
proqramları gənc nəslin layiqli həyat səviyyəsinin və fiziki sağlamlığının təmin edilməsi kimi
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taleyüklü problemlərin həll edilməsini də nəzərdə tutur.
Araşdırmalar göstərir ki, Heydər Əliyev Fondunun reallaşdırdığı təhsilyönlü layihələrdə

təhsilin məzmununun müasirləşdirilməsi, onun keyfiyyətinin yüksəldilməsi, yeni məktəblərin
tikilməsi, məktəblərin maddi-texniki təminatının yaxşılaşdırılması, təhsil müəssisələrinin
informasiya kommunikasiya bazasının təkmilləşdirilməsi, kompyuter və digər zəruri rəqəmsal
avadanlıqlarla təminatının yaxşılaşdırılması, birinci sinif şagirdlərinin pulsuz dərslik və çanta
ilə təmin edilməsi, məktəb kitabxana fondunun yeni nəşrlər hesabına zənginləşdirilməsi,
şagirdlərin bütün təbəqələri üçün təhsil almaq imkanlarının bərabərləşdirilməsi, xüsusi
qayğıya ehtiyacı olan şagirdlərin təhsil alma imkanlarının yaxşılaşdırılması, məktəbəqədər
təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi və ehtiyac duyulan
yerlərdə müasir səviyyədə yeni məktəbəqədər müəssisələrin inşası əsas istiqamətlər hesab
olunur.

Heydər Əliyev Fondunun təhsil istiqamətli fəaliyyətinin ən dəyərli cəhətlərindən biri də
əlil və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şagirdlərin qayğısına qalmasıdır. “Uşaq evləri və internat
məktəblərinin inkişafı” proqramı bu cəhətdən çox önəmlidir. Bu proqram əlil və xüsusi
qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara öz potensiallarından geniş istifadə etməyə imkan verdi.

Məktəblilərin görüş dairəsini genişləndirmək, onların elmə, təhsilə, məktəbə marağını
artırmaq, sağlam rəqabət mühiti yaratmaq üçün Fond davamlı olaraq təlim əməyi ilə xüsusi
fərqlənən, müxtəlif yarışlarda uğur qazanan, kimsəsiz və valideyn himayəsindən məhrum
olmuş şagirdlərin müxtəlif xarici ölkələrə səfərlərini təşkil edir, eyni zamanda digər
ölkələrdən olan bu qəbil uşaqların ölkəmizə gəlməsinə və respublikamızın tarixi, mədəniyyəti
və adət-ənənələri ilə tanış olmalarına geniş imkanlar yaradır.

Reallaşdırılan layihələr çərçivəsində Almaniya, Belçika Krallığı, Fransa, Gürcüstan,
Niderland Krallığı, Rumıniya, Gürcüstan və Rusiya Federasiyasından olan şagirdlərin
ölkəmizə səfərləri təşkil olunub. Bununla da Fond kimsəsiz və əlilliyi olan uşaqların
cəmiyyətə inteqrasiyasını həyata keçirərək, bu sahədə aparılan islahatlara dəstək verir.

Məqalənin aktuallığı. Bu məqalənin aktuallığı ondan ibarətdir ki, təhsilin inkişaf
etdirilməsi bütün dövrlərdə aktual olmuşdur.

Heydər Əliyev Fondunun reallaşdırdığı təhsil layihələri gənc nəslin sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi istiqamətində ölkəmizdə aparılan təhsil siyasətinin uğurlu və məntiqi davamı
olduğu üçün aktuallıq kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə olaraq Heydər Əliyev Fondunun uğurlu təhsil
siyasəti sistemli şəkildə geniş təhlil edilib ümumiləşdirilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Heydər Əliyev Fondunun reallaşdırdığı təhsil
layihələri valideynləri, pedaqoji kollektivləri və ictimaiyyəti ölkədə təhsilin inkişafına diqqəti
və qayğını artırmağa istiqamətləndirə bilər. Həmçinin Heydər Əliyev Fondunun reallaşdırdığı
təhsil layihələri ölkəmizin məktəb və təhsil tarixinin gələcək tədqiqatçıları üçün də zəngin
mənbə ola bilər.
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С. Оруджова

Основные направления образовательной
политики Фонда Гейдара Алиева

Pезюме

В статье рассматриваются основные направления образовательной политики Фонда
Гейдара Алиева, которая была сформирована в 2004 году. Образовательные результаты
Фонда основаны на проводимой в нашей стране образовательной политике,
направленной на решение таких проблем, как формирование знаний и культуры,
интеграция личности и интеграция в демократическое общество, высокий уровень
защиты Национальных и моральных ценностей, равные возможности получения
образования, обеспечение достойного уровня жизни и физического здоровья молодого
поколения является успешным и логичным продолжением.

S. Orujova

The main directions of Heydar Aliyev
Foundation's education policy

Summary

The article examines the main directions of Heydar Aliyev Foundation's educational
policy, which was formed in 2004. The educational outcomes of the Foundation are based on
the educational policy carried out in our country in order to solve problems such as generation
of knowledge and culture, integration of personality and integration into democratic society,
high level of protection of national and moral values, equal education opportunities, ensuring
decent living standards and physical health of the younger generation is a successful and
logical continuation.
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Təhsil, özünütəhsil və özünütərbiyə
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Çin filosofu Konfutsi: “Əgər bir illik planın varsa, taxıl ək. Əgər on illik planın varsa bağ
sal. Əgər 100 illik planın varsa insanları öyrət” demişdir.

Beləliklə “Təhsil” anlayışının üç əsas mənası var: təhsil – şəxsiyyətin mülküdür
(dəyəridir). Təhsilalma şəxsin öz  mülkünü qazanma prosesidir. Təhsil sistemi – bütün
vətəndaşlara öz mülklərini qazanmağa kömək etmək üçün mövcud olan sosial institutdur.

Elə adamlar var ki, onların fərdi mədəniyyətini yalnız təhsil təşkil edir. Belələrini gəzən
ensiklopediya adlandırırlar. Onlar çox böyük miqdarda mətnləri əzbər bilirlər, ancaq
on lar dan heç də baş çıxarmırlar. “Yadımdadır”, “söyləyə bilirəm”   deməkdir,
“bilirəm” isə yalnız söyləmək yox, həm də başa düşmək, anlamaq, hiss etmək deməkdir.

Uşaqlıqda təhsil formalaşan insanın şəxsi maraqlarına uyğun istiqamətlənir ki, bu da öz-
özünə baş verir.

İlk yazılı mənbəyə əsasən məktəb Yaxın Şərqdə qədim döv lət olan Şumerdə yaranıb.
Birinci dəfə o, məbədin  nəzdində meydana gəlib, sonralar dünyəvi təhsil mərkəzinə çevrilib.
Təd ris mətnləri kimi əsatirlərdən, epik deyimlərdən, məhəbbət mah nı la rından, yas
bayatılarından və i.a. istifadə olunurdu.  Mədə niy yətə öyrədilmə əvvəlcə
ixtisaslaşdırılmış materiallar əsa sında aparılırdı. Sonradan şumer müəllimləri söz və
ifadələrdən xü susi tədris mətnləri tərtib etməyə başladılar ki, bu mətnlərdə söz və ifadələr
ümumi mənada birləşirdilər: birində bitkilərin adı, digərlərində canlıların, daş və mineralların,
ölkə, şəhər və kənd  lərin adı əks olunurdu; cavab və həlli ilə riyazi tapşırıqlar da tərtib
olunurdu.

Tədricən bu cür mətnlərin böyük toplusu yarandı, onların arasında tövsiyələr, nəsihətlər,
məktəb həyatı haqqında heka yə lər də yer aldı. Burada humanitar və təbiət elmləri üzrə
iki əsas proqramdan istifadə olunurdu.

Mədəniyyət mürəkkəbləşdikcə təhsil sistemi onun  material larını seçməyə, süzgəcdən
keçirməyə başlayır. Orijinal mətn  lər məktəb həyatından gedir, onla rın yerini
müxtəlif şərhlər, interpretasiyalar tuturlar. Məktəbin təhsil mühiti şəxsiyyət və mədəniyyət
arasında özünəməxsus qapı funksiyasını öz üzə rinə götürür.

Beləliklə, hələ qədimdən təhsil sistemi özünü şəxsiyyət və mədəniyyət arasında vasitəçi
kimi görür; məktəb, müəllim, dərslik cəmiyyətin mədəniyyətində yaranmış müxtəlif dillərin,
formalaşan fərdi mədəniyyətin tərcüməsilə məşğuldurlar. Bu tərcümənin metodoloji əsasları,
tərz və keyfıyyəti daim pedaqoqların və geniş ictimaiyyətin müzakirə predmeti olmuş, bu da
təəccüblü deyil: mədəniyyətin ifadəsi üçün həyata təzəcə qə dəm qoyan nəsillərin qarşısına
o hansı tərzdə çıxacağı son  dərəcə vacibdir.

Ənənəvi təhsil sistemi. İndi də dünyadakı adamların  çoxunun keçdiyi ənənəvi təhsil
sistemi əsrlərlə və minilliklərlə yaranmışdır. Təəccüblü təzad ondadır ki, cəmiyyət həmişə
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özü nün təhsil sistemindən narazıdır, həmişə onu tənqid edir, ancaq sonda hər şey olduği
kimi qalır. Ənənəvi məktəb doğrudan da həbsxanaya bənzəyir, onunla ki, şagirdlər orada
müəllimin nəzarəti altında qalmalıdır və müəllimin funksiyalarından biri də nəzarət etməkdir.
Həqiqətən də, belə məktəblərdə tədrisin məqsədi şagirdin xüsusi qabiliyyətlərinin və
meyllərinin inkişaf etdi rilməsi yox, onu formalaşmış ümumi normalara  alışmaqdır.

İntellektual əməyin vahid kompleksinin çox zəruri həlqələlərindən biri özünütəhsildir. Bu
fəaliyyət növü insanın sosial-siyasi və professional ixtisas hazırlığının təkmilləşdirilməsi və
biliklərə yiyələnmə vasitəsi kimi cəmiyyət həyatının bütün quruluş və mərhələlərində diqqət
mərkəzində olmuş, mütərəqqi görüşlü adamları daim məşğul etmiş və onun
faydalılıq ”əmsalına” əsaslanaraq yüksək qiymət vermişlər.

Xalq təfəkkürünün məhsulu olan deyimlərdə, qədim yunan filosoflarının əsərlərində,
müqəddəs dini kitabımız ”Qurani-Kərimdə”də, Məhəmməd Peyğəmbərin hədislərində, Şərq
mütəffəkkir pedaqoqlarının irsində, maarifçilərin və yeni dövr elm, ədəbiyyat, incəsənət
korifeylərinin yaradıcılığında özünütəhsillə bağlı foklor-aforizmlər indi də öz əhəmiyyətini
itirməmişdir.

Xalqımızın müdrikliyinin ümumiləşdirilmiş bədii ifadəsi olan zəngin və dərin mənalı
folklor nümunələri elm və təhsil almağın vacibliyi və faydalılığı haqqında çağırışlarla
doludur. ”Qələm tutan əl suala açılmaz”, ”Bilməmək eyib deyil, öyrənməmək eyibdir” və s.
bu kimi xalqın ibrətamiz məzmunlu, hikmət dolu mücrüsü - atalar sözləri bu dedfiklərimizə
sübutdur.

Çin xalqının qədim deyimlərində də özünütəkmilləşdirmə, biliklərə yiyələnmə haqqında
maraqlı fikirlər vardır. Təsadüfi deyildir ki, öyrənmək, bilik əldə etmək, ömrü boyu
təkmilləşməklə bağlı “Qorxma ki, heç nə bilmirsən, qorx ki, öyrənmirsən” kimi onlarca
atalar sözləri bu xalqın təfəkküründən süzülüb.

Antik mədəniyyətin mütəfəkkirləri Sokrat, Diagen, Platon, Aristotel, həmçinin Plutarx,
Seneka, Mark Averli və başqaları özünütəhsili və özünütəkmilləşməni insan həyatının
mədəni-mənəvi yüksəliş səviyyəsinin başlıca amili kimi qiymətləndirir, özünütəkmilləşmə,
öyrənmə ilə “nəfəs alır” və bunu ətrafdakılara da məsləhət görürdülər. Sokratın “ömrüm boyu
öyrəndim, axırda bir onu bildim ki, heç nə bilmirəm” məşhur aforizmi indi də insanları
kamilləşməyə, yeni bilikər əldə etməyə çağırış limi səslənir.

Bəşəriyyətə möhtəşəm bir din və “Böyük İslam mədəniyyəti” bəxş etmiş Məhəmməd
Peyğəmbərin “Elmi beşikdən qəbr evinədək öyrənin”, ”Elm Çində də olsa, onun dalınca
gedin”, ”İki şəxs doymaq bilməz: elm təşnəsi, dünya(malı) həsiri” və sairə. bu kimi hədisləri
gənc nəsildə elm öyrənməyə həvəs oyatmaq,onlara özünütəhsil bacarıq və vərdişlərinə
yiyələnməyin vacibliyiyni dərk etdirmək baxımından çox əhəmiyyətlidir.

Dahi Azərbayacan şairi Nizami Gəncəvinin həyatı və yaradıcılıq fəaliyyəti
özünütəkmilləşdirmə, ömrü boyu öyrənmə, öz bilik xəzinəsini daimi yeniləşdirmə,
dərinləşdirmə və zənginləşdirmə faktları ilə doludur. Böyük şair yaşa dolduqca özünə qarşı
daha tələbkar olmuş, daha böyük şövq və həvəslə çalışmışdır. ”Yeddi gözəl” və
“İsgəndərnamə” əsərlərindəki qeydlərindən anlaşılır ki, şair qoca çağlarında da mütaliədən əl
çəkməməsi, hər bir əsərini yazmaq istərkən yüzlərlə kitab oxumuş və müxtəlif yazılı
mənbələrlə tanış olmuşdur:

Dünyada nə qədər kitab var belə,
Çalışıb, əlləşib gətirdim ələ.
Ərəbcə, dəricə, yeri düşərkən,
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Buxari, Təbəri əsərlərindən
Oxudum,oxudum sonra da vardım
Hər gizli xəzinədən bir dürr çıxardım (4, s. 31)

“Əgər insan öz vaxtından səmərəli istifadə etsə, onda öz xöşbəxtliyinin mənbəyini
tapacaq” - deyən böyük çex pedaqoqu Y.A.Komenski insanda öz-özü ilə məsləhətləşmək
zövqünü tərbiyə etməyin incəsənətini tapmağı və pansofiya ideyasını (məktəbin pansofiyasını)
- hərtərəfli elmi müdrikliyi yaratmağı və yaymağı zəruri sayırdı (2, 118).

Azərbaycan maarifçilərinin xalqı özünütəhsil fəaliyyətinə alışdırmaq məqsədilə müxtəlif
təsisatlar yaratması - dərnəklər və kitabxanalar təşkil etmək, jurnal və qəzet nəşr etdirmək,
xalq arasında savad yayan cəmiyyətlər yaratmaq, şəxsi, axşam və növbəli məktəblər açmaq,
ibtidai savad və dilləri müstəqil şəkildə öyrətmək üçün vəsaitlər çap etdirmək kimi
təşəbbüsləri də özünütəhsil tariximizin əhəmiyyətli səhifələri kimi qiymətləndirilməlidir.

Özünütəhsil çox mürəkkəb didaktik proses olub, dərin məzmuna, geniş sahələrə, növ və
formalara malikdir. Pedaqoji mühit üçün hələ də çox mötəbər mənbə sayılan
“Педагогическая энциклопедия” adlı nəşrdə oxuyuruq: ”Özünütəhsil - müstəqil işləmək,
fəaliyyət göstərmək yolunda əldə edilmiş təhsil kimi təlim-təhsil müəssisələrindən kənar
təhsildir”.

A.K.Buşlya yazır ki, özünütəhsil təhsilin növü kimi dəyərləndirilsə də, sadə forması deyil,
əksinə təhsilin xüsusi formasıdır. Öznünütəhsil müstəqilliklə, müəyyən qanunauyğunluqla
bağlıdır və buna görə də pedaqoji təşkili zərurirdir. Bu mənada özünütəhsil özünə məxsus
mahiyyətə, mərhələlərinin yaranmasına və keçirilməsinə, təşkil olunma və mənbələrinə
malikdir.

P.İ.Pidkasist isə özünütəhsil işini “insanda əsasında zəruri biliklərin formalaşması duran
elə bir prosesdir ki, onda biliklərin həcminin böyüməsi, yüksəlişi və inkişafı durur” - deyə
səciyyələndirir. Müəllif qeyd edir ki, özünütəhsil məktəbdən başlayır, onun ikl elementləri
təlim fəaliyyətində yaranır. Şagirdlərdə elmlərin əsaslarını dərindən öyrənmək həvəsinin
oyanması onlarda bilikləri toplamaq ehtiyacı doğurur, daha doğrusu, əqli əməyin təşkili üçün
bacarıq və vərdişlərin yaranması onları yeni biliklər əldə etməyə istiqamətləndirir. Daha sonra
müəllif yazır ki, bu əlamətləri nəzərə almasaq, biz faktiki olaraq özümüzü özünütəhsil
nəzəriyyəsi imkanından məhrum edirik, istər –istəməz özünütəhsili təlim prosesindən ayırırıq.

Pedaqoq və psixoloqların özünütərbiyə haqqında tədqiqatlarında da özünütəhsillə bağlı
fikirlər vardır. Bu fikirlərin iki cəhətdən izah etmək mümükündür: əvvəla, özünütəhsil
anlayışının (və hər ikisinin) mahiyyəti, yeri və mövqeyi baxımından, A.Y.Aret, A.Q.Kovaleva,
A.İ.Koçetov və başqalarının əsərlərində özünütəhsil probleminə ya özünütərbiyənin bir
hissəsi kimi, yaxud hər ikisinə birlikdə baxılmışdır.

Özünütərbiyə üzrə ilk tədqiqat əsərlərinin müəllifi kimi İ.P.Pavlov və A.Q.Kovalevanı
qeyd etmək olar. Onlar özünütərbiyəyə sosial proses kimi yanaşmış və özünütəhsilə
özünütənzimləmənin bir hissəsi kimi baxmışlar.

A.Y.Aret özünütərbiyəni geniş anlamda götürür. O, intellektual özünütərbiyəni
özünütəhsil, əmək, əxlaqi, fiziki, estetik, həmçinin xarakter və sərbəstlik tərbiyəsi kimi
mənalandırmağa çalışır. Müəllif yazır: ”Əgər özünütəhsil anlayışı altında başlıca olaraq
müstəqil şəkildə biliklər əldə etmək nəzərdə tutularsa, onda intellektual tərbiyə bütün tamlığı
ilə özünütəhsilə az uyğun gəlir. Bu halda intellektual tərbiyə özünütəhsil anlayışından daha
geniş anlayışdır. Çünki o, əldə edilmiş biliklərlə yanaşı, intellektual inkişaf keyfiyyətləri və
xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir” (5, s.157). Buradan göründüyü kimi, özünütəhsilə
özünütərbiyənin hissəsi kimi belə bir baxış (özünütəhsilin spesifik mahiyyətə, məqsədə və



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2018/4

121

vəzifələrə, öz inkişaf prosesinə malik olması və sairəni unutmamaq şərtilə) özünün müsbət
cəhətləri ilə seçilir. Lakin bunu onların (özünütərbiyə və özünütəhsilin) əsasında öz
təbiətlərindən irəli gələn ümumi əlamətlər kimi qiymətləndirmək lazımdır. Özünütəhsil
özünütərbiyədən məzmun, mahiuyyət cəhətdən fərqli anlayış olsa da, özünütəhsil
özünütərbiyədən ayrılmazdır. Bu, pedaqogikada tərbiyə prosesinin əsas hissəsi və nəticəsidir,
şəxsiyyətin mənəvi aləminin inkişafı prosesi və ümummədəni təkmilləşməsidir.

Özünütəhsil anlayışının əsas əlamətlərini aşağıdakı kimi müəyyənləşdirmək olar:
1. Özünütəhsil özünə məxsus mahiyyətə, mərhələlərinə, təşkil olunma və mənbələrinə

malik müstəqil, uzun müddətli, müntəzəm və davamlı bir fəaliyyətdir.
2. Özünütəhsil müəyyən pedaqoji təşkili zəruri olan təhsil növü kimi ümumi və ixtisas-

sistemli təhsil prosesində formalaşdırılır və sonralar şəxsi təşəbbüskarlı yolu ilə praktikada
təkmilləşdirilir, həyata keçirilir.

3. Özünütəhsil üçün səciyyəvi xüsusiyyət insanın daxili stimulları — ehtiyac və tələbatları,
meyl və maraqları, könüllü olması, biliyi sərbəst şəkildə əldə etmək səyi ilə bağlıdır. Bu
prosesdə məşğələnin metodu,vasitələri, vaxtı insanın özü tərəfindən müəyyənləşdirilir.

4. Özünütəhsil əqli və əxlaqi inkişaf, təhsil və ixtisas səviyyəsinin yüksəldirilməsi,
şəxsiyyətin onu əhatə edən aləmlə qarşılıqlı təsirinin yüksəldilməsi, şəxsiyyətin onu əhatə
edən aləmlə qarşılıqlı təsirinin genişlənməsi və insanın ictimai fəallığının yüksəlməsi ilə
bağlıdır.

5. Özünütəhsil insanı axtarçılığa, təşəbbüskarlığa, inkişafa sövq etdiyinə görə müstəqil
təlim işləri, intellektual tərbiyə, özünütərbiyə ilə sıx qarşılıqlı əlaqədə, vəhdətdə formalaşır,
müəyyən inkişaf istiqamətinə malik olur. Ona görə də özünütəhsil fəaliyyətinə hazırlıq xüsusi
aktullıq kəsb edir.

Məqalənin aktuallığı. Hələ qədim dövrlərdən etibarən təhsil sistemi özünü şəxsiyyət və
mədəniyyət arasında vasitəçi rolunu oynamışdır. Əgər nəzərə alsaq ki, bu vacib məsələ
həmişə olduğu kimi, indi də öz əhəmiyyətini qoruyub saxlamışdır, onda bu sahədə mövcud
olan problemlərin öyrənilməsi baxımından məqaləni aktual hesab etmək olar.

Məqalənin elmi yeniliyi. Özünütəhsil sosial-pedaqoji məna və əhəmiyyət daşıyır. O,
insanların ümumi, siyasi və ixtisas təliminin və fəaliyyətinin bütün sistemi ilə bağlıdır.
İntellektual əməyin vahid kompleksinin çox zəruri həlqələrindən biri kimi müasir elmi-nəzəri
tədqiqatların problem mövzuları olmuşdur

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Резюме

Феноменальная сила учебы активно влияет развитию ко всем сферы общество.
Каждый день сегодняшний эпохи мы увидим успехи в области образовании, и это еще
раз доказывает его значении.

G. Mammadova

Education, self-education and self-upbringing

Summary

The phenomenal power of education affects the entire spectrum of society. A period when
we entered the third millennium confirms that every new day with its new achievements is
surprising and inevitable.
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Ali təhsil sistemində baş verən dəyişikliklər, təhsilin innovativ şəxsiyyəti-inkişaf
paradiqmasina doğru hərəkətlə, həyatın bütün sahələrində yaradıcı fəaliyyət üçün insanın
intellektual-yaradıcı potensialının istifadə edilməsi zərurəti ilə şərtlənir.

Ali təhsil sahəsinin kompleks şəkildə dəyişdirilməsinin ən mühüm tərkib hissələrindən biri
səriştəli yanaşmanın və məqbul vahidləri sisteminin mütləq şəkildə realizə edilməsi ilə
ikisəviyyəli təhsil sisteminə keçiddir.

Ali təhsil pilləsinin dövlət təhsil standartlarının, normativ-hüquqi sənədlərin təhlili
nəticəsində məlum olmuşdur ki, təhsil sisteminin belə keçidi özlüyündə təhsil prosesinə
verilən tələblərin dəyişməsinə səbəb olacaqdır. Belə dəyişikliklərdən biri tələbələrin
öyrədilməsi prosesində interaktiv təlim metodlarının istifadə edilməsi tələbi hesab oluna bilər.

İnteraktiv təlim metodları ali təhsil müəssisəsində tələbələrin peşə hazırlığının
təkmilləşdirilməsinin ən mühüm vasitələrindən biridir. Belə olan halda müəllimin
auditoriyada nəzəri biliklər verərək öz sahəsi üzrə səlahiyyətli olması kifayət etmir. Müasir
tədris prosesinə bir az başqa cür yanaşma tələb olunur.

İnteraktiv metodlar (ingiliscə interaction-qarşılıqlı təsir, bir-birinə təsir etmə) –
öyrənənlərin öz aralarında bir-birinə qarşılıqlı təsirinə əsaslanan təlim metodlarıdır.

İnteraktiv təlim — idrak fəaliyyətinin təşkilinin xüsusi forması, tələbələrin birgə fəaliyyəti
formasında həyata keçirilən idrak, dərketmə üsuludur. Bütün iştirakçılar bir-biri ilə qarşılıqlı
əlaqədə olur, informasiya mübadiləsini həyata keçirir, problemləri birgə həll edir, situasiyaları
modelləşdirir, başqaların və özlərinin davranışlarını qiymətləndirir, problemlərin həll edilməsi
üçün işgüzar əməkdaşlığın real atmosferinə daxil olurlar. Əsas məqsədlərdən biri tələbənin öz
uğurunu, özünün intellektual tutarlılığını hiss etməsi üçün təlimin rahat, komfortlu şəraitini
yaratmaqdan ibarətdir ki, bu da təlim prosesini özü-özlüyündə məhsuldar edir.

Tədris prosesi elə təşkil edilir ki, praktiki olaraq bütün təhsilalanlar idrak prosesinə cəlb
olunur, bildikləri və haqqında fikirləşdikləri şeyləri başa düşmək və onlara reaksiya vermək
imkanına malik olurlar. İnteraktiv metodların xüsusiyyəti — qarşılıqlı təsir subyektlərinin
birgə istiqamətlənmiş fəallığının yüksək səviyyəsi, iştirakçıların emosional, mənəvi vəhdətidir.
Məşğələlərdə interaktiv fəaliyyət beş əsas element üzərində fokuslanır. Bunlar pozitiv
qarşılıqlı asılılıq, şəxsi məsuliyyət, yardım edən qarşılıqlı təsir, birgə iş vərdişləri və qruplarda
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işdir.
Dərslərin ənənəvi keçirilmə formaları ilə müqayisədə interaktiv təlimdə müəllim ilə

öyrədilənin qarşılıqlı əlaqəsi dəyişir: pedaqoqun fəallığı öz yerini öyrədilənlərin fəallığına
verir, müəllimin vəzifəsi isə onların təşəbbüskarlığı üçün şərait yaratmaq olur.

İnteraktivlik nə iləsə (məsələn, kompüterlə) və ya kim iləsə (insanla) müsahibə, dialoq
rejimində qarşılıqlı təsir göstərmə, yaxud olma qabiliyyəti deməkdir. Deməli, interaktiv təlim
hər şeydən əvvəl, dialoji təlimdir və qarşılıqlı təsir dialoq çərçivəsində həyata keçirilir.

Dialoji təlim zamanı tələbələr tənqidi düşünməyi, mürəkkəb problemləri hadisə və halların,
müvafiq informasiyanın təhlili əsasında həll etməyi, alternativ fikirləri götür-qoy etməyi,
əsaslandırılmış qərarlar qəbul etməyi, müzakirələrdə iştirak etməyi, başqa adamlarla
ünsiyyətdə olmağı öyrənirlər. Bunun üçün dərslərdə cütlərlə və qrup halında işlər təşkil
olunur, tədqiqat layihələri, rollu oyunlar tətbiq edilir, sənədlərlə və müxtəlif informasiya
mənbələri ilə iş aparılır, yaradıcı işlərdən istifadə olunur. Tələbə tədris prosesinin tamhüquqlu
üzvünə çevrilir, onun təcrübəsi təlim biliyinin əsas mənbəyi kimi çıxış edir. Pedaqoq yeni
biliklər vermir, lakin iştirakçılarda müstəqil axtarışlara həvəs oyadır və işdə köməkçi
funksiyasını yerinə yetirir.

Hər şeydən əvvəl, dərslərin keçirilməsinin interaktiv formaları:
— öyrədilənlərdə maraq oyadır;
— tədris prosesində hər kəsin fəal iştirakını həvəsləndirir;
— hər bir təhsilalanın hisslərinə yönəlir (xitab edir);
— tədris materialının səmərəli şəkildə mənimsənilməsinə yardım edir;
— təhsilalanlara çoxplanlı təsir göstərir;
— əks əlaqəni yerinə yetirir (auditoriyanın cavab reaksiyası);
— təhsialanlarda fikir və münasibətlər formalaşdırır;
— həyati vərdişlər formalaşdırır;
— davranışın dəyişməsinə yardım edir [1].
İnteraktiv təhsil texnologiyalarının istifadəsi ilə təlim təhsil prosesinin adət halını almış

məntiqindən fərqli olan məntiqi nəzərdə tutur: nəzəriyyədən təcrübəyə deyil, yeni təcrübənin
formalaşdırılmasından onun tətbiq edilməsi vasitəsilə nəzəri olaraq dərk edilməsinə doğru.

T.S.Panina və L.N.Vavilova interaktiv təlimin aşağıdakı ümumi nəticələrini və təsirlərini
fərqləndirirlər:

1. İnteraktiv təlim metodları dərketmə prosesini intensivləşdirməyə, bilikləri
mənimsəməyə və praktik tapşırıqların həlli zamanı yaradıcı şəkildə tətbiq etməyə imkan verir.

Bu işin səmərəliliyi öyrədilənlərin aktiv surətdə bu prosesə həm cəlb edilməsinə, həm də
bilavasitə (“burada və indi”) biliklərdən istifadə etmək hesabına təmin edilir. Əgər interaktiv
təlim metodları müntəzəm şəkildə tətbiq olunarsa, öyrədilənlərdə informasiyanın əldə
edilməsinə məhsuldar yanaşma formalaşır, düzgün olmayan mülahizələri söyləmək qorxusu
aradan qalxır (belə ki, səhv mənfi qiymətləndirməyə səbəb olmur) və müəllimlə etibarlı
münasibətlər yaradır.

2. İnteraktiv təlim müzakirə olunan problemlərin həlli üçün iştirakçıların motivasiyasını və
məsələnin həllinə fəal müdaxiləsini yüksəldir ki, bu da onların daha sonra axtarışa fəal
qoşulmasına emosional təkan verir, onları konkret hərəkətlərə ruhlandırır, təlim prosesi daha
da anlaşıqlı olur.

3. İnteraktiv təlim qeyri-adi formada düşünmək qabiliyyətini formalaşdırır, problemli
situasiyanı özünəməxsus şəkildə görməyə və ondan çıxış yollarını tapmağa imkan verir, öz
mövqeyini və həyati dəyərlərini əsaslandırmağa şərait yaradır, fərqli fikirləri dinləmək,
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əməkdaşlıq etmək bacarığı, yoldaşlıq münasibətləri qurmaq, bu zaman opponentləri ilə
münasibətlərdə tolerantlıq və mehribanlıq nümayiş etdirmək kimi xüsusiyyətləri inkişaf
etdirir.

4. İnteraktiv təlim metodları fəaliyyətin təşkili üsullarının ötürülməsinə, fəaliyyətin, onun
təşkilinin, münasibətlərin, təəssüratların yeni təcrübəsini əldə etməyə imkan verir. İnteraktiv
fəaliyyət təkcə biliklərin, bacarıqların, vərdişlərin, fəaliyyət üsulları və kommunikasiyaların
artmasını deyil, həm də öyrədilənlərin yeni imkanlarının aşkara çıxarılmasını təmin edir və
tədris prosesi iştirakçılarının təcrübə toplanması, dəyərlərin dərk edilməsi və qəbul edilməsi
üçün fərdi və kollektiv fəaliyyətin düşünülərək yaşanmasına cəlb edilməsi yolu ilə
səriştəliliyin yaradılması və təkmilləşdirilməsi üçün zəruri şərt hesab edilir.

5. İnteraktiv təlim texnologiyalarından istifadə etmək biliklərin mənimsənilməsi və
qazanılmış biliklərin tətbiq edilməsi bacarığına nəzarət etməyə, bilik və vərdişlərin müxtəlif
situasiyalarda daha çevik və humanist olmasına imkan verir.

6. Konkret təhsil alan üçün nəticə:
— tədrisin məzmunu tədris mühiti ilə qarşılıqlı əlaqədə aktiv mənimsənilməsi təcrübəsi;
— tədris zamanı qarşılıqlı əlaqələrin, təəssüratların yeni təcrübəsinin mənimsənilməsi;
— tolerantlığın inkişaf etdirilməsi.
7. Tədris mikroqrupu üçün nəticə:
— kiçik qrupda ünsiyyət vərdişlərinin və qarşılıqlı təsirin inkişaf etdirilməsi;
— qrupun dəyərlər-oriyentasiya vəhdətinin formalaşdırılması;
— situasiyadan asılı olaraq sosial rolların çevik dəyişilməsinə həvəsləndirmə;
— birgə fəaliyyətin əxlaqi norma və qaydalarının qəbul edilməsi;
— qrup şəklində refleksiyalar prosesində analiz və özünüanaliz vərdişlərinin inkişaf

etdirilməsi;
— konfliktləri həlletmə və güzəşt etmək qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi.
8. “Müəllim-qrup” sistemi üçün nəticə:
— tədris prosesinin təşkilinə qeyri-standart münasibət;
— tədris materialının çoxtərəfli öyrənilməsi;
— yalnız tədris münasibətləri deyil, tədrisdənkənar situasiyalarda da şəxsiyyətlərarası

qarşılıqlı təsirə motivasiyalı hazırlığın formalaşdırılması.
Hal-hazırda kifayət qədər çox sayda interaktiv texnologiyalar işlənib hazırlanmışdır.

Bunların sırasında aşağıdakıları qeyd etmək olar: Cütlərlə və ya üçlüklərlə iş texnologiyası,
“Akvarium” texnologiyası, “Braun hərəkəti” texnologiyası, “Qərarlar ağacı” texnologiyası,
“Karusel” texnologiyası, “Beyin hücumu” texnologiyası və s. Bütün bunlar təkcə biliklərin
müəyyən həcmini verməyə deyil, həm də tələbələr arasında emosional kontaktların
qurulmasına, kommunikasiya bacarıq və vərdişlərinin inkişaf etdirilməsinə yardım edir;
tələbələri zəruri informasiya ilə təmin edir ki, bunsuz birgə fəaliyyəti həyata keçirmək
mümkün deyil; komanda şəklində işləməyə, başqalarının fikirlərini dinləməyi öyrədir.

Peşəkar səriştəliliyin formalaşdırılmasına özünütəqdimat texnologiyası da yardım edir.
Özünütəqdimat texnologiyasının mahiyyəti xüsusi vasitələrin köməyi ilə dinləyənin şüuruna
mühüm və zəruri informasiyanı çatdırmaq, öz mövqeyini, fikrini, nöqteyi-nəzərini
əsaslandırılmış şəkildə ifadə etməkdən ibarətdir. Özünütəqdimat texnologiyasından istifadə
edilməsi gələcək mütəxəssisin kütlə qarşısındakı çıxışlara və işə düzəlmə zamanı
müsabiqədən keçmə mərhələsində özü barədə mətnin yazılmasına hazırlığı zərurəti ilə
müəyyən edilir. Bununla əlaqədar, onun ali təhsil praktikasına tətbiq edilməsi tələbələrə
aşağıdakı hallarda kömək etməlidir:
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— təqdimatın qurulmasının ümumi və spesifik prinsiplərinin öyrənilməsi;
— çıxış üçün materialların hazırlanması alqoritminin mənimsənilməsi;
— informasiyanın səmərəli şəkildə ifadə edilməsi vasitələri və üsullarının düzgün

müəyyən edilməsi;
— kütləvi məlumatın üstünlükləri, incə çalarları və çətinliyinin müəyyən edilməsi;
— təqdimat üçün hazırlanmış materialların keyfiyyətinin analizi.
Məqsədi müəllif mövqeyini çatdırmaq olan kütlə qarşısında çıxışları üç növə ayırmaq olar:

təqdimatın son nəticəsinə görə, şəxsi maraq dərəcəsinə görə, məlumatın əhatəliliyinə görə.
Son nəticəsinə görə informasiya verən (icmal xarakteri daşıyır) və hərəkətverici

(məlumatın, üstünlüyün və məziyyətin qazanclı cəhətlərinə diqqəti cəlb etdirir) təqdimatları
fərqləndirirlər.

Şəxsi maraq səviyyəsinə görə şəxsi və ictimai təqdimatlar mövcuddur. İctimai təqdimatlar
kollektiv fikirlərlə əlaqəsi olan faktların şərh edilməsini nəzərdə tutur.

Məlumatların əhatəliliyinə görə təqdimatlar ümumi və diskret ola bilər. Ümumi
təqdimatlar məlumatların hərtərəfli olması və rəngarəng olması ilə fərqlənir, ona görə ki,
müzakirə predmeti barədə tam təsəvvürün formalaşdırılmasına yönəlmiş olur. Diskret
təqdimatlar məsələnin yalnız bir hissəsini, tələbə qarşısında qoyulmuş konkret məqsədin əldə
olunmasına yönəldilmiş hissəsini işıqlandırır.

Özünütəqdimatda tələb olunan ən ümumi hallar şifahi və yazılı təqdimatlardır.
Yadda saxlamaq lazımdır ki, yazılı təqdimatlara təkcə “həyat təsvirləri” (xülasələr) deyil,

həm də auditoriyaya təqdim olunan istənilən sənədlər: hesabatlar, tezislər, məruzələr,
bildirişlər, məktublar və s. aiddir. Bu sənədlərin hazırlanması məhdud zaman müddətində
informasiyanı fokusa yığmağa, əsas fikirlərin ən yaxşı şəkildə sıralanmasına nail olmağa və
auditoriya ilə qarşılıqlı anlaşma üçün arqumentlərin seçilməsinə imkan verən müəyyən
vərdişlər tələb edir.

Təqdimatlar özündə iki mühüm cəhəti: məzmun və realizasiya prosesini ehtiva edir.
Ümumilikdə onlar nəticəni – qarşıya qoyulmuş məqsədin əldə olunması keyfiyyətini müəyyən
edir. Onların hər biri ayrı-ayrılıqda kütlə qarşısında çıxışın hazırlıq texnologiyası və
praktikada həyata keçirilməsidir.

İnteraktiv texnologiyalar informasiya texnologiyaları, məsafədən (distant) təhsil, İnternet
resurslarından istifadə etməklə təhsil, eyni zamanda elektron dərsliklər və sorğu kitabları,
elektron dəftərlər, onlayn rejimində iş və s. ilə sıx əlaqəlidir. Müasir kompüter
telekommunikasiyalarının inkişaf səviyyəsi iştirakçılara real partnyorla interaktiv dialoqa
(yazılı və şifahi) girməyə imkan verir, eyni zamanda real zaman rejimində istifadəçi və
informasiya sistemi arasında fəal məlumat mübadiləsinə şərait yaradır.

Video konfrans formasında interaktiv məşğələlər tədris prosesi iştirakçılarının qarşılıqlı
fəaliyyəti üçün yeni imkanlar yaradır. Video konfrans elə texnologiyadır ki, burada təhsil
prosesinin bütün subyektləri üçün bir-birini görmək və eşitmək, məlumat mübadiləsi etmək,
məlumatları hamıya əlçatan olan kompüterin imkanlarından istifadə edərək və məsafədən
ünsiyyəti real canlı ünsiyyətə maksimum yaxınlaşdıraraq interaktiv rejimdə birgə emal etmək
imkanları yaradılır.

Video konfransın hazırlanması və həyata keçirilməsi onun keçirilməsi məqsədindən,
ünvanlandığı auditoriyadan asılıdır. Video konfransın uğurlu təşkili üçün texniki, təşkilati və
məzmun cəhətləri nəzərə alınmalıdır. Bununla yanaşı, tədris prosesinin video konfrans
formasında təşkili müəllimin psixoloji-pedaqoji, metodiki hazırlığına onun informasiya
mədəniyyəti səviyyəsinə əlavə tələblər irəli sürür. Video konfrans şəraitində həyata keçirilən
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interaktiv dialoq pedaqoji fəaliyyətin didaktik, informasiya, metodiki və texnoloji imkanlarını
əhəmiyyətli dərəcədə artıraraq, onun keyfiyyətcə yeni səviyyəsinə keçidi təmin etməyə imkan
verir.

Beləliklə, interaktiv təlim metodlarının tətbiqi müasir ali təhsil müəssisəsində tələbələrin
hazırlığının təkmilləşdirilməsinin ən mühüm istiqamətlərindən biri və səriştəli yanaşmanın
effektiv reallaşdırılmasının mütləq şərtidir.

Məqalənin aktuallığı. Ali təhsil müəssisələrində interaktiv metodlardan istifadə mühüm
əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdəndir. Tələbələrin hazırlığının təkmilləşdirilməsi üçün
innovasiyalardan maksimal şəkildə istifadə bu mövzunun aktuallığına diqqət çəkir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə məşğələlərin keçirilməsinin interaktiv forma və
metodları, tətbiqi xüsusiyyətləri, interaktiv təlimin ümumi nəticələri və təsirləri araşdırılır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Müəllimlərin peşəkar səriştəliyinin inkişafında
və təkmilləşməsində mühüm istiqamət olaraq istifadə edilə bilər.
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Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən təhsil islahatlarının əsas məqsədi-təlim və
tərbiyə prosesinin səmərəliliyini yüksəltmək və mənəvi, əxlaqi keyfiyyətlərə malik, insani
dəyərləri hər yerdə özündə ehtiva edən, milli və bəşəri dəyərlərə yiyələnən, yaradıcı və tənqidi
düşünməyi bacaran, fəal mövqeyi olan şəxsiyyətlər yetişdirməkdir. Bütün bunları həyata
keçirmək üçün ilk növbədə səriştəli müəllim kadrlarının hazırlığı tələb olunur.

Bu səbəbdəndir ki, bütün tarixi dövrlərdə görkəmli şəxsiyyətlər, dövlət adamları
müəllimlik peşəsinə yüksək qiymət vermiş, onu dəyərləndirmiş və müəllimliyi cəmiyyətin ən
şərəfli və ən müqəddəs peşəsi hesab etmişlər.

Müqəddəs dinimizin banisi Məhəmməd peyğəmbər müəllimə çox böyük deyər verərək
özünü müəllim adlandırmışdır. Həmçinin dahi şairimiz Nizami Gəncəvi müəllimi günəşə,
XIII əsrdə yaşamış filosof şair Mövlana Cəlaləddin Rumi müəllimi yanar şama, Məhəmməd
Füzuli müəllimi gənc qəlbin memarına, Məhəmməd Tağı Sidqi müəllimi dadlı meyvələr
yetişdirən bağbana bənzətmiş, Nəsrəddin Tusi isə müəllimi elmin çırağı adlandırmışdır.
Görkəmli şair Hüseyn Cavid müəllimlik peşəsini nəzərdə tutaraq demişdir:

Bəxtiyarsan əgər çəkdiyin əmək
Versə cahan süfrəsinə bir çiçək.

Müasir Azərbaycan peşəkar musiqi sənətinin və milli operasının banisi Üzeyir Hacıbəyli
bir məqaləsində yazırdı ki, müəllimlik vəzifəsi çox çətin və ən məsuliyyətli bir vəzifədir. Hər
adam onun öhdəsindən gələ bilməz və hər bir adama müəllim deyib, uşaqları ona tapşırmaq
böyük xətadır. Tərbiyə işində cüzi bir səhlənkarlıq uşağın gələcəyini pozub, həyatını məhv
edər.

Bütün bu müdrik fikirlər arasında XX əsrin dahi şəxsiyyəti, böyük dövlət xadimi
Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin müəllimlik peşəsi haqqında dediyi müdrik sözlər öz
xüsusi dəyəri, əhəmiyyəti və peşəyə verdiyi ən yüksək qiyməti ilə seçilir. Ulu Öndərin “Mən
yer üzündə müəllim adından yüksək bir ad tanımıram!” kimi qiymətli sözü şübhəsiz
müəllimlik peşəsi ilə sıx bağlı olmasından, bu peşəyə yaxından bələd olmasından, ilk peşə
ixtisasının müəllimlik olmasından və ilk vəzifə təyinatının da müəllimlik olmasından irəli
gəlməkdədir.

Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev 1980-ci illərdə ali məktəb işçilərinin respublika
müşavirəsindəki nitqində yeni bir pedaqoji anlayış kimi “Səriştəli müəllim” problemini irəli

mailto:ya_pek@hotmail.com
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sürüdü və yeni müəllim kadrlarının yetişdirilməsini bir vəzifə olaraq təhsil işçilərinin qarşına
qoydu. O, müəllimin peşəkarlıq səviyyəsinə, səriştəliliyinə yüksək qiymət verir və səriştəli
müəllim obrazının səciyyəsini bele göstərirdi: "...hər bir ali məktəb müəllimi gərək öz
sahəsində səriştəli olsun, geniş ümumi məlumata, yüksək pedaqoji qabiliyyət və vərdişlərə
sahib olsun. Ayrıca ali məktəb müəllimi səlis mühazirə oxumaq, dərs demək, öyrətmək,
tərbiyə etmək üçün bütün başqa zəruri keyfiyyətlətə malik olmalıdır. Bunun üçün gərək ali
məktəb müəllimi elmi biliklərdən əlavə, natiqlik məharətinə, geniş dünya görüşünə bütün
başqa pedaqoji keyfiyyətlərə və vərdişlərə yiyələnsin ki, bütün bunlar üst-üstə ona həqiqətən
yaxşı tərbiyəçi olmaq imkanı versin".

“Səriştə” kəlməsi beynəlxalq aləmdə - “kompetensiya” (latın sözü- competens) kimi
işlədilir. Bunun qarşılığı "uyğun", "peşəyə yararlı", “məqbul sayılma" mənalarını verir.
Dilimizdə işlənən "Səriştə" sözü isə farscadan gəlmədir. Farsca "səreştən" "yaratmaq"
məsdəri ilə qohumdur, qrammatik əsası "Səriş" sözüdür".

Dilimizdə səriştəlilik və səriştə anlayışları vardır ki, onlar müxtəlif məna daşıyırlar.
Səriştəlilik müəllimin yerinə yetirdiyi funksiyanı tələb olunan, yüksək səviyyədə yerinə
yetirməsi, onun hörmətli və nüfuzlu olmasıdır. Səriştə isə müəllimin müxtəlif pedaqoji
qabiliyyətlərə, müxtəlif müsbət keyfiyyətlərə sahib olmasıdır.

Səriştə əldə olunmuş bilik və bacarıqları praktik fəaliyyətdə səmərəli tətbiq etmək
qabiliyyətidir. Hər hansı bir fəaliyyəti həyata keçirmək üçün vacib olan və praktikada
səmərəli tətbiq edilən biliklər, bacarıqlar, vərdişlər, dəyərlər, keyfiyyətlər və kompetensiyalar
adlanır.

Müəllimlik sənətinin digər əsas xüsusiyyəti olan peşəkarlıq anlayışı bir qədər fərqlidir.
Peşəkarlıq müəllimin yalnız ixtisasını yaxşı bilməsi və öyrətməsi deyildir. Peşəkarlıq
müəllimlik peşəsinin incəliklərini dərindən bilmək, pedaqoji situasiyanı əvvəlcədən görə
bilmək, qiymətləndirmək, öz mövqeyini müəyyənləşdirmək və əsaslı arqumentlərlə
mövqeyini müdafiə edə bilməkdir. Peşəkar müəllim yaradıcı fəaliyyət göstərir, cəmiyyətdə öz
peşəsinin nüfuzunu, şərəfini daim yüksəldir, yetişdirdiyi tələbə və şagirdlərin bir şəxsiyyət və
ləyaqətli insan kimi formalaşmasında mühüm rol oynayır.

Peşəkarlıq birdən-birə deyil, pedaqoji təcrübələr, vəziyyətlər, çalışmalar vasitəsilə damla -
damla meydana gələrək inkişaf edir. Məzunun müəllimlik diplomu alması, "Gənc mütəxəssis"
adını qazanması, hələ onun peşəkar pedaqoji fəaliyyəti deyildir. O bu peşəkarlığı pedaqoji
fəaliyyətdə, təcrübədə çalışaraq qazanacaqdır.

Səriştəli peşəkar müəllimin fəaliyyətinin 6 növünü ayırmaq olar:
1. Səriştəli müəllimin peşə fəaliyyəti onun ixtisasına dair dərin biliyə sahib olması və

praktik fəaliyyətdə onu tətbiq etmək bacarığıdır.
2. Refleksiv səriştəlilik - müəllim kadrlarının peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsinin

mühüm şərtidir. Refleksiv səriştəlilik - müəllimin peşə keyfiyyətinin bir göstəricisidir ki,
bunun sayəsində yaradıcı iş, səriştəli fəaliyyət, səmərəlilik və məhsuldarlıq meydana gəlir.
Refleksiya latın sözü olub "reflexio"dan gəlmədir və mənası "Geriyə baxmaq", "Əks
etdirmək" mənasını verir. Bu görülmüş işin nəticəsini görmək, onu hiss etmək,
dəyərləndirmək və qiymətləndirməkdir. Refleksiya - özünə yönələn idrak prosesi, görülən işin
təhlili, ağlın və daxili aləmin vəziyyətini müşahidə etmək və şəxsi mövcudluğa əsaslanan
tədqiqatçılıq aktıdır. Refleksiyanın layihələşdiricilik, təşkilatçılıq, kommunikativlik, yaradıcı
fikir, korrektə etmək funksiyaları vardır.

1. Sosial peşə səriştəliliyi müəllimin kollektivlə həmrəyliyi, şagirdlərlə "Pedaqoji
əməkdaşlığı", onlarla düzgün ünsiyyət və münasibəti, ziddiyyətləri aradan qaldırma bacarığı,
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ictimaiyyət arasında hörmət və nüfuza malik olması, pedaqoji mədəniyyət və mərifətidir.
2. Müəllimin şəxsi peşə səriştəliliyi onun özünü ifadə etmə, özünü inkişaf etdirmə və

özünü təkmilləşdirmə bacarığıdır. Şəxsi peşə səriştəliliyi müəllimin öz işini planlaşdırmağı,
layihələşdirməyi bacarması, müstəqil qərarlar çıxara bilməsi deməkdir.

3. Fərdi peşə səriştəliliyi müəllimin özünüidarəetmə, özünənəzarət bacarığına malik
olmasıdır.

4. Ömür boyu peşəkarlıq və səriştəlilik davam etməli, peşə şərəfi qocalmamalı, ömür boyu
müəllimlik peşəsi uca tutulmalıdır.

Bütün bu cəhətləri nəzərə alaraq peşəkarlığın inkişaf tendensiyası və səviyyələrini belə
müəyyənləşdirmək mümkündür:

1. Peşəkarlığa qədər olan mərhələ. Bu gənc müəllimin pedaqoji fəaliyyətə başladığı
mərhələdir. Onun pedaqoji göstəriciləri, məhsuldarlığı hələ kifayət qədər deyildir.

2. Pedaqoji fəaliyyətə peşəkar yiyələnmə prosesi. Bu mərhələdə müəllimin pedaqoji
fəaliyyəti müsbət qarşılanır.

3. Peşəkarlığın yüksək mərhələsi. Buna pedaqoji ustalıq da demək olar. Bəzi pedaqoji
ədəbiyyatda "Ustad pedaqoq" ifadəsi də işlənmişdir.

4. Peşəkarlığın sonrakı mərhələsi. Burada müəllim-pedaqoq məsləhətçi, təcrübəli bir şəxs
olaraq öz həmkarlarına, müəllim yoldaşlarına məsləhətlər verir, düzgün yol göstərir. Bu,
müasir pedaqoji yanaşmada "Fasilitator" yanaşmasıdır.

Səriştəli müəllim yalnız diplomlu mütəxəssis deyil. O həm də "yaxşı əməkdaşdır",
"təcrübəli yoldaşdır", "tərbiyəçidir", "yol göstərən", "istiqamət verən", "bələdçidir". O,
"əməkdaşlıq pedaqogikası" və “humanizm prinsiplərinə" uyğun olaraq öz pedaqoji
fəaliyyətini qurur.

Müəllimin pedaqoji səriştəliliyi və peşəkarlığı onun yüksək əxlaqi keyfiyyətlərə, milli-
mənəvi zənginliklərə, bəşəri dəyərlərə, geniş dünyagörüşünə sahib olmasında, öz ixtisasını
dərindən bilməsində və onu öyrətmə qabiliyyətində, pedaqoji, psixoloji və metodiki biliklərə
vaqif olmasında, öz yetişdirmələrinə dərin hörmət və qayğıkeşliklə yanaşmasında,
tədqiqatçılıq və natiqlik qabiliyyətində, yüksək mədəni davranışında, habelə sağlam, xoş
görünüşündə, mehriban ünsiyyətində, səliqəli geyimində özünü göstərir.

Müasir müəllimin səriştəliliyi onun pedaqoji fəaliyyətinin bir çox sahələrini əhatə edir:
1. Müəllimin ümumi pedaqoji səriştəliliyi.
2. Müəllimin ümummədəni səriştəliliyi.
3. Müəllimin sosial-psixoloji səriştəliliyi.
4. Müəllimin tərbiyəçilik səriştəliliyi.
5. Müəllimin ixtisas biliyi səriştəliliyi.
6. Müəllimin didaktik səriştəliliyi.
7. Müəllimin idarəçilik səriştəliliyi.
8. Müəllimin refleksiyası-özünənəzarət, özünütəhlil, özünütəkmilləşdirmə səriştəliliyi.
9.Müəllimin informasiya-kommunikasiya, ünsiyyət mədəniyyəti səriştəliliyi.
10. Müəllimin innovasiya fəaliyyətində, yeni pedaqoji texnologiyalardan istifadə səriştəliliyi.
11. Müəllimin yaradıcı fəaliyyət səriştəliliyi.
12. Müəllimin tədqiqatçılıq səriştəliliyi.
13. Müəllimin nitq qabiliyyəti, natiqlik səriştəliliyi.
14. Müəllimin şəxsi səriştəliliyi.
15. Müəllimin sahibkarlıq səriştəliliyi.
Bu sahələrin hər birinin peşə səriştəliliyi, bacarıqları vardır ki, onlar xüsusi tədqiqat
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sahələridir.
Lakin səriştəli müəllimin pedaqoji fəaliyyətini ümumi şəkildə xarakterizə etsək, cəhətləri

xüsusilə ayırmaq olar:
— Müəllim öz bilik və dünyagörüşünü, ixtisasını daim inkişaf etdirir və təkmilləşdirir;
— Pedaqoji vəziyyəti düzgün anlayır, öz imkanlarını dəyərləndirir və düzgün qərar

çıxarmağı bacarır;
— Müəllim-şagird (tələbə) münasibətlərini düzgün qurur;
— Dəyişən və mürəkkəb şəraitə uyğunlaşır, pedaqoji kollektivlə həmrəy olur;
— Yenilikçidir, yeni pedaqoji üsullardan, texnologiyalardan istifadə etməyi bacarır;
— İxtisasını dərindən bilir və pedaqoji problemləri həll etmək iqtidarındadır;
— İxtisasının, pedaqoji, psixoloji problemlərin tədqiqatçısıdır;
Sadaladığımız xarakterik cəhətlərdən ən mühümü müasir dövrdə səriştəli müəllimin

kompüter biliklərinə yiyələnməsidir. Artıq məlumdur ki, müəllim öz funksiyalarının müəyyən
qismini kompüter və digər elektron vasitələrinin köməyi ilə həyata keçirir. Bu prosesdə
müəllim yenə əsas rolunu saxlayır.

Səriştəli müəllim qloballaşan dünyamızda dünyanın sürətlə dəyişilməsini, daim artan
məlumat axınını, vaxt məhdudiyyətinin artmasını, cəmiyyətdə baş verən sosial prosesləri,
ekoloji fəlakətləri və s. bilməlidir. Əks təqdirdə pedaqoji prosesdə uğur qazanmaqdan söhbət
gedə bilməz. Təhsil sistemində gedən müntəzəm yeniləşmələr, pedaqoji innovasiyalar və
təlim texnologiyaları müəllim hazırlığının tətbiqini zəruri etmişdir.

Səriştəli müəllimi şərtləndirən amillər çoxdur. Bunlardan ən vacibi şagirdlərlə normal
ünsiyyətin formalaşdırılması bacarığıdır. Müəllimin bütün şagirdlərə eyni, xoş münasibəti
göstərməyə hər zaman nail olması, şagirdlərə hörmət və etimad kimi psixoloji dəstək
göstərməsi təşkil edir. Səriştəli müəllim şagird şəxsiyyətinə hörmətlə yanaşır, onun müstəqil
fikirlərini, tənqidi mülahizələrini və yaradıcı təfəkkürünü çox qiymətli hesab edir. Şagirdin
şəxsiyyət kimi formalaşmasına önəm verir.

Səriştəli müəllim tədris etdiyi fənnini sevir və bu fənni şagirdlərə sevdirməyi bacarır.
Şagirdlərini sevən, onlara bağlanan müəllimlər tədrisdə uğurlar qazanırlar. Tədris prosesində
şagird-müəllim münasibətləri qarşılıqlı inam və məhəbbət əsasında qurulduqda isə şagirdin
müəllimə olan sevgisi sonda müəllimin fənninə olan sevgisinə çevrilir.

Məqalənin aktualliğı. Səriştəli, peşəkar müəllim hazırlığı, belə müəllimin fəaliyyəti
dövlətin gələcəyi, onun qüdrəti, iqtisadiyyatının yüksəlişi və əbədi müstəqilliyi üçün mühüm
şərt hesab edilir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Müəllim pesəkarlığının inkişaf tendensiyasını və səviyyələrini
müəyyənləşdirmək.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu, müasir təhsil sisteminin keyfiyyətini
artırmaq, müəllim-şagird münasibətlərini yaxşılaşdırmaq, müəllimlər arasındakı pedaqoji
ünsiyyəti artırmaqla, daha bilgili kadrlar yetişdirməkdən ibarətdir.
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Я. Пектанц

Квалификация в педагогической профессии: сущность,
назначение и особенности

Резюме

Основной целью государственной философии нашей страны, которая развивается
сильной и динамичной, является человеческий капитал. В этой работе выло показана
что на профессиональной компетентности учителя влияет его, правильное
педагогичеcкое общение со студентами и коллегами. Все это, соответственно,
положительно влияет на качество образования, повышает эффективность обучения и
стимулирует ученика любить предмет, который преподает учитель мастер своего дела.

Y. Pektanch

Qualifications in the teaching profession: the essence,
purpose and features

Summary

The main goal of the state philosophy of our country, which is developing strong and
dynamic, is human capital. In this work, it is shown that teacher’s professional competence is
affected by his correct pedagogical communication with students and colleagues. All this,
respectively, has a positive effect on the quality of education, increases the effectiveness of
training and stimulates the student to love the subject which taught by the master teacher.
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Mühazirə ali məktəblərdə ənənəvi aparıcı bir formadır. Onun əsas didaktik məqsədi tədris
materialını mənimsəmək üçün əsas istiqamətinin formalaşdırılmasıdır. O, təlimin didaktik
dövrünün əsas bəndi olub elmi tərbiyəvi dünyagörüşünün artması funksiyasını yerinə yetirir.

Mühazirə bütün növ tədris formalarının metodoloji və təşkilati əsasını təşkil edir. Bir çox
hallarda mühazirə əsas informasiya mənbəyi rolu oynayır. Bu adətən dərsliyin olmaması və
ya həmin elmi məlumatların hələ də dərsliklərdə öz əksini tapmayan vaxtlarda baş verir. Belə
olan hallarda o, yalnız mühazirəçi tələbələrə lazım olan materialı mənimsəməyə kömək edir.
Tədris materiallarının tələbələrə çatdırılması mühazirəçinin emosional təsirindən, auditoriya
ilə əlaqə yaratmasından çox asılıdır. Mühazirələr konkret bilik oblastının tələbəyə aydın
olmasını, həmin problemin həll edilməsini, məntiqini, öyrədilən predmetin elimdə də rolunu
izah etməklə öyrənilən fənnə qarşı maraq yaradır.

Mühazirə materialının və dərslik materialını əsası eyni olsa da. Sözsüz ki, ilk mühazirə
dərslik qarşısında üstünlük təşkil edir. Çünki mühazirədə yeni elmi texniki suallar
işıqlandırılır ki, bu da dərslikdə olmaya bilər. Bundan başqa mühazirə və dərslik öz həcminə
görə də fərqlənir. Dərslikdə bütün xırdalıqlar detallar açıqlansa da, adətən bu mühazirə də
olmur. Lakin bəzi hallarda, məsələn yeni kursların yaradılması zamanı mühazirə tələbələrə
biliyinin örtülməsi üçün yeganə forma olaraq qalır. Çünki mühazirə yeni dərsliyin
yaradılmasını qabaqlayır. Adətən, dərsliyin yaradılması bir neçə il çəkir.

Mühazirənin məzmunu, tədris proqramının əsasında qurulur. Burada ən əsas rol mühazirə
deyənin yaradıcılığına əsaslanan araşdırılmış, materiallardır. Bu da tələbələrin fənnə qarşı
marağını artırır. Ali məktəb mühazirəsi sadəcə dərslikdə olan materialların tələbəyə
çatdırılması deyil. Bu mühazirə pedaqoqdan müəyyən bilik sahəsində elmi pedaqoji
yaradıcılıq, ustalıq tələb edir. Əsil pedaqoq mühazirələrə dərsə bir-iki gün qalmış yox, bütün
ömrü boyu hazırlaşır. Müəllim və elmi bilikləri tələbələrə çatdırmaqla yanaşı, həmin elmdə öz
nəzər nöqtəsini də bildirir. O, öz ideyalarını deyir. Həmin fənnə qarşı münasibətini bildirir.
Hər bir mühazirə ondan elmi biliklərin analizini tələb edir. Mühazirəyə hazırlaşmaq üçün
müəllim öyrədiləcək materialların ən əsası, ən yadda qalan hissələrini seçməlidir. Mühazirə
həmçinin tələbələri fikirləşməyə vadar etməlidir. Onların dünyagörüşü formalaşdırmalıdır.

Mühazirə vaxtı auditoriya müəllimdən mənalı, canlı, maraqlı məlumatlar gözləyir.
Mühazirə vaxtı müəllimdən bilikdən əlavə, geniş erudisiya, məntiqi arqumentlər tələb olunur.
Buda o deməkdir ki, müəllim, mühazirə vaxtı tələbələrin təkcə şüuruna yox, həmdə
hissiyyatına təsir etməlidir. Eyni zamanda, gözəl natiq olmalıdır.
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Ən yaxşı mühazirələrdə elmi informasiyaların çatdırılması zamanı tələbələrlə əks əlaqənin
yaradılması çox yaxşı haldır. Zəif mühazirələrdə isə əlaqə birtərəfli olur. Ona görə də belə
mühazirələrin davamiyyəti formal xarakter daşıyır. Belə hal bütün zəif təşkil edilmiş
mühazirələr da baş verir.

Bir faktı də nəzərdən qaçırmayaq ki, mühazirə materialının möhkəmləndirilməsi üçün
seminar, praktiki və laboratoriya dərsləri mövcuddur. Çünki yalnız bu dərslərdə tələbələr öz
üzərlərində müstəqil işləyirlər.

Hər bir mühazirə elə qurulmalıdır ki, tələbələr həmin materialı konspektləşdirə bilsinlər.
Hər bir mühazirə materialı induksiya, deduksiya, analiz və sintez tələb edir.
Bir qayda olaraq ayrıca mühazirə 3 əsas hissədən ibarət olur: giriş, əsas hissə, nəticə
Giriş hissəsi. Mühazirənin məqsəd və vəzifələrinin formalaşdırılması, problemin qısa

xarakteristikası, ədəbiyyat siyahısı. Bəzən əvvəlki mövzuları ilə bağlı əlaqənin yaradılması
Əsas hissənin şərhi. İsbat, hadisələrin işıqlandırılmasının təhlili, faktların təhlili təcrübənin

nümayişi müxtəlif nöqteyi-nəzərlərini xarakteristikası. Öz mövqeyinin təyin edilməsi,
nəticələrinin formalaşdırılması, praktika ilə əlaqənin göstərilməsi, prinsip və metodların
müsbət və mənfi cəhətlərinin nəzərdən keçirilməsi.

Nəticə. Əsas nəticənin formalaşdırılması, müstəqil iş üçün tapşırıqlar, metodik məsləhətlər,
suallara cavab.

Əsasən xüsusi rol giriş mühazirələrinə şamil edilir. Onun materialı tələbəni əsas
informasiyanı qavramağa hazırlayır. Bilik sahəsinə aid məsələlərə məhz burda baxılır.
Metodik cəhətdən giriş mühazirəsi elə qurulmalıdır ki, tələbələrdə bu elmə maraq yaransın,
onun haqqında tam təsəvvür formalaşsın.

Giriş mühazirəsinin necə keçməsi müəllim ilə tələbənin qarşılıqlı əlaqəsindən asılıdır. Elə
birinci mühazirədən bilmək olar ki, tələbə ilə əks əlaqə qurulub ya yox.

Adətən, tələbələr giriş mühazirələrinə daha böyük maraq göstərirlər. Çünki onları yeni
fənn və yeni mühazirəçi maraqlandırır. Əgər giriş mühazirəsindən sonra tələbələrdə sual
yaranmadısa və onlar öz fikirləri ilə bölüşmədilərsə deməli, müəllim həmin fənnə maraq
yarada bilməyib.

Yekun mühazirədə bütün kurs üzrə yekun işlər aparılır. Tələbələrin diqqəti əldə olunan
biliklərin praktiki reallaşdırılmasına yönəldilir. Gələcəkdə müxtəlif problemlərin öyrənilməsi
üçün istifadə edilməli olan elmi tədqiqat işləri, kurs layihəsi, bu sahədə ədəbiyyat tövsiyə
edirlər.

İcmal mühazirələr keçilənlərin təkrarı deyil, onlar mühazirə materialının məzmununu
dərinləşdirmək məqsədi ilə keçirilir.

Mühazirə metodiki cəhətdən bu əsas tələblərə cavab verməlidir: elm və texnikanın müasir
səviyyəsində olmalıdır; müəyyən mövzunun işıqlandırılması tamamlanmış xarakter kəsb
etməlidir; tələbələrdə verilmiş materiallara aid idrakı maraq yaratmaq üçün daxili inam
olmalıdır. Yaxşı düşünülmüş şəkilli nümunələri saxlamaq; tələbələrin müstəqil işləri üçün
istiqamət vermək; mühazirəçi tələbələrin ümumi hazırlığı və inkişafını nəzarətdə saxlamalıdır.

Mühazirədən mühazirəyə elmi şərhlərin səviyyəsini artırmaq lazımdır ki tələbə üçün dərs
maraqlı olsun, həm də asan mənimsənilsin. Ona görə də ilk kurslarda əsas pedaqoji və
psixoloji diqqəti mühazirənin sistemli olmasına və müstəqil işlərə yönəltmək lazımdır.

Ilk kurslarda mühazirə ilə dərsliklərin, vəsaitlərin, müstəqil işlərin qarşılıqlı əlaqəsi
haqqında konkret göstərişlər vermək lazımdır. Aşağı kurslarda tələbələri mühazirələri
konspektləşdirməyə öyrətmək lazımdır. Çünki düzgün tutulmuş konspekt mühazirə
materialını daha yaxşı mənimsəməyə kömək edir.
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Mühazirə ali məktəbdə dərslərin əsas forması kimi aşağıdakı didaktik funksiyaları yerinə
yetirməlidir: təlimin vəzifələrinin quruluş və əsaslandırılması, yeni biliklərin mənimsənilməsi,
intellektual bacarıqların və vərdişlərin aşılanması, tələbələri gələcək tədris fəaliyyəti üçün
motivasiya etmək, tədris edilən fənni digər fənlərlə inteqrasiya etmək və eləcə də nəzəri
cəhətdən analiz etməyə marağı artırmaq.

Təlim forması kimi mühazirənin çox böyük üstünlüklərə malik olmasına baxmayaraq, o,
müəyyən çatışmazlıqlara da malikdir.

Mütəxəssislər vurğulayırlar ki, mühazirədə tələbələrin çoxu passiv olur. Ənənəvi mühazirə
təfəkkürü yüksək səviyyədə inkişaf etdirmir. Buraya analiz, sintez, qiymətləndirmə və
başqalarını aid etmək olar.

İri həcmdə informasiyanın ötürülməsi hətta onun qavramasına və anlamasına mane olur.
Ənənəvi təlimdə əks əlaqə problemi yaranır. Mühazirə monoloq formasını alır. Buna görə də
tələbənin yaradıcı potensialı inkişaf etmir.

Qeyri ənənəvi mühazirələr yuxarıda sadalanan çatışmazlıqları aradan qaldırmağa imkan verir.
Mühazirənin inkişafı təlim forması olaraq iki istiqamətdə gedir. 1. Məqsədyönlü metodiki

təkmilləşdirmə 2. Mühazirənin oxunması ilə yeni məzmun və təqdim edilmə üsullarının
axtarılması

Mühazirələrin formal strukturunun seçilməsi konkret tarixi şəraitlə müəyyən olunurdu. Bu
tətbiq oblastından və auditoriyanın sosial-psixoloji xüsusiyyətlərindən asılı olurdu. Belə ki, bu
mühazirə deyən təkcə informasiya ötürmürdü, o, həm də öz sözünün gücü ilə insanlara təsir
edirdi.

İndiki zamanda mühazirə deyənin bütün səyləri auditoriyaya ilə aktiv ünsiyyətə
yönəlməlidir. O, öz mövqeyini nümayiş etdirməlidir. Etimad və təbii şəraitin təmin edilməsi,
başqa bir insanın mövqeyini dinləmək və anlamaq istəyini həyata keçməsinə şərait
yaratmalıdır.

Yalnız formal mühazirə strukturunu dəyişdikdən sonra bu vəzifələri yerinə yetirmək
mümkün olacaq.

Bütün yeni termin və anlayışlar izah edilməlidir. Əyani vasitələrdən mütəmadi istifadə
olunmalıdır. İzah zamanı bu istiqamət qaydalarına əməl olunur: asandan çətinə, məlumdan
məchula, sadədən mürəkkəbə, yaxından uzağa. Real həyatla əlaqəli faktlar seçilir.

Lövhə mühazirə prosesi zamanı estetik doldurulmalıdır. Mühazirə məzmunlu, inandırıcı
olmalıdır. Mühazirə materialı kağızdan və ya konspektdən oxunmamalıdır, yalnız onlarla
tutuşdurulmalıdır. Mühazirə deyən verbal və qeyri verbal vasitələrdən istifadə etməlidir.
Verbal vasitələrə səs, qeyri verbal vasitələrə isə jestlər, mimikalar, pauzalar və s. aid edilir.
Mühazirəçi öz dediyinə inanmalıdır və dediklərinə arqument gətirilməlidir.

Auditoriyanın əhval ruhiyyəsini hiss etməlidir və onlarla əlaqə yaratmalıdır. Mötəbər
xarici görkəmi olmalıdır. Mühazirəçinin auditoriyaya daxil olma manerası və onu ilk işlətdiyi
sözlər tələbələrin diqqətini işgüzar ahənglə kökləməlidir.

Öyrənilən mövzuya motivasiyanı artırmaq üçün metodik üsullardan istifadə etməlidir
(aktuallığı, tələbatı ilə bağlı, gələcək peşə təcrübəsi ilə, real həyatla əlaqələnməlidir).

Problemli situasiyalar yaradılmalıdır. Əsas dərslikdə olmayan materiallar tələbələrə
çatdırılmalıdır.

Müəllimi mühazirələrdə qeydiyyat aparmağı tələb edir, mühazirələrdə qeydlər aparılması
metodikası tələbəyə öyrədilməli və bu tələbin yerinə yetirilməsinə nəzarət etməli və onlara
kömək etməlidir.

Diqqəti saxlamaq üsullarından istifadə etməlidir, buraya ritorik suallar, zarafatlar, tarixi
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ekskursiyalar, yaradıcı alimlərin həyat bioqrafiyası və sairə aid etmək olar.
Məqalənin aktuallığı. Ali məktəblərdə mühazirənin ənənəvi aparıcı bir forma kimi

didaktik məqsədinin tədris materialını mənimsəmək üçün əsas istiqamətin formalaşdırılması
olduğunu və onun elmi tərbiyəvi dünyagörüşünün artmasında əhəmiyyətini nəzərə alsaq,
məqaləni aktual hesab etmək olar.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə mühazirənin
hisslərinin şərhi ilə yanaşı, yekun və icmal mühazirələrin məzmunu haqda ətraflı məlumat
verilir, didaktik funksiyalar, inkişafının əsas istiqamətləri, öyrənilən mövzuya motivasiyanı
artırmaq üçün zəruri metodik üsullar göstərilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Современные виды и формы вузовской лекции
Резюме

В статье затронуты следующие вопросы:
 роль лекции в учебном процессе
 методы построения и проведения лекций
 вузовская лекция в контексте современной ситуации в образовании
 современные формы лекций в вузе
 критерии оценки качества лекции
 методы активного обучения.

S. Gamidov

Modern types and forms of university lectures
Summary

The article covers the following questions:
• the role of the lecture in the educational process
• methods of building and conducting lectures
• university lecture in the context of the current situation in education
• modern forms of lectures in high school
• criteria for assessing the quality of the lecture
• active learning methods.
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Son onilliklərə qədər təhsil sistemi keçmiş totalitar rejimdən qalan üsulla idarə edilirdi.
Qarşıda duran başlıca vəzifə Azərbaycan təhsil sistemində mütərəqqi ənənələri saxlamaqla,
inkişaf etmiş ölkələrin təhsilinin idarəetmə mexanizmlərini ətraflı, dərindən öyrənməklə
ölkəmizdə dünya standartlarına cavab verən müasir idarəetmə sisteminə keçilməsinə nail
olmaqdan ibarətdir. Professor Zahid Qaralov yazırdı: “Təhsil, insana insanlıq keyfiyyətləri
formalaşdırmağa imkan yaradan və bu imkanlardan hər kəsin yararlanmasını təmin edən
maddi-mənəvi zənginlik sistemidir (4, 4). Təbiət-cəmiyyət-insan sisteminin mahiyyəti, ondan
yaranan alt sistemlərin qavranılması və idarə edilməsi, hərəkət, inkişaf qanunauyğunluqları
yalnız mütəşəkkil təhsil sistemləri vasitəsi ilə öyrənilə bilər. İnsan fəaliyyətinin bütün
sahələrinin uğuru təhsil sisteminin mütəşəkkilliyindən asılıdır. XIX əsrdə Avropada mövcud
olan dünyəvi təhsil sistemi əsasında yaranan sosialist təhsil sistemi XX əsrin 50-ci illərindən
başlayaraq dünyada ən mütərəqqi və mükəmməl sistemlərin siyahısına daxil oldu. Qısa
müddətdə öz ərazisində, sonra isə onun nüfuz dairəsinə keçmiş ölkələrdə yayılmağa başladı.
1950-60-cı illərdə sosialist təhsil sistemi çox böyük nailiyyətlər əldə edərək dünyanın inkişaf
etmiş ölkələrinin diqqətini də özünə cəlb etdi. Bütün bunlara baxmayaraq sosialist təhsil
sisteminin nöqsanlı, çatışmayan cəhətləri də çox idi. Bunların böyük bir hissəsi ictimai-siyasi
quruluşun mahiyyətindən, idarəetmə üsullarının qeyri-demoktarikliyindən, bir hissəsi isə
təhsil idarəedicilərinin özlərinin səhvlərindən irəli gəlirdi.

Təhsil sistemi-cəmiyyətin sifəti, onun mahiyyətini adekvat ifadə edən vasitədir. Başqa
sözlə, insana münasibətin “nüvəsidir” (3, 101).

SSRİ-nin süqutu böyük çətinliklə qurulmuş sosialist təhsil sistemini də dağıtdı.
Müstəqillik qazanan ölkələr öz milli təhsil sistemlərini yaratmağa cəhd etdilər. Azərbaycan
ziyalıları və siyasi hakimiyyətdə olan şəxslər də buna cəhd etdilər. Milli təhsil sisteminin
yaradılmasının vacibliyini hamı dərk edirdi. Ancaq sosialist təhsil sistemi əvəzinə hansı
sistemi və necə yaratmaq məsələsində vahid mövqedə dura bilmirdilər. Bunun birinci səbəbi o
idi ki, nə alim-mütəxəssislər, nə də siyasətçilər təhsil sisteminin ictimai-siyasi quruluşun
funksiyası olmasını dərindən dərk etmirdilər. Süquta uğramış quruluşun təhsil sistemi də
dəyişdirilməlidir. Sosialist təhsil sisteminin yerini bazar iqtisadiyyatı yolunu tutmuş milli
təhsil sistemi tutmalıdır. İkinci səbəb isə milli təhsil sistemini yaratmağa cəhd edənlər
sosializmdən kapitalizmə keçidin xüsusiyyətlərini və qaydalarını bilmirdilər.
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Professor Z.Qaralov da 90-cı illərin əvvələrində yaxın keçmişə öz obyektiv və tarixi
fikrini belə bildirir: “Son 70 ildə təhsil quruculuğu sahəsində əldə olunmuş nailiyyətləri
“imperiya təhsil sistemi” damğası ilə bütövlükdə inkar etmək əvəzinə ağlabatan yeni layihələr
vermədən, milli təhsil sistemi yaratmaq cəhdi fanatizmdən başqa bir şey deyildir” (5, 4).

Professorun fikirləri o dövrdə reallaşmasa da, son dövrlərdə aparılan islahatlar nəticəsində
reallaşır. Müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq, ümumi təhsil sistemində “yaddaş”
məktəbindən “təfəkkür” məktəbinə keçidin, təhsilin şəxsiyyətyönümlüyünün təmin edilməsi,
ümumi təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, mütərəqqi dünya təcrübəsinə əsaslanan milli
kurikulumların hazırlanması və səmərəli tətbiqi ümumi təhsil sisteminin yeniləşdirilməsi
qarşısında duran mühüm vəzifələrdəndir.

Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin ilk illərində yeni təhsil quruculuğuna aid
ideyaları təxminən üç qrupda əhatə etmək olar: I qrupun ideyası: Bəzi kosmetik düzəlişlər
aparmaqla sosialist təhsil sistemini olduğu kimi saxlamaq. Bu fikrin müəllifləri bir mühüm
qanunu: iki müxtəlif-eyni ölçmə sisteminə gətirilməsi mümkün olmayan ictimai-siyasi
sistemin alt sistemlərini (təhsil sistemlərini) eyni müstəvidə yerləşdirməyin
mümkünsüzlüyünü nəzərə almağı bacarmayanlar idi.

II qrupun ideyası: Sosialist üsul-idarəsi dağılıb cəmiyyətdən silindiyi kimi, ona məxsus
təhsil sistemindən də imtina etməliyik. Bu fikri ümumiyyətlə təhsil sistemlərinin mahiyyətini
bilməyənlər, təhsil quruculuğu proseslərində heç vaxt iştirak etməyən adamlar irəli sürürdülər.

III qrupun ideyası: Sosialist təhsil sisteminin 70 illik təcrübəsində özünü doğrultmuş,
əhəmiyyətli nələr varsa onları seçmək, beynəlxalq təhsil sistemlərinin nailiyyətlərini
öyrənmək, yeni ictimai-siyasi sistemin açdığı imkanları dərindən araşdırmaq, demokratik
cəmiyyət quruculuğunun strateji məqsədlərini və Azərbaycanın təhsil quruculuğu təcrübəsini,
eləcə də pedaqoji-psixoloji elmi-tədqiqatların nəticələrini nəzərə almaqla yeni milli təhsil
sistemi qurmaq (4, 11). Bu ideyaları təhlil etdikdə görürük ki, Azərbaycanda təhsil sisteminin
qurulması üçün, müxtəlif zamanlarda istər sosialist təhsil sistemi, istərsə də beynəxalq təhsil
sisteminin əsasını əks etdirən fundamental tədqiqatlara və ədəbiyyata ehtiyacımız var.

Professor Zahid Qaralovun rəhbərliyi ilə 1987-ci ildən çox ciddi kompleks elmi-tədqiqat
işləri aparmış alimlər qrupunun ideyası III qrupun ideyası idi. Ortaq çalışmalar əsasında
birinci dəfə “Azərbaycan Respublikasının milli təhsil konsepsiyası” hazırlanaraq tətbiq
edilmək üçün 1991-ci ildə respublikanın rəhbər orqanlarına təqdim olunmuşdu. Çox təəssüf ki,
belə fundamental konsepsiyanın əhəmiyyətini görməyərək onu həyata keçirmədilər. 1992-ci
ildə təhsil haqqında qəbul edilən qanun milli təhsil sistemi yaratmağa imkan vermədiyi kimi,
eyni zamanda məktəbləri sosialist təhsil sisteminin yaratdığı mütərəqqi prinsiplərdən
uzaqlaşdırdı. 11 illik ümumi orta təhsil səkkizilliyə endirildi, əmək təlimi məşğələləri və
zəngin tədris emalatxanaları dağıdıldı, təbiət-riyaziyyat fənlərinin saatları azaldılaraq
humanitar və praktik fənlərə verildi, yaradıcı müəllimlərə qarşı diqqət azaldığına görə təlimin
keyfiyyəti aşağı düşdü, biliyin qiymətləndirilməsində formalizm geniş yer aldı, sosialist
təhsil sisteminin əvəzinə heç bir təhsil sistemi yaranmadı və bu sahədə boşluqlar yarandı,
tədris-tərbiyə kompleksi, o cümlədən əyani və texniki vəsait istehsalı üzrə heç bir tədbir
görülmədi və s. Sosialist iqtisadiyyatı və avtoritar idarəetmə sistemi ilə bazar iqtisadiyyatı və
açıq siyasi sistem arasındakı kəskin fərq təhsil sistemlərindəki fərqləri də üzə çıxardı. Bu
problemlərin aradan qaldırılması və müvafiq milli təhsil sisteminin yaradılması üçün ulu
öndər Heydər Əliyev təhsil islahatı barədə 2 fərman imzaladı, proqram təsdiq etdi. Bu
sənədlər əsasında sistemdə müəyyən dəyişikliklər edildi. Professor Z.İ. Qaralov yazırdı:
“Açıq bazar iqtisadiyyatı və açıq siyasi sistemə uyğun olan milli təhsil sisteminin
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formalaşdırılması istiqamətində çox işlər görülməlidir. Əsaslı təhsil islahatı aparılmalıdır.
Təhsil üzrə kompleks islahatın əsas məqsədi iqtisadiyyatın və cəmiyyətin dayanıqlı
inkişafının təmin olunmasında fəal mövqe nümayiş etdirən, müstəqil və məhsuldar iş icra
etməyi bacaran sağlam vətəndaş formalaşdırmaqdan ibarət olmalıdır” (4, 12).

Bu məqsədə çatmaq üçün təhsil sahəsində bir sıra məsələləri həll etmək lazımdır. İlk öncə
“milli təhsil sistemi” anlayışı dəqiqləşdirilməlidir, əsas prinsipləri müəyyən olunmalıdır.
Bunların əsasında milli təhsil sisteminin inkişaf strategiyası və bunun həyata keçirilməsi üçün
mərhələli kompleks proqramlar işlənib hazırlanmalıdır. Xalqın təhsil islahatında hamılıqla
iştirakını şərtləndirən faktor ölkəmizdə demokratik prinsipləri dönmədən həyata keçirmək
istəyidir. Demokratiyanın aşağıdan inkişafı vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunun mühüm
şərtidir.

Təhsildə milli tərəqqi və inkişaf üçün 1999-cu ildə “Təhsil sahəsində İslahatlar Proqramı”
hazırlanaraq təsdiq edildi. Proqramda Azərbaycan milli təhsil sisteminin strategiyası və
konsepsiyası müəyyənləşdirildi. Burada təhsilin idarə edilməsində yeni prinsiplərin bərqərar
olunması, təhsilin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması, dünya təhsil sisteminə
inteqrasiyası və əsaslı şəkildə təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulurdu (2, 6). İslahatın əsasında
duran təhsilin humanistləşdirilməsi, demokratikləşdirilməsi, diferensiallaşdırılması və
inteqrasiyası kimi prinsiplər milli zəmində, bəşəri dəyərlər əsasında dünyəvi təhsil sisteminin
yaradılması, gələcək nəslin şəxsiyyət kimi formalaşması üçün onun təlim-tərbiyə prosesinin
bərabərhüquqlu subyektinə çevrilməsini əsas vəzifə kimi qarşıya qoyur.

Beləliklə, bugün ki, təhsil sistemində aparılan dəyişiliklər və islahatları təhlil etdikdə onun
əsası ilə professor Zahid Qaralovun yeni təhsil sisteminin yaradılmasında irəli sürdüyü
təkliflərin bir çox oxşar cəhətlərini görə bilərik. Bu da professorun fikirlərinin bugün də öz
aktuallığını qoruyub saxladığını göstərir.

Məqalənin aktuallığı. Təhsil sistemindəki problemlərin araşdırılması və həlli yollarının
göstərilməsidir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Professor Z.Qaralovun təhsil sistemindəki problemləri
araşdıraraq üzə çıxarması və həlli üçün irəli sürdüyü təkliflərin əks etdirilməsidir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə gənc tədqiqatçılar, magistrantlər,
təhsil işçiləri və pedaqoji sahədə çalışanlar üçün faydalı olacaqdır.
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С. Мамедова

Профессор Захид Каралов о проблемах и решениях
в нашей системе образования

Резюме

В статье упоминаются взгляды профессора Захида Гаралова о системе
социалистического воспитания и ее преимуществах, недостатках закона об образовании,
принятого в 1992 году. В статье также отражено создание национальной системы
образования, ее принципов и ее формирования. Также было истолковано основное
содержание реформ в образовании.

S. Mammadova

Professor Zahid Garalov About problems and
solutions in our education system

Summary

The article mentions the views of Professor Zahid Garalov on the system of socialist
education and its advantages, the shortcomings of the law on education, adopted in 1992. The
article also reflects the creation of a national education system, its principles and its formation.
The main content of educational reforms was also interpreted.
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Hazırda ümumi təhsil sahəsində aparılan islahatların əsas məqsədi cəmiyyətin ehtiyac və
tələbləri nəzərə alınmaqla təhsilin keyfiyyətinin yüksəltmək, onun inkişafını təmin etməkdir.
Bununla əlaqədar təhsilin keyfiyyətini şərtləndirən amillərə, ilk növbədə təhsilin məzmununa,
müəllim hazırlığına və qiymətləndirmə sistemlərinə yenidən baxılması zərurəti vardır.

Məlumdur ki, hər hansı bir kəşf, yenilik mütləq qiymətləndirmə əsasında özünü doğruldur.
“Gündəlik ehtiyaclara cavab verirmi?”, “Tələbatı ödəyirmi?” və s. bu kimi sualların
süzgəcindən – qiymətləndirilmə prosesindən keçdikdən sonra məhsulun tətbiqi məqbul hesab
olunur. Qiymətləndirmə keyfiyyətin yüksəldilməsi və inkişafına xidmət edən bir proses
olmalıdır.

Qiymətləndirmə (dəyərləndirmə) geniş anlayış olub istənilən sahənin və ümumilikdə
cəmiyyətin inkişafının bütün sahələrində bu və ya digər şəkildə istifadə olunur. Məsələn
cəmiyyətdə müəyyən hadisəyə münasibəti öyrənmək üçün sosioloji sorğular keçirilir,
nəticələr ümumiləşdirilir və hadisə qiymətləndirilir. Təbabətdə xəstənin diaqnozunu və
müalicəsini təyin etmək üçün çoxlu ölçmələr aparılır (indikatorların qiyməti müəyyən edilir),
onlara əsasən xəstənin vəziyyəti qiymətləndirilir, diaqnoz qoyulur və diaqnoza uyğun gələn
müalicə üsulları seçilərək xəstə müalicə olunur. Yaxud psixologiya sahəsində həyata
keçirilən yoxlamalar, monitorinqlər hər hansı bir xüsusiyyəti, cəhəti, xarakteri ortaya çıxarır.
Bu yoxlamalar sayəsində mütləq olaraq prosesin qiymətləndirilməsi həyata keçirilir. Belə
misallardan çoxlu sayda gətirmək olar.

Qiymətləndirmənin məqsədi nədir?
Əsas məqsəd tədrisin və təlimin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması olmaldıır. Tədris

prosesinin effektiv planlaşdırılması, təkcə bilik və bacarıqları deyil, həm də şagirdin fəaliyyəti,
inkişafı qiymətləndirmə prosesinin əsasını təşkil etməlidir. Dərsin gedişinin interaktiv yolla
təşkili dərsdə faydalı və etibarlı əks-əlaqəni təşkil edir, öyrənilənlərə özünü
təkmilləşdirməkdə kömək edir, formalaşdırıcı funksiya daşıyır. Təlim prosesi zamanı bu cür
qiymətləndirmə şagirdin özünə və ictimaiyyətə şagirdin səviyyəsi və inkişafı barədə
müntəzəm məlumat verməyə imkan verir. Təhsilin davamlılığı və öyrənməyə maraq və
motivasiya məhz belə bir şəraitdən yaranır.

Müasir qiymətləndirmənin təlim prosesinin tərkib hissəsini təşkil etməsi və onun
haqqında məlumat mənbəyi olması, təlimin səmərəliliyinin müəyyən etməsi, dəqiq
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müəyyənləşdirilmiş standartlara və meyarlara əsaslanması, eləcə də məsələlərin mərkəzində
şagirdin dayanması onun fəlsəfi əsasını təşkil edir.

Müasir qiymətləndirmənin standartlar əsasında qurulması və onun daha obyektiv və real
köklərə dayandığını göstərir. Belə ki, müəllim və şagirdlər onların qarşısına qoyulan tələbləri
öncədən daha aydın görür və yollarını müəyyənləşdirirlər.

Çoxillik standart yaratmaq təcrübəsi olan ölkələrdə artıq standartların tətbiqi ilə bağlı
böyük təcrübə məktəbi formalaşmışdır. Bu ölkələrin pedaqoqları sadəcə standartlardan yox,
güclü standartlardan danışır və aşağıdakıları ön plana çəkirlər:

1. Bütün standartlar eyni dərəcədə əhəmiyyətli deyil.
2. Standart hazırlanarkən “bilmək yaxşı olardı” yox, “bunu bilmək vacibdir” prinsipi ilə

hərəkət etmək lazımdır.
3. Şagirdə gələcək həyatında lazım olan, tədrisin nəzərdə tutulan və qiymətləndirilməsi

planlaşdırılan bilik və bacarıqlar standartlarda interqrativ şəkildə əks olunmalıdır.
Amerikalı alim H.Yakobs göstərir ki, öyrədilməsi arzu edilə şeylərin arasından öyrədilmə

imkan olanların seçilməsi kurikulum yaradanların əsas vəzifəsidir. Vaxt məhdudiyyəti olduğu
üçün hər şey öyrətmək mümkün deyil. Kurikulumu yaradanlar məzmunu müəyyən edərkən ən
vacib olanları seçməlidirlər.

Nəticəyönlü kurikulumun hazırlanması və tətbiqi sahəsində ilk addımlarını atan ölkəmizdə
standartların cəmiyyətin tələblərinə, şagirdlərin yaş səviyyəsinə və digər aspektlərə hansı
səviyyədə uyğun olması haqqında yalnız şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinin
nəticələri əsasında fikir söyləmək olar. Qiymətləndirmənin nəticələri müəllimin fəaliyyəti, bu
fəaliyyətin şagirdlərin tələbatına nə dərəcədə cavab verməsi, habelə kuriklumda,
planlaşdırmada və dərsliklərdə müvafiq dəyişikliklərin aparılması zərurəti haqqında qərar
qəbul etmək üçün etibarlı mənbə rolunu oynayır.

Eyni zamanda qiymətləndirmə şagirdlər haqqında məlumat toplamağı, onların zəif və
güclü tərəflərin müəyyən etməyə imkan verir ki, bu da müəllimə dərsdə istifadə edəcəyi təlim
üsullarını standartlara və şagirdlərin səviyyəsinə uyğun müəyyənləşdirməyə kömək edir.

Beləliklə, qiymətləndirmə müəllimin öyrətmə və şagirdin öyrənmə və təhsilin idarə
olunması prosesində əhəmiyyətli rola malikdir.

Bəzi ədəbiyyatlarda şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinin dövrü şəklində bütün
prosesləri necə əlaqələndirildiyini aşağıdakı sxemlə göstərilir:

Təlim
nəticələri

Şagirdlərin təlimi

Təlim strategiyalarına,
kurikuluma və dərsliklərə

yenidən baxış

Qiymətləndirmə

Təhlil
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Sxemdə göründüyü kimi təlim prosesi fənlər üzrə müəyyən edilmiş təlim nəticələr
(standartlar) əsasında qurulur. Şagirdlərin nəzərdə tutulan təlim nəticələrini necə yiyələnməsi
qiymətləndirilir və nəticələr təhlil olunur. Bu təhlil əsasında nəticələri, təlim və
qiymətləndirmə üsullarının dəyişdirilməsi və ya təkmilləşdirilməsi haqqında qərar çıxarılır.

Qiymətləndirmə üzrə amerikalı alim D.Sparks qeyd edir ki, “əsas məsələ”
qiymətləndirməni şagirdin həvəsləndirilməsi üzərində qurulmalıdır. Bir vaxtlar
qiymətləndirmə sistemi şagirdləri mükafatlandırmaq və cəzalandırmaq üçün bir vasitə olaraq
yaradılmışdır. Bu səbəbdən ilk nəticələri uğursuz olan bir çox şagirdlər öz vəziyyəti ilə barışır
və çalışmağa son qoyurdu. Şagirdlərin qiymətləndirməyə cəlb edildiyi eyni sistemdə isə onlar
özlərini prosesin səlahiyyətli iştirakçısı kimi görürlər.

“Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası”nı
da ölkəmizdə məktəb daxili qiymətləndirməni həyata keçirmək üçün istiqamətlər müəyyən
edilmişdir. Qiymətləndirmə diaqnostik, formativ və summativ olaraq formal və qeyri-formal
şəkildə həyata keçiriləcəkdir.

Formativ qiymətləndirmə təlim prosesində şagirdin fəaliyyətini izləmək məqsədi ilə
müəllimin müntəzəm olaraq apardığı monitorinqlərdi. Bu monitorinqlər vasitəsilə şagirdin
zəif və güclü tərəfləri aşkar edilir, ehtiyacları öyrənilir, uğur qazana bilməməsi səbəbləri
müəyyən olunur və bunun üçün zəruri tədbirlər həyata keçirilir.

Diaqnostik qiymətləndirmə, əsasən, müvafiq təlim istiqamətlərinin müəyyənləşdirməklə
şagirdin ilkin bilik və bacarıqlarını ölçür və bu səbəbdən kursun və bölmənin əvvəlinə
keçirilir. Eyni zamanda metodik ədəbiyyatda formativ qiymətləndirmə zamanı üzə çıxan
problemin kökünü müəyyənləşdirmək (diaqnoz qoymaq) üçün və diaqnostik
qiymətləndirmənin keçirilməsi təcrübəsi haqqında çoxlu fikirlərə rast gəlirik. Şagirdlərin
nailiyyətlərini izləyərkən yeri gəldikcə bir nəfərlə ayrılıqda, kiçik bir şagird qrupu ilə və ya
bütün sinflə diaqnostik qiymətləndirmə aparılır.

Diaqnostik qiymətləndirmənin ən geniş yayılmış forması özünü qiymətləndirmədir. Şagird
bölmənin əvvəlində müəllimin qoyduğu meyarlar üzrə mümkün bal çərçivəsində özünü
qiymətləndirir. Sözsüz ki, eyni zamanda müəllim də həmin meyarlar üzrə şagirdi
qiymətləndirir və üst-üstə düşməyən fikirlər birlikdə təhlil edilir.

Summativ qiymətləndirmə (yekun) məktəblər (müəllimlər və məktəb rəhbərliyi) və ya
yuxarı orqanlar tərəfindən (rayon və şəhər təhsil şöbələri, nazirlik) şagirdlərin son nəticəsini
öyrənmək məqsədi ilə aparılır.

Qiymətləndirmə üsulları şagirdlərin öyrənməsi haqqında məlumatları toplamaq üçün
istifadə olunan prosedurlardır. Qiymətləndirmə vasitələri isə şagirdlərin öyrənməsi haqqında
məlumatları toplamaq üçün istifadə olunan alətdir. Daha dəqiq desək əgər müşahidə aparmaq
qiymətləndirmə üsuludursa onu həyata keçirmək üçün müəllimin istifadə etdiyi müşahidə
vərəqi qiymətləndirmə vasitəsidir. Summativ qiymətləndirmənin nəticələri rəsmi xarakter
daşıdığı üçün onun formal qiymətləndirmə adlandırılar. Summativ qiymətləndirmə aparmaq
üçün ən çox istifadə olunan vasitə testlərdir.

Formativ qiymətləndirmə isə məlumatların toplanması prosesi olub, nəticələrin rəsmi
qeydiyyatı aparılmadığı üçün qeyri-formal qiymətləndirmə adlandırılır.

Formativ qiymətləndirmə zamanı geniş istifadə olunan üsullara aşağıdakıları misal
göstərmək olar: müstəqil oxu, esse, riyazi problemin həlli, planlaşdırma, rol oyunları, hesabat
yazmaq, informasiyanın təhlili və s. Yaradıcı müəllim bu siyahını xeyli artıra və zənginləşdirə
bilər.

Bu üsullardan istifadə etmək şagirdlərə verilən eyni adlı tapşırıqların qiymətləndirilməsi
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deməkdir. Bu tapşırıqları qiymətləndirmək üçün rüblüklər, qiymətləndirmə meyarları cədvəli,
müşahidə vərəqələri, özünü qiymətləndirmə və cütlüklərin qiymətləndirilməsi vərəqləri və s.
vasitələrdən istifadə etmək olar.

Qiymətləndirmə üsullarından yerində və lazımınca istifadə etmək üçün nümunələri və
tapşırıqları müəllim özü yarada və digər ölkələrin təcrübəsini yerli xüsusiyyətlərlə
uyğunlaşdırmaqla istifadə edə bilər. Bu yenə də müəllim peşəkarlığından asılıdır.
Müəllimlərin peşəkarlığı isə onların öz üzərində işləməsi, daim öyrənmək və inkişaf etmək
istəməsi ilə bağlıdır. Bu işdə müəllimin ixtisaslaşdırılmasında böyük rol oynayır.
Müəllimlərin ixtisaslaşdırılması aparılan islahatların müvəffəqiyyətini təmin edən
göstəricilərdən biridir. Amma bir şeyi də nəzərə almaq lazımdır ki, müəllimin ixtisaslaşması
üçün dövlətin gördüyü tədbirlər işin bir hissəsidir. Əsas məsələ bu müəllimin bu dəyişikliyə
nə dərəcədə hazır olması və onu qəbul etməsidir. Belə ki, müəllim ona edilən köməyə cavab
olaraq qoyulan tələblərin reallaşması üçün böyük təhsil orqanlarına yardım etməlidir.

ABŞ-ın Kadrların İnkişafı üzrə Milli Şurasının icraedici direktoru, eyni zamanda
qiymətləndirmə üzrə mütəxəssis D.Sparks hələ 1998-ci ildə bu məsələ ilə bağlı arzularını
belə ifadə etmişdir: “Təsəvvür edək ki, gələcəkdə müəllimlər bir stol ətrafında oturaraq
şagirdlərin işi, öyrənməsi haqqında danışaraq belə bir suala cavab axtarırlar; şagirdlərimizdən
arzuladığımız nəticəni almaq üçün biz nəyi dəyişməliyik?”

Ümid edirik ki, ölkəmizdə müəllimlər məhz bu istiqamətdə düşünüb hərəkət edəcək və
islahatın həyata keçirilməsinə öz töhfələrini verəcəkdir.

Məqalənin aktuallığı. Qiymətləndirmə (dəyərləndirmə) geniş anlayış olub istənilən
sahənin və ümumilikdə cəmiyyətin inkişafının bütün sahələrində bu və ya digər şəkildə
istifadə olunur.

Məqalənin elmi yeniliyi. Əsas məqsəd tədrisin və təlimin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması
olmaldır. Tədris prosesinin effektiv planlaşdırılması, təkcə bilik və bacarıqları deyil, həm də
şagirdin fəaliyyəti, inkişafı qiymətləndirmə prosesinin əsasını təşkil etməlidir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Qiymətləndirmə üsullarından yerində və
lazımınca istifadə etmək üçün nümunələri və tapşırıqları müəllim özü yarada və digər
ölkələrin təcrübəsini yerli xüsusiyyətlərlə uyğunlaşdırmaqla istifadə edə bilər.
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К. Алиева, У. Алиева

Применение метода оценивания

Резюме

В статье даётся подробная информация о правильном выборе методов и средств,
используемых в процессе оценивания.

Методы и средства оценивания являются орудием и процедурами, которые
используются для собирания информации об обучении школьников.

K. Alıyeva, U. Alıyeva

Application of the estimation method

Summary

The article provides detailed information on the correct choice of methods and tools used
in the assessment process.

Methods and means of evaluation are tools and procedures that are used to collect
information on the education of school children.
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Zamanla sinergetik hərəkat və bu təsəvvürün müxtəlif istiqamətləri yaranmağa başladı,
sözügedən hərəkatların, metodların və formaların məcmusu yeni bir elmi paradiqmanın –
sinergetikanın formalaşmasına gətirib çıxardı. Bu halda paradiqma dedikdə, elmi prinsiplərin
və elmi təsəvvürlərin məcmusu nəzərdə tutulur.

Qeyd etmək lazımdır ki, hələ qədim dövrdə Platon və Heraklit tərəfindən sinergetikaya
əks bir ideya - bütün mövcudatın hərəkətverici qüvvəsi və sosium-cəmiyyətin inkişafının
harmoniyası ideyası - irəli sürülmüşdür. İnsanların əməkdaşlıq və kooperasiya ideyası həm də
erkən xristian dininin, xüsusilə pravoslavlığın əsasını təşkil edir. Bildiyimiz kimi, kooperasiya
isə əməyin təşkili formalarından biri olub, insanların eyni və ya bir-biri ilə əlaqəsi olan
müxtəlif əmək proseslərində birgə fəaliyyətini nəzərdə tutur. Bu fikrə həm də buddizm və
Konfutsinin təlimlərində də rast gəlinir.

Sinergetikada, dünyagörüşünün nüvəsi kooperasiya, əməkdaşlıq, inteqrasiya, koherentlik,
əlaqələndirmə, koordinasiyadan ibarətdir. Bütün bu amillər inkişafın əsasını və başlıca
şərtlərini təşkil edir. Söylənənlər isə bir sıra suallar yaradır:

— sinergetika elmi paradiqma kimi Çarlz Darvinin evolyusionizmi (başqa sözlə, Darvinin
təkamül nəzəriyyəsi) ilə müqayisədə bizə nələr verir?

— sinergetika dünyaya baxışı genişləndirən yeni elmi istiqamət kimi ümumi sistem və
kibernetika (yəni əks əlaqəyə malik sistemlərin idarə edilməsi) ilə müqayisədə bizə nələr verir?

— sinergetika, əvvəlki metodologiyalardan fərqli olaraq daha çətin və mürəkkəb
məsələləri daha keyfiyyətli və düzgün həll etməyə imkan yaradan və reduksionizm
(reduksionizm – materialist fəlsəfi cərəyanlardan olub, hər şeyin yalnız maddədən ibarət
olduğunu, bu maddənin əzəli və əbədiliyini, qeyri-maddi məfhumların maddi amillərlə
izahının mümkünlüyünü irəli sürür) və dərketmənin son 350 il ərzində hakim olan induktiv
metoduna (induktiv metod – xüsusi hökm və ya müddəalardan ümumi nəticələrə aparan
metoddur) əsaslanan metodologiya kimi, bizə nələr verir?

— sinergetika və ya sinergetik modellər klassik elmi nailiyyətlərin izah edə bilmədiyi
hadisələri sinergetik modellərlə həll etmək yolunda bizə nələr verir?

Bu suallara cavab tapmaq isə olduqca asandır.
Birincisi, inkişafın çoxsaylı yollarını yalnız özünütəşkil nəzəriyyəsi və sinergetika

nəzəriyyəsi ilə izah etmək mümkün olur. Sinergetikaya Anri Puankare tərəfindən yaradılan
bifurkasiya (bifurkasiya – ayrılma, haçalanma) nəzəriyyəsinin, Uitni Tom Arnoldun fəlakətlər
nəzəriyyəsinin, Benoit Mandelbrotun 1975-ci ildə yaratdığı fraktallar (fraktal – öz-özünü
təkrar edən və sonsuzadək kiçilən parça) nəzəriyyəsinin cəlb edilməsi və onların üzvi bir
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simbioz (simbioz - fərqli sistemlərin birgə fəaliyyəti) təşkil etməsi problemlərin həllinin yeni
yollarını tapmağa imkan yaradır. Yuxarıda adı çəkilən nəzəriyyələrin sözügedən simbiozu isə
rus alimi İlya Priqojinin özünütəşkil nəzəriyyəsinin əsasını təşkil edir. Hətta Rusiya elmində
proqnozlaşdırma sahəsinin ən məşhur alimi, akademik V.A.Sadovniçiy də “Priqojin
paradiqması”nın əhəmiyyətini vurğulayaraq, həmin simbiozun proqnozlaşdırmanın hər hansı
bir böhran qarşısındakı acizliyinin aradan qaldırılmasına xidmət göstərdiyini etiraf edir.

İkincisi, sinergetika nəzəriyyəsini müasir elmdə “mürəkkəblik fəlsəfəsi və ya nəzəriyyəsi”
kimi izah edirlər. ABŞ-da sinergetikanı əsas tədqiqat istiqaməti seçən Santa-Fe İnstitutu
sinergetika ilə mürəkkəbliyi eyniləşdirir. Ümumiyyətlə, qeyd etmək lazımdır ki, mürəkkəblik
hal-hazırda insanların bütün sahələrdə üzləşdiyi ən aktual problemlər sırasındadır.

2000-ci ildən etibarən, müəssisə və təşkilatların fəaliyyət şərtlərində ciddi və sürətli
dəyişmələr baş verir. Bu dəyişmələri şərtləndirən isə cəmiyyətin postsənaye inkişafı,
informasiya iqtisadiyyatının formalaşması, iqtisadi və ictimai-siyasi institutların
təkmilləşməsi, millətlərarası məhsul və xidmət bazarlarının yaranması, yeni təşkilati
xidmətlərin – şəbəkə, virtual və b. – yayılması olur. Təşkilatların qeyri-maddi aktivləri
yüksəlir, bu isə öz növbəsində rəqabətə davamlılığı artırır.

Bilik, informasiya, intellektual kapital-yatırım təşkilatların mühüm qeyri-maddi kapitalına
çevrilir. Rəqabət mübarizəsinin yuxarıda qeyd etdiyimiz səbəbləri, yerli müəssisələrdə
menecmentin (idarəetmənin) yenidən təşkil edilməsində problemlərin yaranmasına gətirib
çıxarır. Dinamik rəqabət mühitində menecmentdə dəyişiklik edilməsinin daha perspektiv
istiqamətləri mürəkkəb təşkilati sistemləri strateji idarəetmənin metodologiyasına əsaslanır.

Beləliklə, fənlərarası əlaqə sinergetikanın metodologiya kimi üçüncü əsas xüsusiyyəti
hesab edilməlidir. Yeni elmi istiqamət kimi sinergetikanın xüsusi önəm və diqqət yetirdiyi
sahə - Zamandır. Bəllidir ki, uzunmüddətli sistemlər mövcuddur, məsələn, ulduz sistemləri,
materiya, vakuum, ulduzlararası plazma və s. Habelə qısamüddətli sistemlər də vardır,
məsələn, ağır metalların radioaktiv izotopları, atom strukturunda mikrohissəciklər,
antimateriya və s.

Sinergetikanın “tabeetmə” prinsipində deyilir: uzunmüddətli sistemlər qısamüddətli
sistemləri idarə edir. Sinergetikanın banisi hesab edilən alman alimi H.Hakenə qədər bu
prinsip sovet riyaziyyatçısı, akademik A.N.Tixonov tərəfindən kəşf edilmişdir. Hal-hazırda
mövcud olan fikirlərə görə, formal olaraq sinergetika bir elm kimi Yeni Dünyada lazer
problematikasından yaranmışdır. H.Haken bizim indi sinergetika adlandırdığımız elmi
müddəaları lazerlə bağlı olan məsələlərin həlli zamanı irəli sürmüşdür. İ.R.Priqojin isə
özünütəşkil nəzəriyyəsinə və sinergetikaya özünütəmin edən kimyəvi reaksiyalar vasitəsilə
gəlmişdir. S.P.Kurdyumov plazmadakı ağırlaşma rejimlərinin problemlərini həll edərkən
sinergetikaya gəlib çıxmışdır. Sinergetika ilə məşğul olan alimlər arasında nüvə sintezi ilə
məşğul olanlar da kifayət qədərdir, məsələn, B.Kadomsev, V.Leqasov, D.Çernavski və b.
Akademik S.P.Kapitsa sinergetikaya qlobal demoqrafiya problemlərini modelləşdirmənin
metodologiyası kimi yanaşmışdır. V. Ebelinq ekologiyanın ən çətin problemlərinin sinergetik
yanaşma ilə həllinin mümkünlüyünü irəli sürürdü. A.Samarski, N.Moiseyeva, V.Sadovliçiy
və Q.Malinetski kimi riyaziyyatçılar isə riyazi analizlə bağlı məsələlərin həllində, iqtisadiyyat,
siyasət (geosiyasət), təhlükəsizlik və digər sahələrdə konkret situasiya və vəziyyətlərin
modelləşdirilməsi və proqnozlaşdırılması zamanı sinergetikadan faydalanmışlar.

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, sinergetikanın banisi H.Haken sayılır. Amma bu alman
aliminə qədər də bu termindən Platon (Qədim Yunanıstan), Ç.Şerinqton (həkim), S.Ulam və
İ.Zabusski (riyaziyyat sahəsi) istifadə etmişlər. Eynilə də, özünütəşkil termini İ.R.Priqojinə
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məxsus deyildir. Ona qədər onlarla, hətta yüzlərlə dialektik və sistemoloq bu termindən
istifadə etmişdir.

Çağdaş dönəmdə çoxlu sayda elmi sinergetik hərəkat və məktəb mövcuddur. 2010-cu ilin
göstəricilərinə görə, ABŞ, Almaniya, Böyük Britaniya, Bolqariya, Belorusiya və Rusiyada
belə elmi məktəblər yaradılmışdır. Rusiyadakı ən böyük elmi sinergetik məktəb Moskva
Dövlət Universitetində, rektor, Rusiya EA-nın akademiki V.Sadovniçiy tərəfindən
yaradılmışdır. Həmin universitetdə vaxtaşırı akademik V.Sadovniçiy sinergetika üzrə
seminarlar və praktikumlar aparır. [4,s.3]

Rusiya sinergetik hərəkatı dünyadakı eyni istiqamətli hərəkatlar arasında ən böyüyü və
nüfuzlusu sayılır. Bunun bariz nümunəsi Rusiyada keçirilən beynəlxalq konfrans və
simpoziumlardır. Həmin konfranslarda dünyanın aparıcı sinergetik-alimləri – İ.Priqojin,
H.Haken, K.Maqnser, V.Ebelinq, V.Poremski iştirak etmişlər. Məsələn, 2004-cü ildə Rusiya
Federasiyası prezidenti yanında Rusiya Dövlət Qulluğu Akademiyasında keçirilən beynəlxalq
konfransda 1000-dən artıq məruzəçi iştirak etmişdir.

Sinergetika, kibernetikadan fərqli olaraq metodologiya kimi sistemlərin inkişafının əsas
şərti kimi geri dönməzliyi götürür. “Zaman oxu”nun realizasiyası formalarından biri kimi geri
dönməzlik imperativi İ.R.Priqojin və İ.Stengersin həmmüəllifliyi ilə yazılmış “Xaosdan
nizama: insanın təbiətlə yeni dialoqu” («Порядок из хаоса: новый диалог человека с
природой») kitabında təhlil edilmişdir. Bu, sinergetikanın bir metodologiya kimi
özünəməxsus xüsusiyyətidir. Bəs geri dönməzlik tezisi hər hansı praktik əhəmiyyətə
malikdirmi? Bunu misallarla izah etməyə çalışaq. Bu gün sinergetikanın özü paralel mövcud
olan bir neçə laylardan ibarətdir desək, yanılmarıq. Bu laylar abstrakt səviyyənin artması
baxımından yerləşmişlər. Həmin laylara nəzər yetirək:

poddisiplinar (fənləraltı) — adi təcrübələrin profan dərki;
disiplinar — fərdi yaradıcılıq prosesləri, disiplinar biliklərin və tədqiqat obyektlərinin

inkişaf etdirilməsi;
mejdisiplinar (fənlərarası) — fənlərarası kommunikasiya prosesləri, qərar qəbulu zamanı

pedaqoji və təshil biliklərinin fənlərarası dialoqa köçürülməsi;
transdisiplinar — böyük fənlərarası layihələrin, fənlərarası kommunikasiya dillərinin

toplama, özünütəşkil və funksionallaşma prosesləri, fənlərarası invariantların (invariant-
yenilənmə zamanı hər hansı bir xüsusiyyətin dəyişməz qalması) yaranma təbiəti, kvazi
universalilər (istisna bilməyən universalilər), kollektiv şüur, şəbəkə təfəkkürü və s.

naddisiplinar (fənlərüstü) — yaradıcılıq prosesləri, fəlsəfi biliklərin formalaşması, elm və
mədəniyyətin inkişafı. [3, s. 26]

Kommunikativ təcrübənin bu laylarının hər birində sinergetikanın xüsusi tətbiq ənənələri
mövcuddur. Bu ənənələr tamamilə elmidir və disiplinar səviyyədə metodoloji baxımdan
inkişaf etmişdir. Bu, xüsusilə ictimai elmlərə aiddir. Bu gün fənlərarası əlaqə səviyyəsində
sinergetik metodologiyanın tətbiqi çox genişlənmişdir. Digər səviyyələrdə isə sinergetikanın
tətbiqinə hələ təzə-təzə başlanılmışdır. Beləliklə, sinergetika hal-hazırda ictimai-sosial
meqaproyekt (meqalayihə) kimi çıxış edir, öz metodologiyası ilə isə mədəniyyətin fərqli
aspektlərinin təsəvvürlərini birləşdirir. [6,s.10]

Sinergetika – özünütəşkil nəzəriyyəsi və qeyri-xəttilik haqqında elm kimi həyatın bütün
sahələrində “qeyri-xəttilik” anlayışının elmin bir kateqoriyası kimi sərhədlərini genişləndirir.
Hər bir elm sahəsində “qeyri-xəttilik” tamamilə başqa semantik çalar qazanır. Məsələn,
idarəetmədə “qeyri-xəttilik” sistemdə “giriş” və “çıxış”ı birləşdirən əsas konturdan başqa,
idarəetmənin ikinci bir konturunun da mövcudluğuna dəlalət edir. Sinergetikaya əsaslanan
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yanaşma və tədqiqat metodologiyasının tətbiqini tələb edən əsas bilik sahələrindən biri – xaos
problemidir. Məhz bu səbəbdən bir çox alim sinergetikanın özünü xaos haqqında elm
adlandırırlar. Bu məsələdə xüsusilə İ.Priqojinin fikirləri maraq doğurur. Bu alimə görə, xaosla
nizam arasında kəskin sərhəd yoxdur. Xaosun hər bir layında nizam klasterləri (klaster – bir
neçə eynicinsli elementin birləşməsi) tapmaq olar. Bu səbəbdən də determinasiya
(determinasiya – sistem və proseslərin bir-birindən asılılığı, bir-biri ilə şərtlənməsi) olunmuş
xaosdan da danışmaq mümkündür. Bundan əlavə, xaos spontan (spontan – heç bir xarici təsir
olmadan, öz-özünə) şəkildə nizam yaratmağa qadirdir. Məhz sinergetika bu mürəkkəb
problemi tədqiq etmək üçün metodoloji əsas verir.

Özünütəşkil — yeni strukturun yaranması və inkişafıdır, yeni mexanizm və alətlərin
yaranması, sistemi təşkil edən aktiv elementlərin iyerarxiyanın şaquli deyil, üfüqi
istiqamətində qarşılıqlı əlaqələrini təmin edən yeni təşkilati strukturların yaranmasıdır.
Sinergetika elmi paradiqma kimi, dünyagörüşü kimi, nəzəriyyə kimi və nəhayət elmi
istiqamət kimi yeni realiləri nəzərə alaraq yaranan mürəkkəb problemlərin həllində yardımçı
olur.

Məqalənin aktuallığı. Hazırda ölkəmizdə təhsilin optimal strukturunun yaradılmasına
yönələn köklü dəyişikliklərin baş verdiyini və buna görə də təhsildə yeni sinergetik
yanaşmanın fəal müzakirə edildiyini, eləcə də tətbiq olunduğunu nəzərə alsaq, onda məqaləni
aktual hesab etmək olar.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, sinergetik hərəkatın tarixi,
qədim mütəfəkkirlərin bu ideyaya yanaşmaları ilə yanaşı, onun dünyaya baxışı genişləndirən
istiqamətləri, metodologiyaları, modelləri və s. haqda ətraflı məlumat verilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, eləcə magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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М. Заманова

Новая синергетическая парадигма

Резюме

В системе образовании нашей республики происходит влиятельные изменении
адекватно отражающие реальной обстановки настоящего общества и создании
оптимального структуры образовании. Интеллектуальная система основанная
принципам саморазвитии и самообразовании легко видится в образовании. По этому
сегодня активно обсуждается и используется новый синергетический подход в
образовании.

M. Zamanova
Modern synergetic paradigm

Summary

In our society happens menu changes which influence on the condition of our countries
educational system, create optimal structure of our education. Dependence from the principals
of self-improvement, self-education express itself very easily. That why nowadays in our
educational system new synergetic approach is being discussed and is being used.

Redaksiyaya daxil olub: 07.11.2018
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Ümumtəhsil məktəb biologiyasının tədrisində
müşahidə metodunun tətbiqi

Pərvanə Tağızadə
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

E-mail: pervane.gss@gmail.com

Rəyçilər: ped.e.n., dos. H.M. Hacıyeva,
b.ü.e.d., prof. R.L. Sultanov

Açar sözlər: təlim metodları, müşahidə, mikroskop, hissi qavrayış, əyani metod, obyekt,
ekskursiya.

Kлючевые слова: методы обучения, наблюдение, микроскоп, восприятие чувств,
визуальный метод, объект, экскурсия.

Key words: training methods, observation, microscope, sense perception, visual method,
object, excursion.

Elm və texnikanın sürətlə inkişafı yalnız təlimin deyil, onun metodlarını da
təkmilləşdirməyi tələb edir. Metodların mahiyyətini bilmək təlim metodlarını seçmək və onu
təsnifləşdirmək üçün çox vacibdir.

Biologiyanın tədrisində tətbiq olunan metodlar prof. Ə.M.Hüseynov tərəfindən belə təsnif
edilmişdir:

1. Şifahi metodlar: müsahibə, şərhetmə, izah, nağıl, mühazirə, müsahibə və s.
2. Əyani metodlar: müşahidə, təcrübə nümayişi, təsviri əyani vasitələrin nümayişi,

ekskursiya, təlimin texniki vasitələrinin tətbiqi və s.
3. Axtarış metodları: evristik müsahibə, problemli şəhr, tədqiqatçılıq metodu, seminar

metodu, referat metodu, disput metodu.
4. Praktik metodlar: müşahidə, eksperiment, obyektin müəyyənləşdirilməsi və təyini,

çalışma və məsələlərin həlli, laboratoriya və praktik işlərin təhlili.
Biologiya tədrisinin təşkilində ən çox istifadə olunan və geniş yayılmış metod müşahidə

metodudur. Müşahidə - hadisənin gedişinə müdaxilə etmədən, onların hiss üzvlərimiz
vasitəsilə duyulması və ya cihazlar (mikroskop, lupa) vasitəsilə izlənilməsinə deyilir.

Müşahidə təbii şəraitdə əşya və hadisələr üzərində bilavasitə və məqsədəuyğun aparılan
hissi qavrayışdır. Müşahidə bizi əhatə edən varlığın uzun müddət ərzində məqsədə yönəlmiş,
planlı şəkildə qavranılmasıdır. Müşahidə bizi əhatə edən varlığı dərketmə mənbəyi olmaqla
fikrimizə təkan verir. Adi seyretmədən fərqli olaraq müşahidə məqsədli, planlaşdırılmış bir
proses olduğundan dərketmə prosesinin təminatçısı rolunu oynayır. Müşahidə zamanı şagird
əşya və hadisə üzərində fikri fəaliyyət göstərir, hadisənin müəyyən cəhətini fərqləndirir, onları
bir-biri ilə əlaqələndirir. Müşahidə ətraf aləm haqqında əldə olunmuş nəticə və
ümumiləşdirmələrin həqiqiliyini praktikada yoxlamağa imkan verir.

Əyani metodla aparılan müşahidə praktik metodda həyata keçirilən müşahidədən fərqlənir.
Əyani metodda şagird tablo, təcrübə zamanı müəllimin nümayişini müşahidə edir. Praktik
metodda şagird özü ölçür, çəkir, obyektə baxır, işi icra edərək müşahidə aparır. Belə müşahidə
dərsdə, evdə, ekskursiyada və tədris-təcrübə sahəsində aparıla bilər. İş müəllimin iştirakı,
yaxud müstəqil və ya tapşırıq (yazılı və şifahi) verməklə aparıla bilər.

Əyani metodla aparılan müşahidənin bir sıra faydalı tərəfləri mövcuddur. Müşahidələr
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müxtəlif cür aparıla bilər. Canlı şəkildə göstərilməsi mümkün olan əyani vəsaitlər təbii
şəkildə sinif otağı şəraitində olur. Təbii əyani vəsaitlərin müşahidəsi biologiya tədrisində
mühüm yer tutur. Bu zaman şagirdlərin təfəkküründə bitki və heyvanlar haqqında canlı
təsəvvür yaradır. Eyni zamanda dərsdə nümayiş etdirilməsi mümkün olmayan bitki və
heyvanları əvəz edir. Ən asan tapılan təbii obyekt bitkilərdir. Onları hər zaman həyətyanı
sahədə, təbiətdə, canlı guşədə və evdə hazırlamaq olar. Müəllim mövzunu keçməmişdən
qabaq bitkilərdən herbari hazırlayıb əyani şəkildə şagirdlərə nümayiş etdirərək tədrisin daha
səmərəli keçməsini təmin edə bilər. Heyvanlardan orta ölçüdə olanları – quşları, məməliləri
göstərmək olar. Bir qədər kiçik heyvanlar isə (məs; kərtənkələ, qurbağa və s.) üzərində tənzif
olan qablarda nümayiş etdirilə bilər. Həşəratları isə içərisinə pambıq tıxanmış qablarda
göstərmək olar. Biologiya dərslərini müşahidə olmadan, əyani vəsaitsiz tədris etmək çox
maraqsız olur.

Canlı göstərilməsi mümkün olmayan bitkilər, heyvanlar, digər bioloji hadisələr (quşların
köç etməsi, heyvanların nəsil qayğısına qalması öyrədilməsi zamanı şəkillərdən, cədvəllər,
sxemlər, mulyajlar və komputerdən istifadə olunur. Bundan əlavə bitki kökünü, yarpağını,
gövdəsini (kəsilmiş ağac gövdəsi), çiçəyini, meyvəsini, toxumunu nümayiş etdirmək
mümkündür. Göbələklərin tədrisini ağ şampinyon göbələklərinin misalında göstərmək olar.
Heyvanlar aləminin tədrisi zamanı (məs; yırtıcı məməlilər, sürünənlər və s.) da komputerlərin,
slaydların, video çarxların köməyindən istifadə oluna bilər. Tədrisin bu cür təşkili şagirdin
dərketmə və düşünmə fəallığını artırır. Hər hansı bir tablo, şəkil asılan zaman bir neçə saniyə
şagirdlər onlara baxmalı, sonra bu haqda suallar verməlidirlər. Eyni zamanda şagirdlər burada
yazılanları oxumalı, göstərilənlər (insanın skeleti, daxili orqanların quruluşu və s.) haqqında
fikir bildirməlidirlər.

Biologiyada nümayiş etdirilən əyani vəsaitlər şagirdlərə estetik zövq aşılamalıdır.
Cədvəllər və şəkillər mövzuda öyrənilən canlının rəngi, forması, həyat tərzi və s. haqqında
təsəvvür yaradır.

Praktik metodla hadisələrin müşahidəsi müxtəlif cür aparıla bilər. Bu metod həm elmi-
tədqiqat, həm də təlimi-tədqiqat metodlarındandır. Təlimdə müşahidə birbaşa müəllimin
nəzarəti altında aparılır, elm aləminə məlum olan faktların dərk edilməsi nüansları üstünlük
təşkil edir. Prinsipcə müəllim — tədqiqatçı nəyin üzərində müşahidə aparılacağını əvvəlcədən
bilir və təlimi bu istiqamətdə qurur. Alim-tədqiqatçı isə fərziyyələrə, ehtimallara əsaslanaraq
müəyyən hadisəni, faktı, naməlum, şübhəli gerçəkliyi müşahidə edir. Tədqiqatçı şagird isə
elmə məlum olan fakt və hadisələri müşahidə etməklə müəyyən nəticəyə gəlir və
mənimsəmədə faktların “yeni” əlamətlərini “kəşf edir”.

Müşahidəni uzun və qısa müddətə aparmaq olar. Müşahidə əvvəlcədən planlaşdırılır, nəyi,
necə və nə üçün müşahidə etmək müəyyənləşdirilir. Müşahidə zamanı tədqiqatçı fakt və
hadisələri sonradan ümumiləşdirir.

Müşahidə məktəblilərdə duyğu, qavrayış, təsəvvür kimi psixi prosesləri inkişaf etdirir,
formalaşdırır. Biologiyada müşahidələr müxtəlif canlı obyektlər üzərində təşkil edilir.
Müşahidənin təşkilində müəllimin nəzarəti və tapşırıqları əsasında şagirdlərin diqqəti əvvəlcə
obyektin, hadisənin görünən, asan müşahidə olunan əlamətlərinə yönəldilir. Getdikcə daha
çətin, mürəkkəb əlamətlərə diqqət edilir, onlar arasındakı asılılıq müəyyənləşdirilir.

Zehni fəaliyyətin və praktik bacarıqların inkişafında müşahidələrin təşkilinin əhəmiyyəti
böyükdür. Ona görə də şagirdləri kiçik yaşlarından müşahidə aparmağa, əlamətləri bir-
birindən ayırmağa, oxşar və fərqli cəhətləri tapmağa, ümumi nəticə çıxarmağa alışdırmaq
zəruri pedoqoji problemlərdəndir. Hər bir aparılan müşahidə təlim-tərbiyə xarkterli olmalı,
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gənc nəslin həyata hazırlanmasına kömək etməlidir.
Biologiyadan şagirdlərin müşahidəçilik qabiliyyətlərinin inkişafında və dərsin

səmərəliliyinin artırılmasında təcrübələrin aparılmasının da əhəmiyyəti böyükdür.
Təcrübələrin aparılması şagirdlərin tədqiqatçılıq fəaliyyətinə yiyələnməsinə, dünyagörüşünün
artmasına zəmin yaradır, onlarda təbiətə və təbiət elmlərinin öyrənilməsinə həvəs yaradır,
mənimsəməni yüksəldir.

Bioloji proseslərə dair mövzuların şagirdlərə müşahidə metodu ilə öyrədilməsi yüksək
səmərə verir. Müşahidə metodu mövzunun xüsusiyyətlərindən, müəllimin bacarığından,
məktəbin imkanından asılı olaraq tətbiq edilir. Müşahidə zamanı müəllim bir sıra şərtlərə
əməl edir:

– Nümayiş etdirilən əyani vəsaiti bütün şagirdlərin bütün görə biləcəyi yerdə yerləşdirir;
– Əyani vəsaitdəki mövzu ilə bağlı əlamətləri konkret olaraq şagirdlərin nəzərinə çatdırır;
– Əyani vəsaitin köməyi ilə qavranılan məlumatları sistemə salır və ümumiləşdirir;
– Əyanilikdəki məlumatların şagirdlər tərəfindən söylənilməsinə imkan yaradır.
Təlim metodu olan müşahidə bir sıra tələblər əsasında həyata keçirilir:
– Müşahidə obyekti və orada nəyin müşahidə ediləcəyi şagirdlər üçün aydınlaşdırılır;
– Müşahidənin məqsədi əvvəlcədən şagirdlərə izah edilir və resurslar hazırlanılır;
– Müşahidə zamanı obyektin hansı əlamətlərinə diqqət yetiriləcəyi şagirdlərə izah edilir,

ardıcıllıqlar gözlənilir;
– Müşahidə zamanı əsas əlamət və cəhətlər qeyd edilir;
– Dərsin sonunda müşahidə yekunlaşdırılır, şagirdlərin fəaliyyəti qiymətləndirilir, əldə

etdikləri nəticələr istifadə üçün dərslərə gətirilir.
Biologiyanın tədrisində elə obyekt və hadisələr vardır ki, onu dərs prosesində müşahidə,

müqayisə etmək, nəticə çıxartmaqla öyrənmək mümkün olmur, onlar təbii şəraitdə görməklə
dərk edilir. Ona görə də təlimin digər formalarına müraciət edilməsi zərurəti yaranır.
Biologiyadan belə mövzular sinifdə, təbiətdə, təsərrüfatda, canlı guşədə, məktəbyanı sahədə
və baüqa obyektlərdə müəllim tərəfondən təşkil edilir. Hadisə və prosesləri təbiət qoynunda
öyrənmək lazım gəldikdə dərs-ekskursiyalardan istifadə edilir. Tədrisin bu formasında
şagirdlər canlı təbiəti, insanları müşahidə edir və yaxından öyrənməyə nail olurlar.

Məqalənin aktuallığı. Günümüzdə təhsil prosesində təlimin necə səmərəli keçiləməsi
problemi aktualdır. Müşahidə metodu haqqında biliklərə yiyələnməklə, ondan yerində və
şagirdlərin yaş səviyyələrinə uyğun düzgün istifadə etməklə tədris prosesinin səmərəli
keçilməsinə nail olmaq mümkündür. Həmçinin bu metoddan istifadə edərək şagirdlərin zehni
inkişaflarının, təfəkkürünün, duyğu, qavrayış və təsəvvür kimi psixoloji proseslərin inkişaf
etdirilməsinə zəmin yaradılır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Ondan ibarətdir ki, biologiya fənninin məzmununa proqram və
dərsliklərin imkanlarına, pеdaqoji-psiхoloji prinsiplərə uyğun gələn həyatda lazımlı biliklərin
öyrənilməsinə xidmət edən müşahidə metodunun tətbiqinin səmərəli yolları təklif edilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilər.
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П. Тагизаде

Применение метода наблюдения в преподавании
общеобразовательной биологии

Резюме

Методология определяется как наука, основанная на закономерностях,
наблюдаемых во время наблюдений в преподавании биологии. Используя метод
наблюдения, мы можем добиться более эффективной организации урока. Метод
надзора основан на различных аспектах учебного процесса - в классах, дворах, лесах,
экскурсиях, внешкольных, вне учебных процессах и т. Д. природные объекты,
визуальные и экспериментальные материалы. Студенты легко понимают, что они
узнали во время наблюдения, и хранят их в памяти в течение длительного времени.

P. Taghizade

Application of the observation method in the
teaching of general school biology

Summary

The methodology is defined as a science, based on the regularities observed during
observations in the teaching of biology. By using the observation method properly, we can
achieve more effective organization of the lesson.

The method of supervision is based on the various aspects of the teaching processin
classrooms, courtyards, forests, excursions, out-of-school, extracurricular processes and so on.
natural objects, visual and experimental materials. Students easily understand what they have
learned during observation and keep them in memory for a long time.

Redaksiyaya daxil olub: 26.11.2018
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Kimya elmi təbiəti öyrənən elm kimi, çox qədim zamanlardan yaranmağa başlamış və
fəlsəfə elminin tərkib hissəsi kimi inkişaf etmişdir. Hər bir elm kimi kimyanın da yaranma
tarixi və inkişaf qanunauyğunluqları vardır. Kimya və qədim insanlar dedikdə, belə izah
etmək olar: Kimya qədim və zəngin tarixə malik bir elmdir. Kimyaya aid olan biliklər insan
cəmiyyətinin meydana gəlməsi və inkişafı ilə sıx əlaqədardır. Əsrlər boyu insanlar kimya
elminin nə olduğunu bilmədən yaşamış, ancaq kimyəvi elementlərdən və onların
birləşmələrindən istifadə etmişlər. Kimya haqqında ilk təsəvvürlər qədim dünyanın qabaqcıl
və mədəni ölkələri olan Misirdə, Çində və Hindistanda yaranmışdır. Tarixi məlumatlara görə,
hələ eramızdan əvvəl bu ölkələrdə yerli sənətkarlar müxtəlif filizlərdən dəmir, gümüş və
qurğuşun almağın sirlərini bilirlərmiş. Kimyanın tətbiq sahələri genişdir. Kimya həyatımızla
sıx surətdə bağlı olan bütün elm və sənaye sahələri ilə vəhdətdədir. İnsanlar qədim
zamanlardan kimyəvi maddələrdən istifadə etmişlər. Mağara adamları tonqalda qalan
kömürdən mağara divarlarında rəsmlər cızırdılar. Onlar, əlbəttə, kömürün əslində kimyəvi
element olan karbon olduğunu bilmirdilər. Bundan başqa, tonqalda dəmir filizinin əriməsi
nəticəsində alınan kütlədən müxtəlif alətlər düzəldərək, tunc belə ala bilirdilər. Qədim
insanlar qurğuşun və civə də alırdılar. Təmiz halda rast gəlinən kükürd, qızl, gümüş və misi
daha asan əldə edirdilər. Su hövzələri kənarında qalanan ocaqların yerində qalan ərinmiş
qumdan çox sonralar şüşə istehsalını öyrəndilər.

Belə misalları sonsuz sayda sadalaya bilərik. Bunlar kimyanın qədimliyini göstərən
misallardır. Kimya, tarixi olaraq kimyagərlikdən ayrılaraq ortaya çıxmışdır. Kimyanın
yaranmasına qədər keçən minlərlə il boyunca maddələrin xüsusiyyətləriylə və bir-birləriylə
olan qarşılıqlı təsirləriylə maraqlananlar kimyagərlər olmuşdur. Eynilə günümüz kimyaçıları
kimi kimyagərlər də zamanlarının böyük bir hissəsini laboratoriyalarında keçirərdi. Amma
onlar kimyaçılar kimi maddələr arasındakı əlaqələrin necə olduğunu, dəyişmələrin niyə ortaya
çıxdığını anlamağa çalışmazdılar.

Kimyagərlər başlıca məşğuliyyəti, sıravi maddələri daha qiymətli maddələrə çevirmənin
yollarını tapmaq idi. Hər kimyagərin xülyalarını bəzəyən maddələrin başında da "fəlsəfə daşı"
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(ya da "fəlsəfəçi daşı") olaraq bilinən, cadulu bir daşı əldə etmək gəlirdi. Bu daşın, daşıdığı
güc sayəsində mis, qalay, dəmir ya da güllə kimi sıravi metalları altına çevirdiyinə inanılardı.
Bunun yanında bəzi kimyagərlər də həyatlarını hər cür xəstəliyi yaxşılaşdırdığına, sonsuz
gənclik və ölümsüzlük verdiyinə inanılan həyat sununu (əl iksir ya da ABi həyat) axtarışa
həsr etmişdi.

Çindən Hindistana, Orta şərqdən Avropaya qədər bütün kimyagərlərin başlıca çalışdıqları
bunlar idi. Kimyagərlərlə məşğul olanların təbiətə və onu meydana gətirən maddələrə
baxışları çox fərqli idi. Onların da özlərinə xas amma elmi olmayan bəzi qaydaları vardı.

Zaman keçdikcə insanlar təbiətdə baş verən hadisələri diqqətlə müşahidə etməyə, maddi
varlıq haqqında bəzi fikirlər söyləməyə başladılar. İnsanların təbiət haqqında təsəvvürləri
genişləndikcə onlar yeni-yeni elementlərin torpaqdan ayrılması üsullarını da öyrənmişlər. Bu
zəngin torpağı hazırda biz filiz adlandırırıq. Qalenit və ya qurğuşun iki sulfid deyilən filizdə
qurğuşunun olmasını insanlar təsadüfi olaraq kəşf etmişlər. Belə ki, qurğuşun filizi ilə kömür
qarışığının tonqalda yandırarkən metalın təmiz damcıları filizdən ayrılaraq süzülmüş və
insanların təəccübünə səbəb olmuşdür. Sonradan ondan lazımi məqsədlər üçün istifadə
olunmağa başlanmışdır. Müasir texnikanın meydana gəlməsində dəmirin kəşfi xüsusilə
mühüm rol oynamışdır. Keçmişdə hansı ölkədə çoxlu dəmir istehsal olunurdusa, həmin ölkə
daha qüdrətli hesab olunurdu. Eramızdan əvvəl insanlara cəmi 9 element məlum idi. Bunlar
karbon, kükürd, dəmir, mis, gümüş, qalay, qızıl, civə və qurğuşundan ibarətdir.

Müasir dünyanın inkişafının ilkin şərtlərindən biri də onun üzvlərinin elmi-təbii
biliklərinin yüksək səviyyədə olmasıdır. Bütün ölkələrdə təhsilin əsas göstəricilərindən biri
insanın inkişaf kodeksidir. İstehsalın modernləşdirilməsində, ərzaq probleminin həll
edilməsində, insanların sağlamlığının və ətraf mühitinin mühafizəsində, təbii resurslardan
səmərəli istifadə edilməsində, insanın ömrünün uzadılmasında, o cümlədən onun əmək
fəaliyyətinin aktivliyinin uzadılmasında təbiət elmləri həlledici əhəmyyətə malikdir. Bu
elmlər “insan-təbiət,“insan-texnologiya” sistemləri arasında üzvi surətdə əlaqə yaradır.
Məşhur kimyaçı R.Hofman yazmışdır: „Dünyanın necə (işlədiyini) başa düşməmək insanda
ətraf mühitə biganəlik yaradır. O, hadisələrin real səbəblərini bilmədikdə ondan qorxmağa
başlayır. Nəticədə fəaliyyətsizlik və acizlik yaranır‟.

Təbiət elmləri içərisində kimya həyatın, inkişafın mərkəzində durur desək, səhv etmərik.
Müasir cəmiyyətdə kimyəvi cəhətdən savadsız insan hər an özünün və ətrafındakıların
həyatını təhlükə altında qoya bilər. Kimya yalnız tədris fənni deyil, o, eyni zamanda, müasir
sivilizasiyada xüsusi yer tutur tutan istehsal vasitəsidir. Kimya müasir cəmiyyətin inkişafında,
elmi texniki tərəqqidə mühüm rol oynayan təbiət elmlərindən biridir. Bizi əhatə edən maddi
aləmdə elə bir sahə yoxdur ki, kimya oraya inteqrasiya etməmiş olsun. Kimyanın inkişafı
insanların maddi rifah halının yaxşılaşması, sənayenin bütün sahələrinin coşqun inkişafı
deməkdir. Müasir kimyanın əsasını qoyanlardan olan rus kimyaçısı M.V.Lomonosov “Kimya
haqqında söz” əsərində yazırdı: “Kimya öz əllərini bəşəriyyət işlərində geniş uzadır, biz hara
baxırıqsa gözlərimiz önündə onun nailiyyətləri canlanır”. Bu sözlər hazırda da aktual olaraq
qalır və zəmanə ilə uzlaşır. Kimya yüksək dərəcədə inkişaf etmiş həyatımızın bütün sahələrinə
nüfuz edərək, insanların həyatında mühüm rol oynamaqda davam edir. Sirli, anlaşılmaz
görünən bir çox hadisələr kimya sayəsində aydınlaşdırılır və hazırda da aydınlaşmaqda davam
edir. Kimyanı möcüzələr aləmi adlandırmaq olar. Kimyagər işləri 1400-cü illərdə doruğa
çatdıqdan sonra insanlar kimyagər qaydalarına olan inanclarını itirməyə başladılar. Xüsusilə
İntibahla birlikdə təbiəti anlamaq üçün diqqətli müşahidələr aparan, diqqətli ölçümlər və bəzi
təcrübələr edən bəzi insanlar ortaya çıxdı. Bunlar işlərində cadu ya da simyaya müraciət
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etmirdi. Bu cür işlər gedərək yayıldı, mətbəə sayəsində də kitablarla paylaşılmağa və yaxşıca
yayılmağa başladı. Hər şeyə baxmayaraq kimyagərlik 1600-cü illərin sonuna qədər kimyayla
birlikdə varlığını davam etdirdi. Bir çox elm insanı təbiəti və insanı elmi olaraq ələ almadan
əvvəl bir müddət kimyagərliklə məşğul oldu. Kimyagərlər, Fəlsəfə Daşı deyilən bir daşın,
metalları qızıla çevirmə gücü olduğuna inanardı. Bir çox kimyagərlərin təməl məqsədi sıravi
metallardan qızıl əldə etmək idi. Bunun üçün sıra başqa təcrübələr etməkdən çəkinmirdilər.
Məsələn, Hamburglu kimyagər Henrig Brand bu məqsədlə 1669 tarixində aslan sidiyi ilə
yüzlərlə təcrübə etmişdi. Ona görə bu soylu heyvanın sidiyində qızıl olmalı idi. Brand aylar
sürən səyinin sonunda şübhəsiz qızıl əldə edə bilmədi, amma parlayan yeni bir maddə tapdı.
Ona “işıq daşıyan” mənasını verən Yunanca “fosfor” adını verdi.

Müasir kimya həm də bolluğun açarıdır. Kimya və neft-kimya sənayesinin inkişafı
cəmiyyətin inkişafı və elmi-texniki tərəqqiyə xidmət edir. Hal-hazırda kimya, fizika və
biologiyanın inkişafı sahəsində daha böyük kəşflərə imza atılır. Təbiətdə hazır şəkildə
mövcua olan və mövcud olmayan bir çox maddələrin alınması tibbin, məişətin (məişət
texnikalarının), xalq təsərrüfatının, neft-kimya sənayesinin, maşınqayırmanın, kosmosun fəth
olunmasının və bir çox digər sənaye sahələrinin inkişafına təkan vermişdir. İndiki dövrdə
kimyanın tətbiq sahələrini saymaqla qurtarmaq mümkün deyil, onun tətbiq dairəsi çox
genişlənmişdir. Kimya qida sənayesinə belə nüfuz edib. Yer üzərində əhalinin sürətlə artması
sintetik kimyanın inkişafını labüd etmişdir. Həyat üçün zəruru olan qida məhsulları ilə əhalini
təmin etmək, xüsusilə bəzi dünya ölkələrində aclıq çəkən insanlara yardım etmək, süni yolla
yağların, karbohidratların sintezi, içməli su mənbələrinin kəşfi və bir çox digər problemlərlə
məşğul olan kimya alimləri böyük nailiyyətlər əldə ediblər. Əsas məsələ təbii qidadan
fərqlənməyən süni qida əldə etməkdir ki, bu cəhətdən kimyanın qarşısında geniş imkanlar
mövcuddur. Hətta süni zülalın istehsalı belə elə də mürəkkəb məsələ deyil. Süni zülal istehsalı
üçün neftin ən ucuz xammal mənbəyi olması artıq aşkar edilib. Süni heyvan yemlərinin,
bitkilər üçün gübrələrin kəşfi də qida sənayesinin inkişafına yardım edən faktorlardandır.

Bəzi üzvi maddələrin insanlara çox qədimdən məlum olmasına baxmayaraq, üzvi kimya
elminin inkişafı XIX əsrdən başlayır. Qədim misirlilər bitkilərdən alınan boyaqlardan – indiqo
və alizarindən istifadə etmişlər. İnsanlar nişastalı bitki xammalından və şəkərdən spirt ala
bilirdilər. Onlara üzüm şirəsinin qıcqırmasından sirkə alınması məlum idi. Üzvi maddələr,
onların alınması və tətbiqinə aid biliklər nəsillərdən-nəsillərə təkmilləşdirməklə bir-birinə
ötürülmüşdür. Bu sahə XVII və XVIII əsrlərdə daha sürətlə inkişaf etmişdir. Həmin dövrlərdə
bitki mənşəli maddələr quru distilləyə uğradılmışdır. Artıq XVIII əsrdə bitki və heyvan
mənşəli maddələrdən bir sıra üzvi maddələr alınmışdır. Üzvi maddələrdən ilk dəfə tədqiq
edən alimlərdən K.Şeyeleni (1742-1786) göstərmək olar.

Kimya elminə həvəslə yiyələnmək, onun sirlərini öyrənmək üçün indiki gənclərin
qarşısında geniş üfüqlər açılır. Axı, onlar kimya əsrinin övladları və

Onun varisləridir. Dərsin maraqlı keçməsi üçün bu məlumatlardan istifadə etmək olar.
Məqalənin aktuallığı. Dərsi yalnız proqram əsasında deyil, bir sıra metod və üsullardan

istifadə edərək, yeni materialın izahında qədim dövrlərdə təbiəti öyrənməyin mahiyyəti
aktuallıq kəsb edir. Bu barədə nəinki gənc nəsillərimiz, orta, yasli nəsillərimiz də bilməli,
bilmədiklərimizi isə daima oxuyub axtarib üzə çixarmalıyq.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə dərsin maraqlı olmasını təmin etməkdən ötrü zəruri
amillər araşdırılaraq qeyd edilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.Müəllimlər, tələbələr bundan bəhrələnərək, öz
işlərində istifadə edə bilərlər. Məqalədən tədris və elmi işlərin yazılması üçün istifadə oluna
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bilər.
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Т. Абдуллаева,
Р. Абдинбекова,

А. Пашаева

Содержание интереса изучения природы в древних
временах при изучение нового материала

Резюме

В статье рассказывается о содержание интереса изучения природы в древних
временах. Было показано, образование химии, выяснение её предмета и очередность
формирования идей и мыслей которые явились причиной для создания будущих сфер
Деятельности. Научные идеи созданные здесь анализируются, а также ведётся их
сравнительный анализ.

T. Abdullayeva,
R. Abdinbeyova,

A. Pasayeva

Content of nature studyıng in old times new materials

Summary

The subject tells about content of the interest of nature studying in old times. Creation of
chemistry as continue explanation of its subject and order for formation of ideas and thinking.
which were the reason for establishment of ideas and thinking. Which were the reason for
establishment of new fields was depleted. Scientifics ideas created here were analyzed as well
as the comparative analyze was provided.

Readaksiyaya daxil olub: 10.12.2018
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Biologiya üzrə şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün inkişafında
istifadə edilən sinifdənkənar iş və onun formaları
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Açar sözlər: biologiya, sinifdənkənar, tədris, şagirdlər, tədbirlər
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Orta ümumtəhsil məktəblərinin əsas vəzifəsi gəncləri həyatı və özünü anlaya bilən bir
şəxsiyyət kimi yetişdirməkdən təşkil olunmuşdur. Ümumi təhsil fənləri həmin vəzifənin icra
edilməsində ayrıca rol oynayır. Biologiya sözügedən fənlərdən biri olaraq canlılar aləmindən
bəhs etməkdədir, məktəblilərə canlı təbiətin maddiliyi, qanunauyğunluqları, canlıların
yaranması, quruluşu, yayılması, təkamülü, mühafizəsi, ən birincisi isə, biososial varlıq sayılan
insanın öz orqanizminin forması və həyati xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinə imkan yaradır.
İnsanın daimi inkişafı və sağlamlığının qorunması ilə əlaqəli zəruri bilik, bacarıq və əməli
vərdişlər verməkdədir.

Hazırki şəraitdə sinifdənkənar tədbirlərin inkişafı istiqamətlərinin məzmununu, yəni forma
və üsullarla aşkar etmək üçün əməyə hazırlıq, əqli, əxlaqi, fiziki, estetik, iqtisadi və ekoloji
tərbiyə, eyni zamanda insan hüquqlarına hörmətə əsasən hər birmək təbliilə bir neçə
istiqamətdə iş aparılmalıdır. Birinci olaraq, şagirdlərdə tərbiyələndiricilik vəsilələrinin,
xüsusəndə dərsdə və dərsdənkənar zamanlarda onların əməli fəaliyyətini vahid formada
birləşdirməyin təsirli yolları meydana çıxarılmalı və bu, hər bir müəllimin (tərbiyəçinin),
məktəb kollektivinin diqqət mərkəzində olmalıdır.

Sinifdən kənar iş öz müntəzəmliliyi, məzmunu, forması və çox növlülüyü ilə bir çox
şəraitlər yaradır. Bu cəhətdən uşaq şəxsiyətinin formalaşması zamanı tərbiyə işi əsas yeri
tutmaqdadır. Tərbiyə işinin praktik gerçəkləşdirilməsi təlimi, həmçinində problemi ehtiva
edən tərbiyəvi məzmunlu sinifdən kənar işlər prosesində baş verir. Hal-hazırda lazımi qədər
sinifdən kənar tərbiyəvi iş üsulları vardır. Son zamanlar məktəb praktikasında bu cür
tədbirlərin qaydaya salınması üçün tərbiyəvi fəaliyyət növü olan sinifdənkənar və məktəbdən
kənar iş formaları genişləndirilməkdədir [2, s.124]

Sinifdənkənar işlərin əhəmiyyətli təşkili üçün müxtəlif iş formalarından, üsul və
vasitələrdən istifadə edilir ki, bu da cəmiyyətin tərəqqisinə xidmət göstərir.

Sinifdənxaric işlərin məzmunu dərsin məzmununun təkrarı olmamalıdır, o
mədudlaşdırılmamalıdır. Ancaq şagirdin zehnini, bilik dairəsini genişləndirməlidir.

Şagirdlərlə sinifdənxaric tədbirlərin təşkil edilməsi təlim-tərbiyə prosеsinin önəmli
hissəsidir. Sözügedən iş gənc nəslin hərtərəfli inkişafı üçün və bioloji biliklərə çox yaxşı
yiyələnməsinə хidmət göstərir. Sinifdənxaric işin əsas vəzifəsi şagirdlərin mənafеlərinin,
mеyillərinin, maraqlarının hərtərəfli inkişafı ilə onların boş vaxtlarının faydalı təşkilindən
yaranmışdır. O, məktəblə həyat arasındakı bağlayıcı bir həlqə hеsab edilir. Həmin işlər dərsdə
kеçirilmiş, öyrənilmiş biliklərin qavranılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb еtməkdədir.
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Sinifdənxaric işlərin könüllü şəkli məktəblilərin istədikləri işdə iştirak еtmələrinə, öz maraq
dairələrinə, istəklərinə müvafiq iş görmələrinə imkan yaradır. Bu da sinifdənkənar işləri
gerçək-ləşdirənlərin qarşısına böyük məsuliyyət qoymaqdadır. Məktəbliləri sinifdənxaric
işlərə cəlb еdərkən çoх zaman yaş və hazırlıq səviyyələri yox, işə maraq, mеyil hissi əsas
götürülür. Sinifdənkənar işlərə bəzi tələblər cəhətdən yanaşılmalıdır:

— Sinifdənkənar işlər məktəblilərin idеya-mənəvi tərbiyəsinə хidmət göstərməlidir.
— Şagirdlərin görüş dairəsini artırmalı, biliklərini inkişaf еtdirməli, zеhni və fiziki

qüvvələrini inkişaf etdirməlidir.
Biologiya fənnində sinifdənkənar işlər adətən üç formada təşkil olunur: 1) qrup; 2) kütləvi;

3) fərdi formada.
Qrup formasında sinifdənxaric işlərə dərnəklər, fakültətiv məşğələlər ilə maraq kursları

daxildir. Kütləvi sinifdənkənar tədbirlərə kinofilmlərə baхma, еkskursiya, biologiya gеcələri,
biologiya sərgiləri, mеşəsalma həftəsi, quş günləri, yaşıllaşdırma ayı, sağlamlıq həftələri,
хəstəliklərlə mübarizə günü kimi işləri göstərmək mümkündür.

Fərdi məşğələlərə: canlı guşə, tədris-təcrübə sahəsi və təbiət qoynunda həyata keçirilən
məşğələlər, sinifdənkənar qiraət və başqaları daxil olunur. Biologiya fən-nindən dərnək
məşğələsi təşkil olunarkən, ümumi bir “Gənc təbiətçilər” dərnəyi qur-maq, dərnəyə bütün
siniflərdən uşaqları cəlb еtmək mümkündür. Eyni zamanda paralеl olan siniflərin
şagirdlərindən təbiət еlmlərinə, biologiyaya həvəsi olan şagirdlərin sеçilməsi də olar.
Məktəblilərin sayı çoх olarsa, o zaman ayrı-ayrı “Gənc botaniklər”, “Gənc zooloqlar”, “Gənc
fizioloqlar”, “Gənc həkimlər”, “Gənc bioloqlar”, “Gənc еkoloqlar”, “Gənc əczaçılar” adlı
dərnəklər qurmaq mümkündür. Belə ki, paralеl siniflər az olarsa, onda təkcə “Biologiya”
dərnəyi təşkil edərək tərkibində müxtəlif şöbələr yaratmaq mümkündür [1, s. 165].

Biologiya fənnində sinifdənkənar işlərdə “Gənc təbiətçilər” dərnəyi xüsusi yеr tutur. Bir
çox məktəblərdə bu cür bir dərnək təşkil edilir və iş planına əsasən məşğələlər təşkil olunur.
Dərs məşğələləri zamanı öyrədilməsi çətinlik yaradan, ancaq həyatda aktual olan problemlər
dərnək məşğələlərində məktəblilərə çatdırılır. Dərnək məşğələləri ilə gənclər təbiət, təbiətdə
olan hadisələr, onun qanun və qanunauyğunluqlarını çox yaxşı mənimsəyirlər. Şagirdlər almış
olduqları nəzəri biliklərini həyatda tətbiq еdərək, yaxşı nəticələr əldə еtməyin üsullarını
öyrənirlər [5].

Dərnək üzvləri ilk növbədə mədəni və yabanı bitkiləri, onların forması, məktəbin olduğu
ərazidə bitmiş, gеniş yayılan bitki nümunələri üzərində müşa-hidələrini təşkil edərək həmin
bitkilər barədə biliklərə sahib olurlar. Həmçinin ərazidə, əsasən də ölkəmizdə bitən dərman
bitkiləri, onların vacibliyi, işlədilmə qay-daları ilə də tanış olmaqdadırlar. Şagirdlər canlı guşə,
tədris-təcrübə sahəsində bəzi təcrübə və müşahidələr təşkil еtməkdədirlər.

Sinifdənkənar işlərdə, yəni “Gənc fizioloqlar”, dərnəyində də “Qan köçürmə”, “Qan
dövranının kəşfi tarixi”, “ölkəmizdə tibb elminin inkişafı” və s. mövzularda məruzə ilə
təcrübələr həyata keçirilir. Ancaq tədrisdə başlıca aparıcı və mərkəzi yeri dərs tutmaqdadır.

Sinifdənkənar işlərin kеçirilməsi çox da asan bir iş sayılmır. Ona ciddi hazırlaşmaq və çox
zəhmət çəkmək, yaradıcı yanaşmaq lazım gəlməkdədir. Belə ki, məktəblərin hamısında bu cür
tədbirlərin kеçirilməsi halı yüksək səviyyədə deyil. Bir çox məktəblərdə tədbirlər hеç
kеçirilmir, bir çoxunda da formal хaraktеr daşımaqdadır. Dərslərdə olduğu formada tədrisin
bir hissəsi olan sinifdənxaric təd-birlərin kеçirilməsində də yaxşı təcrübə toplayan, qabaqcıl
pilot məktəblərimiz vardır. Həmin məktəblərdə şagirdlərlə müəllimlər sinifdənxaric tədbirlərə
yaradıcı yanaşır, onları yüksək şəkildə təşkil еdirlər.

Məqalənin aktuallığı. Sinifdən kənar iş öz müntəzəmliliyi, məzmunu, forması və çox
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növlülüyü ilə müxtəlif şəraitlər yaradır və buna görədə uşaq şəxsiyətinin formalaşmasında
mühüm rol oynayır. Məqalədə bir daha bu mövzuya toxunulmasi onun aktuallığını göstərir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə məktəbliləri
sinifdənxaric işlərə cəlb еdərkən yaş və hazırlıq səviyyələrinə deyil, işəmaraq, mеyil kimi
hisslərin əsas götürülməli olduğu vurğulanır və bununla bağlı zəruri tələblərini zahı verilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Р. Касумова
Использование внеклассные работы и его формы
в развитии творческого размышление учеников

на уроках биологии

Резюме

Внеклассные мероприятия должны быть тесно связаны с мероприятиями,
охватываемыми уроками, с материалами программы. Они должны быть посвящены
более важным проблемам в жизни. Внеклассные работы должны служить здоровью
школьников. Таким образом, внеклассные работы может быть выполнена посредством
обучения, помогая учащимся развивать умственную и духовную деятельность,
улучшать качество их знаний и в конечном итоге формировать их целостным образом.

R. Gasimova
In out-of-school hours work used development of the
creative thinking of the pupils on biology and his forms

Summary

Extracurricular activities should be closely related to the activities covered by the lessons
with the program materials. They should be devoted to more important issues in life.
Extracurricular activities should serve the health of school children. Thus, extracurricular
work can be done through training, helping students develop mental and spiritual activities,
improve the quality of their knowledge and ultimately shape them in a holistic way.

Redaksiyaya daxil olub: 30.11.2018
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Mənəvi tərbiyə dedikdə, gənc nəsildə mənəvi şüurun, mənəvi hisslərin və davranışın
formalaşmasının məqsədyönlü prosesi başa düşülür. Mənəvi tərbiyə insan mənəviyyatının,
əxlaqının formalaşmasında mühüm rol oynayır. Mənəvi mədəniyyət hamıya, bütün sosial
təbəqələrə aid olan universal dəyər və sərvətdir. Azərbaycanda milli-mənəvi dəyərlərin çox
qədim və şərəfli tarixi vardır. Məhz mənəvi tərbiyə sayəsində adi fərd kimi dünyaya gələn
insan əsl mənada şəxsiyyətə çevrilir. Burada sözsüz ki, genetik keyfiyyətlər, sosial mühit və
fitri qabiliyyətlər də mühüm amil kimi özünü güstərir. Mənəvi kamillik şəxsiyyətin ən
mühüm göstəricilərindəndir. İnsanın ağlını, təfəkkürünü inkişaf etdirmək nə qədər vacibdirsə,
şəxsiyyətin mənəvi aləminin, mənəviyyatının müsbət əxlaqi keyfiyyətlərinin formalaşması da
bir o qədər mühüm və zəruridir.

Şagirdlər məktəbdə bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnməklə inkişaf edirlər. Təlimin əsas
vəzifəsi uşaqların hərtərəfliliyini təmin etməkdən ibarətdir. Bu baxımdan dərs mühüm rol
oynayır. Hər bir dərsin məqsədləri sırasında tərbiyə də mühüm yer tutur.

Mənəvi tərbiyənin əsası ibtidai sinifdən qoyulmalıdır. Çünkü mənəvi tərbiyənin nə
olduğunu bilməyən şagird ölkəmizə layiqli və öz xalqı üçün can yandıran bir şəxsiyyət kimi
formalaşa bilməz. Hazırkı dövrdə ümumitəhsil ocaqlarında kiçik yaşlı məktəblilərə
vətənpərvərlik tərbiyəsi, humanizm, yaxşılıq və xeyirxahlıq, böyüyə hörmət, düzgünlük və
doğruçuluq, yoldaşlıq və dostluq, sadəlik və təvazökarlıq tərbiyəsi dərslərdə, xüsusilədə
Azərbaycan dili dərslərində aşılanır. Bu da onun mənəvi və əxlaqi keyfiyyətlərinin
forlamaşmasına gətirib çıxarır.

Mənəvi tərbiyənin sistemli, məqsədyönlü, ardıcıl şəkildə aparılması saf əqidəli, zəngin
mənəviyyatlı, öz soykökünə, Azərbaycan xalqının azadlıq və demokratik ənənələrinə bağlı
olan, xalqının mənəvi, mahiyyətcə milli, keyfiyyətcə humanist və mədəni sərvətlərinə
möhkəm yiyələnən, onu qoruyan və daim inkişaf etdirən sağlam nəslin yetişməsinə kömək
göstərməkdir.

Təhsilin ən böyük vəzifələrindən biri də tərbiyəvi işin həyata keçirilməsini təşkil edir. Özü
də milli ruhu nəsillərə tərbiyə etmək, bunun üçün böyuməkdə olan nəsli xalqımızın tarixən
formalaşmış milli-mənəvi dəyərləri əsasında tərbiyə etmək lazımdır.

Məlum olduğu kimi, mənəvi tərbiyə kiçik yaşlardan aparıldıqda onun səmərəsi daha
yüksək olur. Məktəb illərində, ilk növbədə ibtidai sinif şagirdləri mənəvi tərbiyə ilə əhatə
olunmalıdır. Bədii nümunələr, xüsusən kiçik yaşlı məktəbliləri özünə daha çox cəlb edərək
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hiss və duyğulara təsir göstərmək gücünə malikdir. Bu sahədə aparılan işlərin ardıcıl, səmərəli
görülməsi insanı mənəvi inkişafa doğru aparır.

Bu milli-mənəvi dəyərlərin nəsillərə ötürülməsində ümumtəhsil məktəblərində, o
cümlədən I-IV siniflər üçün tədris olunan Azərbaycan dili dərsi çox böyük rol oynayır.
Azərbaycan dili dərslərində şagirdlərə vətənpərvərlik, humanizm, ədalətlilik, şərəf və ləyaqət,
xoş rəftar və davranış gözəlliyi, intizamlılıq, əməksevərlilik, təmizlik, qonaqpərvərlik, əməyə
hörmət, mərdlik, ata-anaya hörmət, qadına hörmət, dostluqda sədaqətlilik, halallıq, nikbinlik,
səbr, xeyirxahlıq, düzgünlük və doğruçuluq, islam dininə və onun dəyərlərinə hörmət etmək,
və s. kimi hislər aşılanır. Şagirdlərin milli-mənəvi ruhda böyüməsində müəllim nümunəsi də
çox böyük rol oynayır.

Abdulla Şaiq uşaqların mənəviyyatının formalaşmasına fikir verilməsini məqsədəmüvafiq
sayır, bu sahədə müəllimin roluna böyük diqqət yetirirdi. O, yazırdı: “Bir bağban min
zəhmətlə əkdiyi və becərdiyi meyvə bağının məhsulunu sevə-sevə dərdiyi kimi, bir müəllim
də mənəvi qidalarla becərdiyi tələbələrinin kamala çatdığını və onların xalqa, vətənə,
cəmiyyətə etdiyi xidmətləri görüncə bir bağbandan daha bəxtiyar görünür, çünkü onun
yetiçdirdiyi məhsul daha qiymətli və daha səmərəlidir.

Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, şagirdlərə vətənpərvərlik hissi kiçik yaşlarında məktəblərdə,
xüsusilə də Azərbaycan dili dərslərində tərbiyə edilir. Buna II sinif Azərbaycan dili
dərsliyindəki Əhməd Cəmilin “Vətən”, Rafiq Yusifoğlunun “Üçrəngli bayraq” şeirlərini,
Gülşən Orucovanın “Əbədi məşəl” hekayəsini və s. misal göstərmək olar. Əhməd Cəmil
yazırdı:

Ey Vətən, ana Vətən
Heyranam sana, Vətən!
Dupduru göllərin var.
Yamyaşıl çöllərin var.

Dağların baş-başadır,
Düzlərin tamaşadır.
Dərələrin dərindir,
Yaylaqların sərindir.

Nə gözəldir qucağın.
Doğma odun-ocağın!
Kəndlərin gül-çiçəkdir.
Sakitdir gen düzlərin.
Coşğundur dənizlərin.

Sən dünyanın gözüsən,
Taleyimin özüsən.
Sevirəm bayrağini,
Öpürəm torpağını!

Burada vətənin gözəlliyindən, təmiz təbiətindən, yaşıllığından, torpaqlarının
məhsuldarlığından və s. bəhs edir. Bununla da şagirdlərdə öz vətəninə, onun torpağına sevgi
hissi tərbiyə edilir. Şagirdlər öz vətəninin nə qədər qiymətli olduğunu dərk edir və öz vətənini,
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onun təbiətini qorumağı özünə borc bilirlər.
II sinif Azərbaycan dili dərslərində bununla yanaşı ata-anaya, ailəyə məhəbbət hissini

özündə əks etdirən Gəray Fəzlinin “İsti ana qucağında” şeirini, Dilruba Cəfərovanın
“Qayğıkeş valideyinlər” mətnləri problem baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. I sinif
Azərbaycan dili dərsliyində əməkseərliliklə, zəhmətkeşliklə bağlı “Quşların dostları”, “Çörək
bərəkətdir”, “Qənaətçilik” hekayəsi, II sinif dəsliyindəki “Bağban və oğulları” rəvayətini
nümunə göstərmək olar. Burada əsas məqsəd şagirdlərə əməyi sevdirmək, onları
zəhmətkeşliyə alışdırmaqdır.

Şagirdlərin milli-mənəvi ruhda tərbiyə olunması üçün Azərbaycan dili dərslərində hər
hansı bir mövzunun səhnələşdirilməsi şagirdlərə bu movzunu daha yaxşı mənimsəməyə
kömək edir. Azərbaycan dili dərslərində xüsusi tarixi günlərin qeyd olunması, ənənəvi
bayramların keçirilməsi çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu zaman şagirdlər evdə nənə və
babalarından, yaxın qohumlarından tarixi günlər haqqında, milli bayramlarımız haqqında
məlumat əldə etməyə can atırlar. Bu da onların şəxsiyyət kimi formalaşmasına, vətəninə,
ailəsinə layiqli bir övlad olmasına gətirib çıxarır.

Azərbaycan dili dərslərində vətənpərvərlik, humanizm, qonaqpərvərlik və s. kimi hisslərlə
yanaşı, düzlük və doğruçuluq hissləri də tərbiyə edilir. Düzlük və doğruçuluq digər əxlaqi
keyfiyyətləri, bir neçə komponentini özündə birləşdirir. Düzlük və doğruçuluq ən gözəl əxlaqi
keyfiyyətdir. Şagirdlər həmişə düz danışmalı, yalanı özlərinə yaxın buraxmamalıdırlar. Ata-
anaya, yoldaşlarına, müəllimlərə, əhatəsində olduğu insanlara düz söz deməli, onlara yalan
söyləməməlidirlər. Bunun üçün Azərbayan dili dərsi çox böyük imkanlara malikdir. I sinif
dərsliyindəki Akif Meheətin “Qeybət” əsərini misal göstərmək olar. Burada yoldaşlar, ailə
arasında və yaxud məllimlə şagird arasında söz gəzdirməyin nə qədər pis iş olduğundan bəhs
edilir. Düzgün, ağıllı bir insanın bu cür vərdişlərdən uzaq olmasını məsləhət edir.

Ümumiyyətlə, kiçik yaşlı şagirdlərin milli-mənəvi ruhda tərbiyə olunması onların bir
şəxsiyət kimi formalaşmasında çox böyük rol oynayır. Bu baxımdan ibtidai siniflərdə tədris
olunan Azərbaycan dili dərsi çox böyük imkanlara və yollara malikdir. Məhz Azərbaycan dili
dərslərində şagirdlərə vətənpərvərlik, humanizm, qonaqpərvərlik, ata-anaya məhəbbət, düzlük,
doğruçuluq və s. kimi hisslər tərbiyə edilir. Bu da şagirdin bir şəxsiyyət kimi yetişməsində, öz
vətəninə, xalqına faydalı bir insan olmasında çox böyük rol oynayır.

Məqalənin aktuallığı. Məqalə ibtidai sinif şagirdlərinin milli-mənəvi ruhda tərbiyə
olunmasında Azərbaycan dili fəninin rolunun öyrənilməsi baxımından aktual əhəmiyyət kəsb
edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalə ibtidai siniflərdə tədris olunan Azərbaycan dili fəninin
tədrisi prosesində milli-mənəvi dəyərlərin aşılanması imkanları konkret nümunələr əsasında
təhlil olunmuş və şagirdlərin formalaşmasında onların rolu işıqlandırılmışdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Place of National-moral values in Azerbaijan language lessons has been identified,
direction of them has been disclosed.
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ХХ əsrin sonunda Azərbaycan Rеspublikası müstəqilliyə nail olmuş və dеmokratik inkişaf
mərhələsinə qədəm qoymuşdur. İctimai həyatın bütün mərhələlərində, həmçinin təhsil
sahəsində yеni istiqamətli inkişafa başlandı. Fənnyönlü təhsil sistеmindən nəticəyönlü,
şəхsiyyətyönlü təhsilə kеçilməsi, Azərbaycanı dünyanın ən inkişaf еtmiş dеmokratik
dövlətlərindən birinə çevirməyə qadir olan insanın yеtişdirilməsi günün, zamanın ən aktual
problеminə çеvrildi.

Müasir dövrdə respublikamızda aparılan təhsil islahatları respublikamızda təhsilin inkişafı
üçün geniş perspektivlərə yol açmışdır. Azərbaycan Respublikasının təhsil sistemi milli zəmin
üzərində qurulmaqla yanaşı, həm də Avropaya, dünya təhsil məkanına inteqrasiya etmişdir.
İnkişaf etmiş dünya ölkələrinin təhsil sahəsində nailiyyətləri, əldə etdikləri təcrübə öyrənilir,
həmin ölkələrlə respublikamızın təhsil sistemi arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq getdikcə
genişlənir. Məhz bu inkişaf fənlərin tədrisi metodikasında da özünü göstərir. Elə bu baxımdan
biologiyanın tədrisi metodikasında da dəyişiklik nəzərə çarpmaqdadır.

Biologiyanın tədrisi prosesində onun anlayışlarının tədrisi ilə əlaqədar olaraq bəzi
məsələlər diqqəti cəlb edir. Belə ki, anlayışların tədrisində müəllim nəqli (izahetmə metodu)
üsuldan istifadə etməklə yanaşı, həm də əyanilik prinsipindən də istifadə edir. Belə ki,
biologiyanın anlayışlarının lazımi səviyyədə tədris olunmaması özü ilə birlikdə bir sıra
problemlər yarada bilər. Belə ki, biologiya fənninə qarşı şagirdlərdə antisimpatiya yarana
bilir.

Biologiyanın anlayışlarının tədrisinin bioloji ədəbiyyatlarda problem kimi qoyulması
diqqəti xüsusilə cəlb edən bir problemdir. Belə ki, müəllif G.Hacıyevanın “Biologiyanın
tədrisi metodikasından mühazirələr” adlı kitabında məhz bioloji anlayışların tədrisinin
problem kimi qoyulması diqqəti cəlb edir.

Müəllif bu zaman bildirmişdir ki, şagirdlərdə ilk növbədə fənnin özünə maraq oyatmaq
lazımdır. Daha sonra yaranmış olan marağın, motivasiyanın özü şagirdləri öyrənməyə təhrik
edəcəkdir. Bu zaman isə müəllimin düzgün metod, üsul və prinsiplərdən istifadə edərək
bioloji anlayışları tədris etsə, artıq şagird dərsi asan qavradığı üçün ona çətin görünən fənn və
ya mövzu asanlıqla həllini tapmış olacaq. Bu baxımdan da müəllim həm fənnini sevdirmiş
olacaq, həm də şagirdlərin hərtərəfli inkişafına nail olmuş olacaq [2., 45].

Biologiyanın anlayışlarının tədrisində digər bir məsələ dərs prosesində anlayışların izah
olunması zamanı innovasiyaların tətbiqidir. İnnovasiya – yüksək məhsuldarlığa malik
yeniliyin tətbiqi və onun fəaliyyət zamanı son nəticəsidir. İnnovasiyanın tətbiqi təhsilin
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modernləşdirilməsi probleminə yeni yanaşmanı irəli sürmüşdür. Təhsilin
modernləşdirilməsinə təsir göstərən amillər sırasında həm qloballaşmanı, həm innovasiyanı,
həm müasir dövrdə diqqəti cəlb edən müəllim–şagird münasibətlərini misal göstərmək olar.

Bioloji anlayışlar, dünyagörüşü, təfəkkür, praktik bilik və bacarıqlar əasən dərsdə inkişaf
etdirilir. Çünki mövzu və bəhslərin tədrisi müəyyən ardıcıllıq və sistemlə dərs prosesində
həyata keçirilir.

Biologiya dərsləri mövcud təlim metodları (şifahi şərh, əyani və praktik metodlar)
əsasında keçilir. Müəllim bitki və heyvanları nümayiş etdirir, müxtəlif orqanizmlərin xarici və
daxili quruluşunu praktik olaraq öyrədir. Anlaşılmayan, aydın olmayan anlayışları isə tədris
edərkən bir sıra məqamlara xüsusilə diqqət yetirmək lazımdır.

Bioloji ədəbiyyatlarda biologiyanın anlayışlarının tədrisində əsas yaranacaq problemlər
şərh olunmuşdur. Lakin hər bir müəllim onu tədris edərkən yarana biləcək problemləri aradan
qaldıra bilər. Çünki biologiya təcrübi bir elmdir. Əlbəttə ki, belə bir fənnin tədrisi zamanı
müəyyən problemlər (dərsin ətraflı izahı zamanı vaxtın çatmaması və bioloji anlayışın tam
şəkildə şərh olunmaması və s.)

Hazırda məktəb və universitetlərdə əvvəllər mövcud olan ənənəvi təlim formasına
üstünlük verilmədiyindən fəal və ya problemli təlim ilə fənnin tədrisini həyata keçirmək
müəllimlərdən yüksək səviyyədə bilik və bacarıq tələb edir.

Biologiya anlayışlarının tədrisində yaranan problemin (və ya problemlərin) aradan
qaldırılması üçün həyata keçirilən tədbirlər aşağıdakılardan ibarətdir:

— Biologiya elmini bilməklə nələrə nail olmaqla bağlı şagirdlərlə daim disputların
keçirilməsi;

— Biologiya elminin tərbiyəedici və inkişafetdirici funksiyasını şagirdlərə izah etmək və
aşılamaq;

— Biologiyanın anlayışlarını mənimsəməklə elmi dərinliklərinə varmağın asan ola
biləcəyini izah etmək;

— Biologiya anlayışlarının tədrisi zamanı eksperiment metodunu tez-tez tətbiq etmək;
— Biologiya anlayışlarının tədrisində əzbərçiliyə yol verməmək;
— Modullaşdırılmış proqram vasitəsilə tədrisin keyfiyyətini artırmaq.
Biologiyadan yeni məzmunun nəticələr (məzmun standartları) formasında verilməsi

kurikulum sənədinin mühüm xarakterindən irəli gəlir. Müəllimlərə nəticələrin bir standart
tələb kimi verilməsi onlara fəaliyyətində sərbəst olmağa, müvafiq təlim strategiyaları seçməyə,
yaxud öz imkan və şəraitlərinə uyğun təlim strategiyaları hazırlamağa imkan yaradır. Yaxud
müasir dərsliklərin, digər resursların hazırlanmasını istiqamətləndirir.

Biologiya fənni üzrə yeni məzmunda insan, onun sağlamlığı, insanın sosial mahiyyəti,
insan və təbiət münasibətləri, insanın psixoloji xüsusiyyətlərinə aid həyati əhəmiyyəti olan ən
zəruri bilik və bacarıqlar əhatə olunur.

Biologiya təbiətə aid elm sahələri ilə sıx əlaqədardır. Fizikanın, kimyanın, riyaziyyatın,
coğrafiyanın (fiziki coğrafiya) bir sıra qanunları və ekoloji problemlər haqqında təsəvvürü
olmayan bir insan həyatı lazımi səviyyədə dərk edə bilmədiyindən, biologiyanın tədrisi
prosesində həmin fənlərə istinad edir. Yalnız bu halda dünyanın tam bir vahid kimi
qavranılması üçün zəmin yaranmış olur. Biologiya fənninin tədrisi sayəsində insanın bioloji
və sosial mahiyyətini başa düşən şagird özünün, yaxınlarının sağlamlığının qorunmasına və
sağlam həyat tərzinə hazırlanır.

Bütün bunlar şagirdlərin intellektual inkişafı, vətənini sevən yetkin şəxsiyyət kimi
formalaşması baxımından əhəmiyyət daşıyır.
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Məqalənin aktuallığı. Biologiya fənninin tədrisində onun anlayışlarının tədrisi ilə
əlaqədar olaraq bəzi məsələlər həmişə diqqəti cəlb etmiş və bu zaman müəllim nəqli üsulla
yanaşı, həm də əyanilik prinsipindən istifadə edir. Məqalədə bu kimi məsələlərin tədqiqi də
onun aktuallığını təsdiqləyir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə biologiya dərsi
zamanı istifadə olunan təlim metodlarının geniş şərhi verilir və onların tədris prosesinə
müsbət mənada əhəmiyyətli təsiri göstərilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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К. Айтен

Обучение концепции биологии по литературе как проблема

Резюме

Как мы знаем, классы биологии основаны на принципе репрезентативности. В
методике преподавания учитель начинает учить предмет и его концепции, принимая во
внимание этот аспект. Преподавание биологии в биологической литературе является
проблемой.

Эта статья полностью исследована путем изучения концепций биологии как
проблемы литературы. С этой точки зрения было установлено, что вопрос о
биологических концепциях как проблеме литературы является жизненно важным.

K. Ayten
The training of the biological conceptions to be

as problem on the literature

Summary

As we know, biology classes are based on the principle of representativeness. In the
teaching methodology, the teacher begins to teach the subject and its concepts, taking into
account this aspect. The teaching of biology in biological literature is a problem.

This article is thoroughly investigated by the teaching of the concepts of biology as a
problem in literature. From this point of view it has been established that the issue of
biological concepts as a problem in literature is a matter of vital importance.
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Ali məktəblərdə ingilis dilinin tədrisində tələbələrin yaradıcı
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi problemi

Fəridə Şükürova
ADU-nun müəllimi

E-mail: shukurferide@gmail.com

Rəyçilər: filol.ü.f.d., dos. A. Ramazanova,
ped.ü.f.d., dos. G.V. Sultanova

Açar sözlər: sosiomədəni kontekst, yaradıcı qabiliyyət, bilik, vərdiş, bacarıq
Ключевые слова: социокультурный контекст, творческий способность, знание,

привычка, умение
Key words: sociocultural context, creative ability, knowledge, habit, skill

Yuxarı kurs tələbələrinin kommunikativ imkanları linqvistik savada malik olan
dildaşıyıcılarının səviyyəsinə yaxın olmalıdır. Dil fakültələrində tələbələrin yaradıcı
fəaliyyətinin tələbəyönlü formalaşdırılması və inkişaf etdirlməsini təmin еtmək məqsədilə
аuditоriyаdа tələbələrin bir-biri ilə kоmmunikаsiyа prоsеsinə girməsi üçün səmərəli оlаn
şərаitin yаrаdılmаsı yоllаrını müəyyənləşdirmək vаcibdir. Оnu dа qеyd еtmək lаzımdır ki,
kоmmunikаsiyа dеdikdə yаlnız şifаhi nitq dеyil, dаnışıq, еşidib-аnlаmа, yаzı və охu
vərdişlərinin kоmplеks şəkildə, kommunikativyönlü, funksionalyönlü inkişаf еtdirilməsi
nəzərdə tutulur. Kоmmunikаtiv səriştəlilik məlumаtın həm şifаhi, həm də yаzılı fоrmаdа
təqdim еdilməsi və qаvrаnılmаsını nəzərdə tutur. Bеlə ki, tələbələrdə ixtisas dilindən yaradıcı
şəkildə istifadə etmək üçün onlara bu və yа digər mətni dinləmək və yахud оnu охumаq,
sоnrа isə əldə еdilmiş məlumаtı cütlüklərdə və qrup şəklində müzаkirə еtmək təklif еdilir. Dil
fakültələri tələbələrinə şifahi-yazılı nitq, oxu və dinləyib-anlama vərdişlərinin аşılаnmаsınа
tələbələrdə yаrаdıcılıq qаbiliyyətinin inkişаf еtdirilməsi prizmаsındаn yаnаşılmаlıdır.
Tələbələrə dinləyib-аnlаmа üçün mətnləri təqdim еtməzdən əvvəl, həmin mətnlərdə оlаn
infоrmаsiyаnın аdеkvаt şəkildə qаvrаnılmаsı və оnlаrdа mаrаq оyаtmаq məqsədilə tələbələrlə
diskussiyа хаrаktеrli söhbətlər аpаrmаq məsləhətdir. Оnu dа qеyd еtmək lаzımdır ki,
tələbələrin iхtisаs dili оlаn ingilis dilində yаrаdıcı fəаliyyətinin inkişаf еtdirilməsinə
yönəldilmiş işin cütlüklərdə və qrup şəklində təşkil еdilməsi, tələbələrin qаrşılıqlı
kоmmunikаtiv fəаliyyətini təmin еtməklə, еyni zаmаndа müəllimin dərsdə kоmmunikаtiv
fəаliyyətini əhəmiyyətli dərəcədə аzаldır. Хаrici dilin, о cümlədən ingilis dilinin
kommunikativ yanaşmanın baza prinsipləri olan kommunikativlik, tələbəyönlülük,
interaktivlik prinsipləri üzərində qurulması tələbələri tədris prоsеsinin аpаrıcı rоlа mаlik оlаn
əsаs iştirаkçılаrınа çеvirir. Kommunikativlik, interaktivlik və funksionallıq prinsiplərinin
dillərin tədrisi praktikasına tətbiq edilməsi ənənəvi оlаrаq ünsiyyətin təşəbbüskаrı müəllim
оlаn, ünsiyyət prоsеsinin bütövlükdə müəllim tərəfindən qiymətləndirilməsi ilə tаmаmlаnаn
nitq ünsiyyəti mоdеlini köklü şəkildə dəyişdirir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, intеrаktiv
təlim prоsеsində gеniş şəkildə istifаdə еdilən fəаliyyət növlərinin əlеyhinə çıхış еdən
müəlliflər tədris prоsеsində müəllimin idаrəеtmə imkаnlаrının əhəmiyyətli dərəcədə
аzаldılması, kоmmunikаsiyа prоsеsində törədilən səhvlərin düzəldilməsi prоsеsini хеyli
dərəcədə çətinləşdirilməsini, intеrаktiv fəаliyyət növlərinin аuditоriyаdа təşkil еdilməsi
prоsеsində əmələ gələn prоblеm və çətinlikləri qеyd еdirlər. Kоmmunikаtiv təlimin
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bаnilərindən оlаn K.Brumfit digər nitq fəаliyyət növləri ilə müqаyisədə, məhz intеrаktiv
fəаliyyət növlərinin dаhа kоmmunikаtivyönlü, funksiоnаlyönlü, kоmplеks хаrаktеrli,
diöyrənənlərdə yаrаdıcılıq və çеviklik kimi keyfiyyətlərin formalaşdırılması üçün kifаyət
qədər imkаn yаrаdаn təlim növləri оlduğunu qeyd edir və onları öyrənilən dilin
kоmmunikаsiyа vаsitəsi kimi mənimsənilməsi üçün ən səmərəli fəаliyyət növləri kimi
qiymətləndirir.

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, insan fəaliyyətinin növlərindən biri olan yaradıcı nitq
fəaliyyəti xarici dillərin tədrisi metodikasının tədqiqat predmetidir. Dil fakültələrinin yuxarı
kurslarında ingilis dilini professional məqsədlərlə öyrənən tələbələrin yaradıcı fəaliyyətinin
inkişaf etdirilməsi yollarını araşdırarkən dilöyrənənlərin yaradıcı fəaliyyətini, kommunikasiya
prosesində onların verbal və qeyri-verbal xüsusiyyətlərini şərtləndirən psixolinqvistik
xüsusiyyətlər araşdırılmalıdır. Psixolinqvistika dilöyrənən fərdin təfəkkür fəaliyyətini tədqiq
edən, əqli prosesləri, əməliyyat modellərini təsvir edən və xarici dillərin tədrisi metodikası ilə
bilavasitə əlaqəli olan elm sahəsidir. Xarici dil tədrisinin əsasını təşkil edən psixoloji
qanunauyğunluqlar təlim prosesinin fəal və interaktiv xarakterə malik olduğunu nəzərdə tutur.

Belə ki, dil fakültələri tələbələrinə yaradıcı vərdiş və bacarıqları aşılayarkən onlardan
təkcə linqvistik biliklərə yiyələnmək deyil, həm də mənimsənilmiş leksik vahidlərdən,
qrammatik və intonasiya strukturlarından kommunikasiya prosesində düzgün, sərbəst və
kreativ şəkildə istifadə etmək vərdiş və bacarıqlarına yiyələnmək tələb olunur. Müzakirə
predmeti olan mövzuya və problemə dair fikir və mövqelərini kommunikasiyanın baş verdiyi
kontekstə adekvat olan şəkildə bildirməklə, həmsöhbətlərinə təsir göstərmək və onların verbal
və qeyri-verbal davranışlarını müəyyən dərəcədə dəyişdirmək qabiliyyətinin
formalaşdırılması da dil fakültələrində təhsil alan tələbələrə, xüsusilə də yuxarı kurs
tələbələrinə aşılanmalı olan və onlarda ixtisas dilində yaradıcı fəaliyyəti şərtləndirən vacib
amillərdəndir.

Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, tələbələrin ixtisas dili olan xarici dildən yaradıcı şəkildə
istifadə etmək qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsinin müvəffəqiyyəti təlim prosesinin
iştirakçıları olan müəllim və tələbələrin birgə fəaliyyətinin səmərəli təşkilindən bilavasitə
asılıdır. Tələbələrə yaradıcı vərdiş və bacarıqların aşılanması şüurlu və qeyri-şüuri
səviyyələrdə baş verə bilər. Problemi araşdıran müəlliflər fəaliyyətin birbaşa məqsədi olan
məzmunun şüurlu şəkildə dərk edildiyi fəaliyyətin digər komponentlərinin görmə, eşitmə,
kinestetik və digər analizatorlar vasitəsilə tənzimləndiyini qeyd edirlər.

Dil fakültələrində tələbələrə ixtisas dili olan xarici dildə yaradıcı nitq fəaliyyətini təşkil
edən bilik, vərdiş və bacarıqların formalaşdırılması, inkişaf etdirilməsi və təkmilləşdirilməsi
probleminin uğurla həll edilməsi üçün imkan yaradan fərdin psixi fəaliyyətində şüurlu və
şüursuzun nisbətidir. Qlobal miqyasda qəbul edilmiş və dünya ölkələrinin əksəriyyətində
uğurla tətbiq edilən kommunikativ yanaşma dillərin tədrisində müvafiq vərdiş və bacarıqların
formalaşdırılması, inkişaf etdirilməsi və təkmilləşdirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verir.
Psixologiyada “vərdiş” anlayışı şüurlu fəaliyyətin avtomatlaşmış komponenti kimi qəbul
edilir. Tanınmış psixoloq alim S.L.Rubinşteyn belə hesab edir ki, “vərdişlər avtomatiklik və
şüurluluğun, dayanıqlığın və dəyişikliyin, sabitlik və çevikliyin vəhdəti kimi göstərilə bilər”.
Lakin son illər ərzində dərc edilmiş elmi-metodik ədəbiyyatda bu əlamətlərin sayı artmış və
bu siyahıya bütövlük, ümumilik, kommunikativlik və s. əlamətlər daxil edilir.

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, vərdişlərin formalaşdırılması mərhələli xarakter daşıyır.
Belə ki, mütəxəssislər vərdişin formalaşmasında 4 mərhələnin mövcudluğunu qeyd edirlər:
tanışlıq, analitik, standatlaşma, situativ mərhələlər. Xarici dillərin tədrisində qəbul edilmiş
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təsnifatda vərdişin formalaşmasında 3 mərhələ göstərilir: istiqamətverici – hazırlıq,
stereotipləşdirici-situativ və dəyişkən-situativ. Qeyd etdiyimiz kimi, tələbələrin ixtisas dili
olan xarici dildə yaradıcılıq fəaliyyəti mərhələli şəkildə təşkil edilməli və I kursdan
başlayaraq həyata keçirilməlidir. Bu proses ixtisas dili tədrisinin növbəti pilləsində davam
etdirilməlidir. Xarici dili ixtisas dili kimi öyrənən tələbələrə yaradıcı fəaliyyətin
komponentləri olan vərdiş, bacarıq və kompetensiyalar dil təliminin irəli sürülən məqsədlərə
uyğun olan şəkildə, asandan çətinə, sadədən mürəkkəbə doğru təşkil olunmalı, müvafiq
xüsusiyyətləri nəzərə almaqla təşkil edilməlidir. Belə ki, dil fakültələrinin I kursunda
tələbələrdə xarici dildə yaradıcılıq vərdiş və bacarıqlarının ən elementar səviyyədə
formalaşdırılması, yaradıcılıq fəaliyyətinin bazasının formalaşdırılması nəzərdə tutulur. II
kursda ilkin mərhələdə formalaşdırılmış vərdiş və bacarıqların daha mürəkkəb, daha təkmil
yaradıcı fəaliyyət növləri kontekstində inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulur. Dil fakültələrinin
III kursunda burada təhsil alan tələbələrin linqvistik və nitq potensialı onların əldə etdiyi
kommunikativ imkanları nəzərə almaqla, tələbələrin I və II kurslarda yiyələndiyi müvafiq
vərdiş və bacarıqların daha yüksək səviyyəyə çatdırılması, təkmilləşdirilməsi və tələbələrdə
müxtəlif kommunikativ kontekstlərdə əldə etdikləri imkanlardan müstəqil, sərbəst, kreativ və
kommunikasiyanın baş verdiyi kontekstə adekvat olan şəkildə istifadə etməklə, kommunikativ
məqsədlərinə uğurlu şəkildə nail olmaq qabiliyyətinə linqvistik savada malik olan
dildaşıyıcıları səviyyəsində yiyələnməyi nəzərdə tutulur.

Məlumdur ki, yaradıcı bacarığın formalaşması mənimsəmə prosesinin növbəti mərhələsini
təşkil edir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, “bacarıq” termini psixoloji ədəbiyyatda 3 mənada
istifadə olunur: 1) Vərdişlərin formalaşmasının ilkin mərhələsi anlamında; 2) avtomatikliyin
inkişafının yekun mərhələsi anlamında; 3) Birinci və ikinci bacarıq anlamında.

Bu cür qabiliyyətin əsasının təşkil edən bacarıqlar, öz növbəsində, müvafiq bilik və
vərdişlər kompleksi əsasında qurulur: hərəkət proqramı, linqvistik vasitələr və fikrin
formalaşma üsulları haqqında biliklər; kommunikasiya prosesində tədris edilən xarici dildən
istifadə etmək vərdişləri. Psixolinqvistika xarici dilləri, o cümlədən də ingilis dilini ixtisas dili
kimi tədris edən müəllimləri psixikanın qanunauyğunluqları və mexanizmləri haqqında
məlumatlandırmaqla onlarda dilöyrənənləri təlim prosesinə cəlb etməklə, kommunikasiya
prosesinin fəal iştirakçılarına çevirmək üçün müvafiq bilik, vərdiş və bacarıqların
formalaşdırılmasına xidmət edir. Məlumdur ki, xarici dillərin səmərəli şəkildə
mənimsənilməsini təmin edən, tələbələri dilöyrənmə prosesinin aktiv iştirakçılarına
çevirməyə təkan verən, onları stimullaşdıran motivasiyadır. İdarəetmə mexanizmlərinə
yiyələnmiş xarici dil müəllimləri tələbələri yaş və bilik səviyyəsini, onlarda olan intellektual
imkanları, tələbat və ehtiyacları nəzərə almaqla motivasiyanın yaradılmasına xidmət edən
stimullaşdırıcı amilləri təlim prosesinə daxil etməyə və beləliklə, daha səmərəli nəticələrin
əldə edilməsinə nail ola bilərlər. Müasir dövrün tələblərinə uyğun olan metod və üsulları
ixtisas dilinin tədrisi prosesinə tətbiq etməklə yuxarı kurs tələbələrini yaradıcı fəaliyyətə cəlb
etmək və onlarda tədris edilən dildən yaradıcı şəkildə istifadə etməklə kommunikativ
niyyətlərinə nail olmaq qabiliyyətini lazımi səviyyədə formalaşdırmaq mümkündür.

Problemi araşdıran tədqiqatçı alimlər dillərin tədrisi prosesində dilöyrənənlərdə
motivasiyanın yaradılmasını şərtləndirən aşağıdakı amillərin vacibliyini vurğulayırlar:

 Auditoriyada tətbiq edilən metod və üsullar tələbələrin ehtiyac və tələbatlarına,
qoyulan məqsədlərə uyğun olmalıdır;

 Təlim prosesində istifadə edilən informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının
istifadə edilməsində başlıca məqsəd tələbələrdə motivasiyanın yaradılması olmalıdır;
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 Dilin mənimsənilməsi başqa tələbələrlə əməkdaşlıq şəraitində, fikir mübadiləsi
şəraitində baş verməlidir;

 İnteraktivlik prinsipi təlim prosesinə tətbiq edilməlidir;
 Tələbələrin nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi onlarda motivasiyanın yaradılmasına

xidmət etməlidir.
Nəticələr onu deməyə əsas verir ki, müxtəlif yaş qruplarına aid olan dilöyrənənlərin

qavrama, anlama və dərketmə səviyyələri fərqli olduğundan, xarici dillərin tədrisi prosesi
tələbələrin yaş və bilik səviyyələri nəzərə alınmaqla təşkil edilməlidir. İxtisası xarici dil olan
ali məktəblərdə tələbələrin yaş və bilik səviyyəsi nəzərə alınmalı, ingilis dilinin təlimi prosesi
mərhələli şəkildə, asandan çətinə, sadədən mürəkkəbə doğru təşkil edilməlidir.

Aşağı kurslarda formalaşdırılmış vərdiş və bacarıqlar, tədrisin orta və yuxarı mərhələsində
inkişaf etdirilməli və təkmilləşdirilməlidir. Yuxarı kurslarda başlıca məqsəd tələbələrdə
müvafiq vərdiş, bacarıq və kompetensiyaların təkmilləşdirilməsidir. Təbiidir ki, dil tədrisinin
müxtəlif pillələrində istifadə edilən metod və üsullar da eyni olmamalı, tətbiq edilən metod və
yanaşmalar, istifadə edilən təlim materialları, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları
tələbələrin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla qoyulan məqsədlərə uyğun olaraq, tələbələrin
milli-mədəni mənsubiyyətlərini, təlim prosesinin həyata keçirildiyi sosiomədəni konteksti
nəzərə almaqla seçilməlidir. Yalnız bu halda tələbələrdə motivasiyanın günün tələbləri
səviyyəsində yaradılması mümkündür.

Məqalənin aktuallığı. Məlum olduğu kimi, dil fakültələrinin yuxarı kurslarında ixtisas
dili tədrisinin əsas məqsədi tələbələrdə aşağı kurslarda mənimsənilmiş biliklərin,
formalaşdırılmış vərdiş, bacarıq və kompetensiyaların inkişaf etdirilməsi və
təkmilləşdirilməsidir. Yuxarı kurslarda irəli sürülmüş məqsədlərə uyğun olaraq, tələbələrdə
mənimsənilmiş linqvistik vahidlərdən və nitq nümunələrindən, onlarda olan kommunikativ
imkanlardan sərbəst və yaradıcı şəkildə istifadə etməklə, həm dildaşıyıcıları, həm də dildən
real kommunikasiya prosesində istifadə edən insanlarla müxtəlif sosiomədəni kontekstlərdə
ünsiyyət qurmaq, fikir və ideyalarını, mövqe və münasibətlərini müstəqil şəkildə bildirməklə
kommunikativ niyyətlərinə uğurlu şəkildə nail olmaq qabiliyyəti inkişaf etdirilməlidir. Bu
məsələlərin ayrıca tədqiqat səviyyəsində, məqalələrdə öyrənilməsi hər zaman öz aktuallığı ilə
seçilən məsələlərdən olmuşdur.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə, ilk dəfə olaraq ali məktəblərdə ingilis dilinin
tədrisində tələbələrin yaradıcı fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi probleminə nəzər salınır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən bakalavr və magistr pilləsində
təhsil alan tələbələr, ingilis dilinin tədrisi ilə məşğul olan müəllimlər həm nəzəri, həm də
praktik baxımdan faydalana bilər.
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Ф. Шукюрова

Проблема образовательной деятельности студентов
на английском языке в ВУЗ-ах

Резюме

В статье рассматривается проблема пути совершенствования творческой
деятельности студентов высших курсов языковых факультетов и их вербальные и
невербальные особенности в процессе коммуникации. В нем также говорится, о том,
что компетентность в творческой деятельности студентов высших курсов
подразумевает их способность творчески и адекватно использовать лингвистические
структуры и коммуникативные стратегии которые используют носители языка,
освоенные на начальных курсах.

F. Shukurova

Problem of educational activity of students in
English in high schools

Summary

The article deals with the problem of ways of improvement creative activity of the
students of upper course of Language faculties and their verbal and non-verbal peculiarities in
the process of communication. It also states that creative activity competence of students of
upper courses implies their ability to fluently, creatively and adequately use linguistic
structures and communicative strategies of native speakers mastered at lower courses.
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Знание только тогда знание, когда оно
обретено усилиями своей мысли, а не
памятью.

Л.Н. Толстой

Сегодня в современном обществе оформляется новый социальный заказ на
выпускника вуза. Основным направлением в модернизации образования, является
поиск новых методов и приемов в обучении. Все более актуальной становится
проблема развития и формирования критического мышления студентов-экономистов на
занятиях РКИ. В центре воспитательной системы образования находится личность
студента, где обучение и воспитание представляют собой единый процесс развития
самостоятельного мышления. Параметрами развития личности сегодня являются
незнания, умения и навыки, а компетентности. Компетентность, как и нтегральная
характеристика личности, определяет ее способность решать проблемы и похожие
задачи, возникающиев реальных ситуациях.

На занятиях преподаватель должен поощрять и развивать у студентов не пассивную
познавательную самостоятельность мышления, а активную. Из личной практики и
наблюдений могу отметить, что среди студентов первого курса отмечается низкая
мотивация к изучению русского языка. Правда, это не их вина. Как мы знаем,
сокращение количество часов на преподавание русского языка как иностранного во
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многих вузахстраны претерпела больших изменений. Во многих средних школах
предмет не изучается, а если и изучается, то очень слабо. Поэтому, в
течение одного года добиться хороших результатов в обучении не так уж легко. С
другой стороны в связи с происходящими изменениями в образовании изменились
условия подхода к учебному процессу. Составление новых учебников,
учебных программ по русскому языку в экономическом вузе, является очень
актуальной. Появилась необходимость по-новому взглянуть на процесс обучения. В
специальных учебниках, которые составляются преподавателями кафедры русского
языка, излагаются основы научных знаний по русскому языку и предназначены для
достижения учебных целей. Перед преподавателем стоит, нелегкая задача преодолеть в
сознании студентов-экономистов представление о сухости предмета. Возникает вопрос:
как же сделать так, чтобы у студентов присутствовало желание изучать русский язык?
Какие новые методы и приемы нужно использовать на занятиях, чтобы заинтересовать
студента?

Долг любого преподавателя состоит в том, чтобы на занятиях развить в студентах
лучшие качества, обучить языку путем раскрытия их внутреннего потенциала.
В первую очередь студентов, не имеющих представления о предмете, нужно вооружить
знаниями основ науки о языке. Во время занятий за короткий срок нужно обучить
студентов-экономистов владению русскому языку, так как знание этого языка, в
нынешнее время, пригодится им в разных жизненных ситуациях. Они
должны научиться уметьчётко, ясно выражать свои мысли
как устной, так и письменной речи. В целом, использование на занятиях
новых методов и приёмов заинтересует будущих студентов-экономистов, привьет
любовь к изучению языка, даст стимул и повысит уровень образования.

И так, развитие критического (интеллектуального, творческого) мышления
является одной из общепризнанных задач в зарубежной педагогике. В последнее время
в методике нашли свое объединение под общим наименованием понятие о технологии
развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП).

Слово "технология" происходит от греческого «techne» - «мастерство,
искусство»и логия – «наука, знание, закон». Технология –это наука о мастерстве,
первыйи весомый намек на возможность существования педагогической технологии в
современном её понимании. [5, с.2]

Понятие «технология обучения» в первые прозвучало в 1970 году на конференции
ЮНЕСКО.

Технология развития критического мышления через чтение и письмо (ТРКМЧП)
была разработана членами консорциума “За демократическое образование” в конце XX
века в США, авторами К. Мередит, Дж. Стилл, Д. Огл, Темпл, Уолтер. С 1996 г.
технология распространяется совместно с институтом “Открытое общество”, Между
народной читательской Ассоциацией и Консорциумом Гуманной педагогики. Из
зарубежных исследователей данной технологии, можем отметить Л. Андерсона, Б.
Блума, Т. Гилберта, Р. Мейджера и мн.др. Ознакомившись с их трудами, мы видим, что
в их т рудах обобщены идеи и методы технологий групповых способов обучения
занимавшихся развитием и формированием критического мышления. Вслед за
зарубежными исследователями, разрабатывают технологию развития критического
мышления ученые России. В своей педагогической практике эту технологию они стали
применять 1997 года. Как мы видим, российские исследователи опираются на технику
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КМЧП, разработанную мериканскими исследователями. Наибольший вклад в
разработку проблемы технологии обучения внесли В.П. Беспалько, М.В. Кларин, А.Р.
Галямова, Трифонова, И.О., В.Е. Бугера, Е.А., ЗаирБек, И.А. Мороченкова,
Г.Р. Биккулова, И.В. Муштавинская, Е.А. Ходос, А.В. Бутенко, Е.С.Полат, А.В.
Федоров и другие. [2, c.75] Технология РКМЧП, является составной частью
коммуникативной методики преподавания РКИ. Данной методике нужно уделять
особое внимание. Суть методов обучения состоит в том, чтобы студенты сами
самостоятельно без помощи преподавателя овладевали коммуникативными речевыми
умениями и навыками. Формирование критического мышления студентов экономистов
на занятиях РКИ позволяет учащим применять заранее приобретённые знания, решить
разнообразные проблемы в сотрудничестве, стать активным участником
познавательного процесса. Одним из синонимов критического мышления является
мышление свободное, независимое. Используя технологию критического мышления,
преподаватель на занятиях может создать такую ситуацию, где студент смог бы
осознать и оценить себя в большей степени. К примеру, в процессе занятия наблюдение
играет не маловажную роль. Оценивание преподавателем студента – один из
преподавательских стереотипов - «На занятиях всегда нужно оценивать студента» -
перекликается со стереотипом студентов: «Преподаватель всегда должен оценивать
меня». [3, c. 76] Технология развития критического мышления разрушает этот
стереотип привлечением учащихся к различным способам и приемам оценочной
деятельности, куда входят самооценка, взаимооценка. Чем больше наблюдение, тем
меньше свободы у того, за кем наблюдают. Такой подход отвечает особой философии
технологии РКМЧП.

Все вышесказанное обуславливает необходимость пересмотреть форму
использования этой новой методики на практических занятиях русского языка в
экономическом вузе. Что же подразумевается под развитием технологии критического
мышления? Как преподаватели могут помочь своим студентам формировать основные
аспекты развития технологии критического мышления на занятиях РКИ? Критическое
мышление характеризуется высоким уровнем восприятия, оценки, понимания,
объективным отношением к окружающей среде и его информационным полем. Любой
человек, обладающий критическим мышлением, способен объективно оценить мысли
других, увидеть новые возможности и перспективы, высказать наиболее интересные на
наш взгляд идеи, которые лежат в основе этих начинаний. Умение критически мыслить
даёт возможность человеку определить собственные преимущества, как в личной, так и
профессиональной жизни. В условиях нового информационного пространства очень
трудно привлечь и побудить современного студента к познавательной деятельности с
недостаточным уровнем развития критического мышления. Изучая данную проблему,
возникает ряд вопросов: Каким образом технология развития критического мышления
связана с чтением и письмом? Что означает вдумчивое чтение или вдумчивое письмо?
Если сопоставить эти два понятия с критическим мышлением, ответить на эти вопросы
будет, наверное, проще. Под средствами обучения будем понимать все те материалы, с
помощью которых преподаватель воздействует на обучающегося для достижения
педагогических целей в учебном процессе. Чтение и письмо — это и инструменты, и
продукты нашего мышления. Чтение служит для анализа, сравнения, сопоставления и
оценивания того, что мы уже знаем. Анализируя процесс занятий, мы сталкиваемся с
тем, что студенты во время практических занятий, не должны застревать внимание
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только на чтение, они должны формулировать вопросы и сразу искать на них ответы,
находить пробелы в пройденном материале и записывать. Отсюда следует то, что
важнейшим инструментом для выражжения мыслей студентов на занятиях русского
языка, помимо чтения является и письмо. Критическое мышление не есть: запоминание,
понимание, творческое или интуитивное мышление. Это сложная мыслительная
операция, где обучаемые трудятся над постижжением чужой идеи. Стараются
переводить чужие идеи на доступный для себя язык. Этим процессом они хотят
повысить свой мыслительный уровень. Однако, при этом мышление не активно, а
пассивно: воспринимается то, что создано другими. Критическое мышление
происходит тогда, когда новые, уже понятые мысли проверяются, оцениваются и
развиваются. В чём же заключается эта идея? К технологии РКМЧП ещё недавно
относились как к интересной новинке. Эту технологию использовали на своих занятиях
энтузиасты — те, кто понимал, что традиционные методы обучения не всегда могут
помочь в достижении новых, современных целей образования. [6, c.3] Студенты в
своих устремлениях нередко уходили дальше, чем преподаватели. К примеру, в своём
учебно-методическом пособии, «Критическое мышление: метод, теория, практика»
авторы Бутенко А.В., Ходос Е.А. отмечают, что технология развития критического
мышления должна создавать такую обстановку учения, где обучаемые совместно с
преподавателем будут активно работать. Они сознательно будут размышлять над
процессом обучения, отслеживать, опровергать, расширять знания, новые идеи, чувства
или мнения об окружающем мир. [1, c. 154] Такой подход показывает, что студент,
который умеет мыслить критически сможет преодолеть все трудности не только в
обучении, но и в жизни. При таком направлении преподаватель и студент будут
дополнять друг друга, и основная роль будет отводиться студенту, который с
положительной стороны покажет свои знания. Своевременное развитие критического
мышления и поставленная перед собою цель может увеличить только шанс на успех.

В ходе работы в рамках этой модели, студенты-экономисты на практических
занятиях русского языка смогут полностью овладевать различными способами
информации, научатся высказывать личное мнение на основе осмысления различного
опыта, идей и представлений, строить свои интересные гипотезы, выражать свои мысли
свободно, корректно, не комплектуя по отношению к окружающим их людей.
Используя различные приёмы, осуществляя коммуникацию на практических занятиях
русского языка, преподаватель формирует у студента умения воспринимать и
творчески истолковывать информацию.

Технология РКМЧП представляет собой систему, в которой объединяются
различные приемы. Здесь подход совсем иной. Это, прежде всего подход, не
являющийся способом разукрасить урок, доставить студентам удовольствие от
использования игровых приёмов, групповых форм работы, как это делают
преподаватели на занятиях. Это четкая схема, которая носит как развивающий, так и
воспитательный характер. Многие, преподаватели, постоянно думают, как построить
учебный процесс так, чтобы студенты проявляли активность в своих воображениях, а
фантазию, могли бы сопоставлять и ассоциировать, опираться на интуицию и
подсознание? Любой преподаватель желает, чтобы в группе царила атмосфера
творчества, духовной непринужденности, сотрудничества, взаимопомощи. Иными
словами, занятия проходили Интересно. Основная цель преподавателя состоит в том,
чтобы научить своих студентов мыслить критически, устанавливать в аудитории
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отношения, строить обучение на основе методов критического мышления, активно
использовать интересные методы, которые будут стимулировать у них критическое
мышление и независимость. При таком подходе в аудитории студент почувствует
самостоятельность и уверенность в себе. Основная роль здесь будет отведена не
преподавателю, а активному студенту, который захочет показать свой
интеллектуальный уровень во время занятия и сделает урок интересным.

Таким образом, технология РКМЧП направлена на достижение образовательных
результатов: пользоваться различными методами и информациями; находить ответы на
заданные вопросы, применять различные приёмы работая над текстом; принимать
участие в обоюдных решениях; уметь выражать свои мысли чётко, как устно так и
письменно; решать возникающие про-блемы спонтанно; аргументировать свою точку
зрения; уметь самостоятельно без чьей-либо помощи заниматься своим обучением;
работать над собой; развивать внутренний мир, повышать интеллектуальный уровень;
коммуникативные навыки и т.п. Более того проведение различных методов и приемов
на занятиях русского языка помогут студентам ещё лучше освоить пройденный
материал и критически развить технологию мышления путем самостоятельности.
Технология РКМЧП является интегрирующей технологией в том смысле, что в ней
собраны результаты многих технологий. Такая технология оснащает и развивает
мышление, формирует коммуникативную способность, вырабатывает навыки умения
самостоятельной работы у студентов-экономистов на занятиях русского языка. Каждый
преподаватель вправе использовать и выбрать те технологии приёмов и методов,
которые близки ему. У каждого преподавателя свой подход и своя методика.
Рассматривая данную технологию, хотелось бы отметить, что в науке эту технологию
относят к типу «рамочных». Что же подразумевается под «рамочной» технологией?
Каждый тип занятия имеет свое название и несет определенную смысловую нагрузку,
поэтому урок следует вписывать в рамки базовой модели. Выходить за границу данной
технологии не допускается.

Какие же базовые модели сюда входят? Перечислим три основные этапы, которые
относятся к технологии: вызов, осмысление или реализация смысла, рефлексия или
размышление. Мы, вкратце, рассмотрим каждую стадию по отдельности.

И так, первый этап стадии – «вызов», состоит в том, чтобы активизировать всех
студентов на занятиях. Во время занятий каждый студент может сформулировать свои
мысли на бумаге. Поставленные вопросы обсуждаются, происходит активизация, все
студенты вовлекаются в процесс занятия. Целью этой стадии является воспроизведение
уже имеющихся знаний по изучаеМому вопросу. Проводя такую работу, каждый из
студентов имеет право высказывать и защищать свою точку зрения. Можно
использовать так же следующие методические приёмы: корзина идей, рассказ-
предположение по ключевым словам, графическая систематизация материала: таблицы,
верные и неверные утверждения.

Данная стадия «вызова» состоит из двух элементов – мозгового штурма и создания
кластера. Мозговой штурм – это умственная разминка, где студенты в групповой
форме ищут способ для решения поставленных проблем. Самым интересным приёмом
на занятиях русского языка является составление кластера, который помогает
студентам получить информацию больше чем при обычной письменной работе.
Имеются несколько видов кластера и блок схем. Самым популярными являются
«Фишбоун», «Планета и ее спутники». Желательно, составлять кластер на этапе
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закрепления нового материала. Можно использовать эти виды на протяжении
нескольких занятий. Данный прием обучения на протяжении нескольких лет
используется на занятиях русского языка в экономическом вузе преподавателями
кафедры русского языка.

Второй этап стадии – «осмысление» - содержательная. Здесь используется такой
прием работы с текстом, который носит название инсерта. Здесь организуется работа с
информацией: чтение текста, обдумывание и анализ полученных фактов. Происходит
непосредственная работа с текстом чтение, которое сопровождается действиями
студента: маркировкой с использованием значков «V» - уже знал, знакомо; «-» -думал
иначе, этого не знал; «+» - новое; «!» - это меня удивило; «?» -не понял, есть вопросы,
хотел бы узнать подробнее, составлением таблиц, ведение дневника, поиск ответов на
поставленные в первой части урока вопросы и др. Такой приём очень эффективен при
работе над формированием навыков изучающего чтения, на стадии вызова. С помощью
приема «Инсерт» возможно решить обширный спектр лексико – грамматических задач,
так как любой текст богат речевыми образцами и грамматическими структурами.
На стадии осмысления содержания осуществляется непосредственный контакт с новой
информацией (текст, фильм, лекции). Многие приемы «работают» на смысловой
стадии, а некоторые могут стать ведущей стратегией урока. Работа ведется
индивидуально или в парах. В групповой работе должны присутствовать два
элемента – индивидуальный поиск и обмен идеями. Образец применения технологии
при: два студента читают текст, останавливаясь после каждого абзаца, и задают друг
другу вопросы разного уровня по содержанию прочитанного. Данная форма
способствует развитию коммуникативных навыков. [4, c. 32]

Третий этап стадии – «рефлексия» - размышление. Здесь основным является: полное
осмысление, обобщение полученной информации; постановка студентами новых целей
обучения; формирование у каждого из обучаемых собственного отношения к
изучаемому материалу. При таком подходе преподавателю следует: внести изменения;
дать творческие, исследовательские или практические задания на основе изученной
информации (к примеру, создание синквейна на основе одного из терминов по теме
урока). Студенты также могут сопоставить «новую» информацию со «старой»:
заполнить схемы, кластеры, таблицы, также могут организовать различные виды
конкурсов, дискуссий, дебатов и диалогов, организовать устный и письменный круглый
стол и т.п. Ценность данной технологии в том, что она учит студентов слушать и
слышать, развивает незнакомую речь. При таком подходе повышается ответственность,
уверенность студента за свой ответ. Преподаватель и студенты вместе участвуют в
добывании знаний, дополняют друг друга. На стадии рефлексии происходит обобщение
информации, возрастает роль письма. Письмо помогает не только разобраться в
материале и поразмышлять над прочитанным, но и высказать новые гипотезы, сделать
выводы.

В добавление к вышесказанному, отсюда следует, что базовая модель «вызов –
осмысление содержания - рефлексия» отражает три этапа единого процесса движения
преподавателя и его студентов. Технология открыта для решения большого спектра
проблем в сфере образования. Техноология РКМ может быть использована как для
построения целого урока, так и его отдельных фрагментов. Технология РКМЧП дает
возможность личностного роста студентов, приобщает их к духовному опыту
человечества, развивает в них ум, индивидуальность. Применение открытых
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образовательных технологий открывает перед обучающими множество возможностей.
Самое главное в педагогической новации, является поставленная цель, как перед
преподавателем, так и перед студентом, где преподавателю нужно
лучше учить, а студенту – лучше учиться. Следовательно, применение технологии
критического мышления на занятиях русского языка на современном этапе
предполагает достаточно большое количество различных методов, приёмов и способов
активизации мыслительной деятельности обучаемых. Предложженная методика
формирования умений технического КМЧП может также найти свое применение в
группах с углубленным изучением русского языка.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что проведение разнообразных приемов
технологии – это не самоцель. В работе важен результат. Используя на занятиях
приемы технологии развития КМЧП, убеждаемся, что данная технология позволяет
поддерживать внимание студентов на высоком уровне. Самое же главное – данная
технология отвечает целям образования на современном этапе. Вооружает студентов и
преподавателей в совершенстве владеть методами и способамии работы с новой
информацией, который в данный момент в образовании является очень актуальным.

Актуальность статьи. Современный педагогический процесс направлен на
индивидуальный подход к каждому студенту по отдельности. Нашему обществу для
формирования личности нужны творчески мыслящие люди, умеющие в любой
ситуации находить верный выход. Наблюдая за процессом образования в
национальных группах, мы замечаем, что нынешнее поколение студентов-экономистов,
которые только поступили в вуз, фактически, не владеют русским языком. Такая
ситуация, естественно, создает проблему, так как начинать с нуля не так уж легко.
Поэтому первым долгом в обязанность преподавателя входит заинтересовать своих
студентов к данному предмету.

Научная новизна статьи. В статье на основе анализа рассмотрен современный
метод обучения - технология развития критического мышления у будущих
специалистов-экономистов на занятиях русского языка. Использование такой
технологии позволит сделать работу на занятиях интереснее и полезнее. Несмотря на то,
что, малый процент студентов владеют информационной культурой, развивать у них
технологию КМЧП (критического мышления через чтение и письмо) является весьма
актуальным.

Практическое значение и применение статьи. Современные требования к
русскому языку в экономическом вузе, на сегодняшний день, достаточно высоки и
предполагают, как было указано выше, использование новых, активных методов
обучения. Основной задачей в условиях инновационного обучения является развитие у
студентов творческих способностей. Такое направление позволит сформировать у
студентов навыки самостоятельного ведения исследования в заданной области.
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K. İsmayılova

Rus dili dərslərində iqtisadçı tələbələrdə tənqidi
düşüncənin formalaşmasının əsas aspektləri

Xülasə

Məqalədə rus dili dərslərində tənqidi düşüncənin oxu və yazı texnologiya bacarığının
inkişafından bəhs edilir. Praktik rus dilinin tədrisi zamanı istifadə olunan yeni metod və
üsullardan, tələbələrin tənqidi və yaradıcı təfəkkürünü inkişaf etdirən təlim strategiyalarından,
həmçinin öyrətmə ilə öyrənmə arasındakı dairəvi sistemin formalaşmasından danışılır. Rus
dili dərslərində tənqidi düşüncənin üsullarına (çağırış, dərketmə, refleksiya) və qaydalarına,
fəal və interaktiv təlim metodlarına xüsusi diqqət yetirilir. Rus dili dərsinin tədrisi prosesi
zamanı texnologiyanın rolu aşkar olunur.

K. İsmayilova

At the Russian lessons the students-economist critical
thinking main aspects of formation

Summary

Present article shows critical thinking at Russian lessons reading and writing technology
to develop capability is the subject of discussion. In the article, a practical study of the
Russian lessons used new methods and ways of critical and creative thinking, developing
learning strategies, and teaching with learning between the ring systems in the formation. At
Russian lessons critical thinking methods (objective, understanding, reflection) and rules of
active and interactive teaching methods is given special attention. Specified the role of
technology is learning process at the Russian lessons.
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Təlimin səmərəsi onun təşkil formasından çox asılıdır. Təlimin düzgün formada təşkili
şagirdlərin sosial, yaradıcı, emosional, fiziki inkişafına çox böyük təsir göstərir. Buna görə də
təlimin əsas forması olan dərs həyatla əlaqəli şəkildə tədris olunmalıdır. Dərsin həyatla
əlaqəsi dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq? Dərsin həyatla əlaqəsi, təcrübənin göstərdiyi kimi,
müxtəlif forma və yollarla həyata keçirilir. Təlimdə dərslərlə yanaşı təlimin digər
formalarından da geniş istifadə edilir. Bu formalara praktikumları, seminar məşğələləri, əlavə
məşğələləri, təlim ekskursiyalarını, təlimin sinifdənxaric formalarını aid edə bilərik. Bu
formalar şərti olaraq köməkçi formalar da adlandırılır. Lakin bu formalar təlimin əsas forması
ilə qarşılıqlı əlaqəli tətbiq olunmalıdır. Tədrisdə çox zaman dərsin ekskursiya formasından da
istifadə edilir. Tədrisdə xüsusilə də biologiya dərslərinin təşkilində təlim ekskursiyaları
əhəmiyyətli yer tutur. Şagirdlər ekskursiyalarda topladıqları məlumatlardan praktik işlər
zamanı geniş istifadə edə bilirlər. Buna görə də təlim ekskursiyaları məktəbdə keçirilən
dərslərlə sıx əlaqəli olmalıdır. Ekskursiyalar orta məktəblərdə VI – XI siniflər arasında tətbiq
oluna bilər.

— Bitkilərlə olan ekskursiyalar əsasən ətraf aləmdəki təbiətlə əlaqədar olur. Buraya xəzan
prosesini, qışda bitkilərin həyatını, yazda bitkilərdə baş verən prosesləri misal göstərmək olar.

— Heyvanlarla əlaqədar olan ekskursiyalar əsasən zooparklarda, dəniz və çay kənarı
ərazilərdə aparılır. Buraya kənd mühitində yaşayan heyvanların, suda yaşayan heyvanların,
meşədə yaşayan heyvanların və həmçinin müxtəlif fəsillərdə heyvanların dəyişən həyat tərzini
misal göstərmək olar.

— Yuxarı siniflərdə aparılan ekskursiyaların məqsədi daha fərqli olur. Bu zaman şagirdlər
təbiətdəki ekosistem və aqrosistemlərlə tanış olur. Təbii biosenozlara insan təsirini müşahidə
edirlər. Həmçinin bitki sortlarının və heyvan cinslərinin müxtəlifliyini müqayisə edirlər.

VI sinif biologiya dərsliyinin təhlilinə əsasən deyə bilərik ki, burada bir çox mövzular
üçün təlim ekskursiyaları təşkil edilə bilər. Mövzulara əsasən ekskursiyaları muzey, park, çöl,
çəmən, meşə kimi ərazilərdə tətbiq oluna bilər. VI sinif dərsliyindəki “Vətənimizin təbiəti”,
“Heyvanların qidalanması”, “Bitkilərdə suyun buxarlanması. Xəzan”, “Azərbaycan qoruqları”,
“Mədəni bitkilərin insan həyatında əhəmiyyəti”, “Heyvanların əhliləşdirilməsi və insan
həyatında rolu” – mövzular üçün təlim ekskursiyaları təşkil oluna bilər. “Heyvanların
qidalanması” mövzusunun tədrisi üçün Bakı şəhər Zooloji Park-na təlim ekskursiyaları təşkil
edilə bilər. Burada şagirdlərə müxtəlif növ heyvanları görmək və onlarla təmasda olmaq
imkanı yaradılır. Şagirdlər burada ağ leylək, zebu, lama, ikihürgüclü dəvə, dəvəquşu və s.
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heyvanların həyat tərzini, qidalanmasını, müşahidə edə bilərlər. “Mədəni bitkilərin insan
həyatındakı əhəmiyyəti” mövzusu üçün Azərbaycan Elmi tədqiqat Əkinçilik İnstitutun-a
ekskursiya təşkil oluna bilər. Burada şagirdlər taxıl bitkilərindən - arpa, buğda, çovdar,
qarğıdalı, çəltik, paxlalı bitkilərdən noxud, mərci bitkilərinin yeni məhsuldar və keyfiyyətli
sort və hibridlərini müşahidə edə bilərlər. “Dərman bitkiləri” mövzusunun tədrisi üçün
AMEA Dendrologiya İnstitutu-a təlim ekskursiyası təşkil oluna bilər. Burada şagirdlər
müxtəlif dərman bitkilərini yaxından görüb müşahidə edə bilərlər. Şagirdlər avropa zeytunu,
dəfnə, italiya şamı, neştə yarpaq sumaq, müxtəlif subtropik bitkiləri müşahidə edə bilərlər.
“Bitkilərin suyu buxarlandırması. Xəzan” mövzusu üçün şagirdləri AMEA Mərkəzi Nəbatat
Bağına ekskursiyaya aparmaq olar. Burada şagirdlər payız fəslində müxtəlif bitkilərdə baş
verən xəzan prosesini yaxından müşahidə edə bilərlər. Bu mərkəzdə həmçinin şagirdlər
endemik, nadir, nəsli kəsilməkdə olan bitki növləri haqqında məlumat ala bilərlər. Müxtəlif
ərazilərdə təşkil olunan ekskursiya formaları şagirdlərdə məntiqi və tənqidi təfəkkürün
formalaşmasında mühüm rol oynayır. Şagirdlərin tədqiqat qabiliyyətinin inkişafına təsir edir.
Onlar dərsdə aldıqları nəzəri bilikləri ekskursiyada praktiki dəqiqləşdirir və ümumiləşdirirlər.
Bu cəhətdən ekskursiyalar öyrədici və tərbiyəedici xarakter daşıyır. Ekskursiyanın hər
mərhələsinin vəzifəsindən asılı olaraq müəllim şagirdləri fərdi, qrup və kollektiv tapşırıqlar
üzərində işlədir. Təlim ekskursiyalarının təşkilində müəllim müxtəlif müasir təlim
metodlarından (suallar, beyin həmləsi, əqli hücum, müşahidə, müzakirə, məlumatvermə)
istifadə etməklə şagirdlərin dərsə marağını artıra bilər.

Daşıdığı məqsəddən asılı olaraq təlim ekskursiyalarının 3 əsas tipi mövcuddur.
1. İlk tanışlıq və ya giriş ekskursiyaları (mövzudan qabaq keçirilir və mövzuya maraq

oyatmaq xarakteri daşıyır). Bu ekskursiya tipini “Vətənimizin təbiəti”, “Biologiya canlı
orqanizmləri öyrənən elmdir”, “Canlı orqanizmlərin məskunlaşması və yayılması”
mövzularına tətbiq etmək olar.

2. Cari və ya müşayiətedici ekskursiyalar (mövzu öyrənilən zaman həyata keçirilir və
nəzəri bilikləri möhkəmlətmək məqsədi daşıyır). Bu ekskursiya tipini “Çiçəkli bitkilərin əsas
orqanları”, “ Çiçək qrupları”, “Azərbaycan qoruqları”, mövzularına tətbiq edə bilərik.

3. Yekun ekskursiyaları (mövzu öyrənildikdən sonra tətbiq olunur, mövzunu
yekunlaşdırmaq, öyrənilənləri sistemləşdirmək, tətbiq etmək, yoxlamaq məqsədi daşıyır). Bu
ekskursiya tipini “İnsan və canlı təbiət”, “Canlıların təsnifatı”, “Bitki orqanlarının
şəkildəyişmələri” mövzularına tətbiq etmək mümkündür.

Hazırda müasir dərslərin tədrisində təlim ekskursiyalarına geniş yer verilməlidir. Çünki
tədrislə həyat arasındakı əlaqənin yaradılmasında ekskursiyalar xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Lakin müəllimlər təlimin bu formasından lazımi qədər istifadə etmirlər. Vaxt məhdudluğu
səbəbindən müəllimlər çox zaman ümumiləşdirici ekskursiyalar təşkil edirlər. Ekskursiyaların
təşkilinin əsas şərtlərindən biri də şagirdlərin təhlükəsizliyini və sağlamlığını müdafiə
etməkdir. Ekskursiyaların təşkili şagirdlərdə biologiya fənninə marağı artırır. Onlarda
əməkdaşlıq, öz fikrini əsaslandırma, müstəqil qərar qəbul etmə, müşahidə aparmaq
bacarıqlarının formalaşmasında mühüm rol oynayır.

VI sinifdə “Bitkilərdə suyun buxarlanması. Xəzan” mövzusunda ekskursiyanın təşkili.
Hazırlıq mərhələsi. Bu zaman şagirdlər dərslikdən “Bitkilərdə suyun buxarlanması.

Xəzan” mövzusunda nəzəri bilikləri təkrar edir, müəllim obyektlə tanış olub, ekskursiya
planını hazırlayır və marşrutu müəyyənləşdirir. Ekskursiyanın AMEA-nın Mərkəzi Nəbatat
Bağına təşkil olunacağı planlaşdırılır. Bu haqda şagirdlərə məlumat verilir. Müəllim həmçinin
şagirdlərə ekskursiyada öyrəniləcək obyektlər haqqında da məlumat verməlidir.



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2018/4

186

Ekskursiyanın keçiriləcəyi vaxt müəyyənləşdirilir. Yaxşı olar ki, müəllim əvvəlcədən
ekskursiya obyektinə baş çəksin.

Ekskursiyanın keçirilməsi. Şagirdlər bu mərhələdə ekskursiya obyektində müşahidə
aparırlar. Onlar xəzanın səbəbini, ona müxtəlif bitkilərin verdiyi fərqli reaksiyaları müqayisəli
müşahidə edirlər. Həmçinin öz qeydlərini aparırlar. Şagirdlər bu mərkəzdə müxtəlif bitkilərdə
- qovaq, ağcaqayın, palıd, dəmirağac, meşə gilası, püstə və s. xəzan prosesini yaxından görə
bilərlər.

Yekun mərhələ. Ekskursiyanın bu mərhələsi müxtəlif formalarda aparıla bilər. Belə ki,
şagirdlər xəzan nəticəsində ağac və kollardan tökülən müxtəlif rəngli yarpaqlardan herbari və
kolleksiyalar hazırlaya bilərlər. Həmçinin müşahidə etdikləri obyekt və proseslər haqqında
esse yaza bilərlər. Dərslərin bu formada təşkili şagirdlərin müasir tələblərə cavab verən
şəxsiyyət kimi formalaşmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Onlarda nəzəri bilikləri
praktikada tətbiq etmək bacarığı formalaşdırır.

Məqalənin aktuallığı. Müasir təlimdə əsas məqsəd elmi bilikli, intellektual səviyyəsi
yüksək olan şəxsiyyəti formalaşdırmaqdır. Bu cəhətdən müəllimlər təbiət fənlərində təlim
ekskursiyalarının rolunu dərk etməli və həmçinin onun əhəmiyyətini şagirdlərə izah etməlidir.
Çünki təlimin bu forması şagirdlərdə məntiqi və tənqidi təfəkkürü inkişaf etmiş şəxsiyyətin
formalaşmasında mühüm rol oynayır.

Məqalənin elmi yeniliyi. “Biologiya üzrə VI siniflərdə təlim ekskursiyalarının aparılması
problemi” mövzusu ilk dəfə işlənmişdir. Mövzu ilə əlaqədar təlim ekskursiyalarının
keçiriləcəyi ərazilər və mövzular araşdırılmışdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalənin doktorant və dissertantlar,
magistrantlar, biologiyanın tədrisi metodikası üzrə tədqiqat aparan şəxslər, xüsusilə də
müəllimlər üçün faydalı olacağı düşünülür. Düşünürəm ki, onlar təlimin digər təşkil
formalarına, xüsusilə də təlim ekskursiyalarının tədris imkanlarına başqa prizmadan
yanaşmağa cəhd edəcəklər, onun mahiyyətini anladıqdan sonra isə bu prosesi həyata
keçirməyə daha ciddi yanaşacaqlar.
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А. Аскерова

Задача по обучению и организации учебных экскурсий
но биологии для студентов 6-го класса

Резюме

Статья посвящена обучению и организации обучающих экскурсий для студентов 6-
й формы биологии в общеобразовательных школах. В статье рассматривается важность
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учебных экскурсий, исследуемых экскурсионных направлений, материалов, сделанных
экскурсиями для студентов.

A. Askarova

Problem on educating and organizing of training
excursions on biology for the 6th form students

Summary

The article is devoted to educating and organizing of training excursions for the 6th form
biology students at general education schools. The importance of training excursions,
researched excursion destinations, materials made by excursions for the 6th form students are
taken into consideration on the article.

Redaksiyaya daxil olub: 06.11.2018
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Azərbaycanın digər xanlıqlarında olduğu kimi, İrəvan xanlığı da inzibati-ərazi cəhətdən
mahallara, mahallar isə kəndlərə bölünürdü. Mahallar bir qayda olaraq xan tərəfindən təyin
olunmuş mahal naibləri tərəfindən idarə olunur və onlar iri feodallar arasından təyin
edilirdilər. Azərbaycanın digər xanlıqlarından fərqli olaraq İrəvan xanlığında mahal başçıları
mirbölük adlanırdılar. Mahallardakı polis, məhkəmə və maliyyə sahələri mirbölüyün nəzarəti
altında idi. Bəzi hallarda 3 və ya daha çox mahalın idarə olunması bu işə daha çox səriştəli
olan bir mirbölüyə tapşırılırdı. Kəndlərdə hakimiyyət isə ağsaqqal funksiyasını icra edən
kəndxuda və məlikin sərəncamında idi. İrəvan xanlığı ərazisində Azərbaycan kəndlərini idarə
edən başçıya naib, erməni kəndini idarə edənlərə isə məlik deyilirdi. İrəvan xanlığının şəhər
idarəçiliyi sistemində isə naib, qalabəyi, darğa, yüzbaşı, onbaşı və digər məmurlardan ibarət
olan idarə orqanları fəaliyyət göstərirdi [3, s. 196, 211-212; 90, s. 448].

Mahal bəyləri üzərinə əsasən inzibati və polis vəzifələrini həyata keçirmək qoyulurdu. Bu
vəzifələrə mahallarda asayişin qorunmasına və yolların abad vəziyyətdə saxlanmasına nəzarət
etmək, kəndlərdə mübahisəli məsələləri və münaqişələri həll etmək, bu barədə müvafiq
qərarlar qəbul etmək daxil idi. Bundan başqa mahal bəyləri yüngül cəzalarla bağlı məhkəmə
hökmü də verə bilərdilər [1, s. 153-154].

Hələ XVIII əsrin birinci yarısında Nadir şahın həyata keçirdiyi inzibati-ərazi islahatları
nəticəsində İrəvan bölgəsi Körpü, Qırxbulaq, Şörəyel, İğdır, Gərni, Dərəçiçək, Göyçə, Abaran,
Şirək mahallarından ibarət olmuşdur. Bu islahatlar nəticəsində bölgənin bəzi tarixi əraziləri
ondan qoparılmış və belə vəziyyət müstəqil İrəvan xanlığının yaranmasına qədər davam
etmişdi. E.T.Qarayevin öz monoqrafiyasında Osmanlı hakim dairələrinin 1728-ci ildə
apardığı siyahıyaalma nəticəsində tərtib edilmiş “İrəvan əyalətinin icmal dəftəri”nə
istinadından məlum olur ki, həmin itirilmiş ərazilər Maku, Xinzirək, Vedi, Məzrə, Sürməli,
Aralıq, Şərur, Sədərək, Zərzəmin nahiyələrindən ibarət olmuşdur. Məzrə Göyçə mahalının bir
hissəsini, Xinzirək Zəngibasar mahalını, İğdır isə Sürməli mahalının bir hissəsini əhatə
etmişdi [2, s. 299-300].

İrəvan müstəqil xanlığa çevrildikdən sonra öz tarixi torpaqlarına yiyələnə bilmiş və
mahalların sayı baxımından geniş əraziləri əhatə etmişdi [2, s. 300]. İrəvan xanlığının ərazisi
əvvəllər inzibati cəhətdən 12 mahaldan ibarət olsa da, sonralar Hüseynqulu xan Qacar daha 3
yeni mahal yaradaraq, mahalların sayını 15-ə çatdırmışdı [1, s. 147]. İ.Şopen öz əsərində
“Erməni vilayəti”nin təşkil olunmasından əvvəl İrəvan xanlığının 15 mahaldan – Qırxbulaq,
Zəngibasar, Gərnibasar, Vedibasar, Şərur, Sürməli, Dərəkənd-Parçenis, Səədli, Talın, Seyidli-
Axsaxlı, Sərdarabad, Körpübasar, Abaran, Dərəçiçək və Göyçə mahallarından ibarət
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olduğunu qeyd edir [5, s. 442-446]. Bu mahallar Araz çayının hər iki sahilində yerləşirdi.
Daha dəqiq desək, 13 mahal Arazın sol sahilində, 2 mahal isə sağ sahilində qərarlaşmışdı.
Mahallar çaylar və bu çaylardan çəkilmiş süni arxlar vasitəsilə bir-birindən ayrılırdı [3, s.
198]. Bu mahallarda 831 kənd qeydə alınmışdır [2, s. 300].

E.T.Qarayev öz monoqrafiyasında belə bir nəticəyə gəlir ki, xanlıq yaranan ərəfədə İrəvan
bölgəsi 9 mahaldan, XVIII əsrin 60-cı illərindən 1802-ci ilə qədər 16 mahaldan, 1802-1805-ci
illərdə 15 mahaldan, 1805-1810-cu illərdə 14 mahaldan, 1810-1827-ci illərdə 16 mahaldan,
“Erməni vilayəti”nin yaranması ilə əyalətə çevrilmiş İrəvan bölgəsi XVIII əsrin 30-cu illərinin
ortalarına qədər bir şəhər və 17 mahaldan ibarət olmuşdur [2, s. 308]. Məlum olur ki,
İ.Şopenin verdiyi məlumatlar 1802-1805-ci illərə aiddir.

İrəvan xanlığının inzibati-ərazi bölgüsünə paytaxt İrəvan şəhəri də daxil idi. Bu şəhərin iri
və möhkəm qalaya malik olması onu məşhurlaşdırmışdı. Şəhərin ərazisi 28 kv. Verstə bərabər
idi. İrəvan bütün xanlığın ərazisində yeganə şəhər idi və heç bir mahala tabe olmayaraq
müstəqil inzibati-ərazi hesab olunurdu. İrəvan şəhəri Osmanlı imperiyası, Kartli-Kaxetiya
çarlığı, Qacar İranına və Azərbaycanın müxtəlif xanlıqlarına aparan karvan yollarının
birləşdiyi ərazidə yerləşdiyindən ticarət və sənətkarlıq mərkəzlərindən biri kimi inkişaf edirdi
[3, s. 203-205]. İrəvan şəhərini xan tərəfindən təyin olunan kələntər və qalabəyi idarə edirdi ki,
onların da tabeçiliyində yasovullar, onbaşılar və fərraşlar fəaliyyət göstərirdilər [1, s. 156].

İrəvan şəhəri şimaldan Qırxbulaq, qərbdən və cənubdan Zəngibasar mahalları ilə, şərqdən
isə onu Körpübasar mahalından ayıran Oxçuberd dağının daşlı pillələri ilə həmsərhəd idi [1, s.
143-146]. XVIII əsrin birinci yarısında İrəvan şəhəri öz daxili quruluşuna görə “Köhnə şəhər”,
“Dəmirbulaq”, “Dərəkənd” və “Təpəbaşı” adlanan məhəllələrdən ibarət olsa da, müstəqil
xanlığın mərkəzi olduqdan sonra şəhərin quruluşunda dəyişiklik baş vermişdi. İrəvan şəhəri 3
məhəlləyə - “Şəhər”, “Təpəbaşı” və “Dəmirbulaq” məhəllələrinə bölünmüşdü. Bu, onunla
əlaqədar idi ki, “Köhnə şəhər” məhəlləsi “Şəhər” məhəlləsi adlandırılmış, “Dərəkənd” isə
“Təpəbaşı” məhəlləsinə birləşdirilmişdi. Məhəllələrdən ən böyüyü olan “Şəhər” məhəlləsi
(köhnə şəhər) İrəvanın şimal-şərq, “Təpəbaşı” məhəlləsi qərb, “Dəmirbulaq” məhəlləsi isə
cənub-şərq hissəsində yerləşirdi [2, s. 310].

İrəvan xanlığının ərazisi Ararat düzənliyini, Göycə gölünün cənub və şərq tərəflərini, Araz
çayının qərbini əhatə edirdi. Bu xanlıq Gəncə, Qarabağ, Naxçıvan, Maku xanlıqları, Qazax
sulatnlığı, Osmanlı imperiyası və Gürcüstanla həmsərhəd idi [4, s. 87]. Daha dəqiq desək,
İrəvan xanlığı məhsuldar Ağrı vadisini öz hüdudları daxilinə almaqla şimaldan Şörəyel,
Pəmbək, Şəmşəddil, Qazax sultanlıqları, şimal-şərqdən Gəncə, şərqdən Qarabağ və Naxçıvan
xanlıqları, cənubdan Xoy xanlığı, Maku xanlığı və Bayazid paşalığı, qərbdən Kağızman, və
Qars paşalıqları ilə həmsərhəd idi. Ümumilikdə İrəvan xanlığının ərazisi 11.000 kv. Verstə
bərabər idi [1, s. 143].

Hüseynəli xanın hakimiyyəti illərində (1762-1783) İrəvan xanlığının sərhədləri daha da
genişlənərək Şörəyel bölgəsini də əhatə etmişdi. Lakin 1779-cu ildə gürcü knyazı II İrakli
Şörəyeli işğal etmiş və onun hakimi Sultan Qəhrəmanı özünə tabe etmişdi. 1801-ci ilin
əvvəlində irəvanlı Məhəmməd xan Şörəyeli yenidən ələ keçirmiş və Şörəyel 1805-ci ilin
yazında Rusiya tərəfindən işğal edilənə qədər İrəvan xanlığının tərkibində qalmışdı. Bundan
başqa 1795-ci ildə Ağa Məhəmməd xan Qacar İrəvan xanlığını özündən asılı vəziyyətə
saldıqdan sonra Pəmbək, Qazax və Borçalını xüsusi fərmanla irəvanlı Məhəmməd xana versə
də, 1796-cı ildə V.Zubovun başçılığı ilə Rusiya qoşunlarının Azərbaycana hücum etməsi ilə
bağlı olaraq İrəvan xanı Məhəmməd xan Pəmbək, Qazax və Borçalını öz hakimiyyəti altında
saxlaya bilməmişdi [1, s. 142-143].
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Azərbaycanın digər xanlıqlarında olduğu kimi, İrəvan xanlığında da idarəçilik işi
monarxiya sistemi əsasında həyata keçirilirdi [1, s. 154]. İrəvan xanlığında ali hakimiyyət
xana və ya sərdara məxsus idi. Xanlığın hakimiyyəti irsi olsa da, burada tez-tez hakimiyyət
dəyişikliyi olduğundan xanların bəzisi Qacar şahları tərəfindən təyin olunmuşdu. Bütün
qanunvericilik, icra hakimiyyəti və məhkəmə sistemi bilavasitə sərdarın sərəncamında idi.
Ölkənin daxili və xarici məsələləri ilə bağlı olan bütün işlərin həyata keçirilməsi də onun
iradəsindən asılı idi [3, s. 208]. Xandan sonra xanlıqda ikinci ən mühüm şəxs mülki idarəçilik
aparatının başçısı və xanın ən yaxın məsləhətçisi olan vəzir sayılırdı [3, s. 210].

İrəvan xanının yanında fəaliyyət göstərən “Divan” məsləhətçi şura sayılırdı və burada
dövlət əhəmiyyətli məsələlər müzakirə olunurdu. Divanda ən yüksək vəzifəni vəzir, xanın
yaxın adamları və hər birinin müəyyən fəaliyyət sahəsi olan bir neçə mirzə və din
xadimlərindən şeyx-ül-islam tuturdu. Divanın başçısı divanbəyi hesab olunur və xanın ən
yaxın adamlarından və ya nüfuzlu ruhanilərdən təyin olunurdu. Müəyyən məsələlərin həll
olunmasında divanbəyilərin verdiyi qərarların həlledici rolu olurdu [3, s. 209-210].

İrəvan xanlığında dövlət idarəçiliyi sistemi sərdarın saray təsərrüfatı, hərbi sahə, maliyyə
bölməsi, maliyyə məsələsi ilə sıx bağlı olan icraedici işlər sahələrindən ibarət idi. Bundan
başqa sarayda xəzinəyə başçılıq edən xəzinədar, pul paylayan və xəzinənin mədaxil və
məxaric işlərinə nəzarət edən sandıqdarağası, məhsul ambarlarına nəzarət edən ambardarağası,
saray mühafizəçisinin başçısı qoruqçubaşı, xanın baş mehtəri əmiraxur və digər bu kimi
məmurlar ordusu da fəaliyyət göstərirdi. Mülki idarəçilik sistemində kargüzarlıq işlərinə
mirzələr ordusu baxırdı [3, s. 210-211].

Məqalənin aktuallığı. Məqalə Azərbaycanın digər xanlıqları kimi, İrəvan xanlığının da
inzibati-ərazi cəhətdən öyrənilməsi və xanlıqda idarəetmənin təşkili məsələlərinin nəzərdən
keçirilməsi baxımından aktual əhəmiyyət kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə İrəvan xanlığını əhatə
edən mahal və kəndlərdə hakimiyyət–idarəetmə məsələləri araşdırılır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Об административно-территориальной и административно-
управленческое деятельности Ираванского ханство

Резюме

В статье затронуто к административно-территориальной и административно-
управленческой деятельности Ираванского ханство. А также рассказывается о
реформах Надир шаха проводимом в этом направлении.

F. Abbasova

Administrative of the Iravan khanate and about
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Summary

Administrative of the Iravan khanate in the article and is touched to problem of
administrative governance. Time of authority of the rare shah is talked from reforms at the
same time carried out in this direction.
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Tarixdə bir sıra çox şəxslər olub. Onların bəzilərinin əməlləri bəşəriyyət, insanlar
tərəfindən lənətlə yad edilib və hazırda da nifrətlə xatırlanır. Onlar ayrı-ayrı ölkələrə və
xalqlara, eyni zamanda öz dövlətlərinə və xalqlarına bəlalar gətirmişlər. Söz yox ki, məqalədə
bu kimi şəxsiyyətlərdən söz açılmayacaq. Yaxşı və xeyirxah əməlləri, müstəsna xidmətləri,
məsləhətləri, ideyaları ilə nümunə göstərəcək şəxsiyyətlər diqqət mərkəzinə gətiriləcək,
yuxarı sinif şagirdlərində fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması baxımından həmin
nümunələrdən faydalanmağın imkanları və faydası üzərində dayanacağıq.

Ayrı-ayrı sahələrdə – dövlətçilik tarixində, milli-azadlıq hərəkatında (Cavanşir, Babək,
Şirvanşah I İbrahim, Qara Yusif, Uzun Həsən, Sara Xatın, I Şah İsmayıl, Cavad xan, M.Ə.
Rəsulzadə, Heydər Əliyev), elm (Bəhmənyar, Urməvi, N. Tusi, Lütfi-Zadə), mədəniyyət və
incəsənət (Nizami Gəncəvi, Xaqani Şirvani, İmadəddin Nəsimi, Məhəmməd Füzuli, Üzeyir
Hacıbəyli, Hüseyn Cavid, Səməd Vurğun, Mikayıl Müşfiq, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov,
Niyazi, Bəxtiyar Vahabzadə, Ömər Eldarov və b.) tarixi şəxsiyyət olaraq tanınan şəxslərin
həyat və fəaliyyəti bəhs edəcəyimiz problem baxımından zəngin material verir.

Burada bir cəhət də nəzərdən qaçmamalıdır. Tarixi şəxsiyyətlərdən söz gedərkən problemi
yalnız Azərbaycanın tarixi şəxsiyyətləri ilə məhdudlaşmaq olmaz. Dünya tarixində də
müxtəlif sahələrdə görkəmli, dahi, əvəzedilməz şəxslər olub. Həm onların tarixi xidmətləri,
həm də şəxsiyyətləri qibtə doğurub.

Yer üzündəki əsas dinlərin yaradıcıları Musa peyğəmbər (e.ə. 1993-e.ə. 1273), İsa
peyğəmbər, Məhəmməd peyğəmbər (s.ə.s.) (570-632), həmçinin Nuh peyğəmbər, imamlardan
İmam Əli (598-661) barədə məlumatların verilməsi məqsədəuyğundur. Bu müqəddəs şəxslər
böyük tarixi şəxsiyyətlərdir. Onların şəxsiyyətləri, xoş əməlləri ilə tanış olmaqla həyatda fəal
vətəndaşlıq mövqe qazanmaq mümkündür.

Musa peyğəmbər barədə məlumat verilərkən bildirilir ki, e.ə 1393-e.ə 1273-ci illərdə
yaşamışdır, Allahın elçisi, Misirdə doğulmuş yəhudi əsilli peyğəmbər idi. Belə deyilir ki,
Allah tərəfindən ona Tövrat göndərilmişdir.

Şagirdlər öyrənirlər ki, Nuh peyğəmbər hündür boylu, nazik sifətli, iri gözlü, dərisi
buğdayı rəngli şəxs idi. Yaxşı məntiqi vardı. O, indiki insan nəslinin ikinci atası hesab olunur.

https://az.wikipedia.org/wiki/Allah
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Onun camaatın arasında qalma müddəti 950 il olub.
Həzrəti Məhəmməd sonuncu peyğəmbər hesab olunur. O, İslam dininin banisi,

müsəlmanlar üçün Allahın elçisi - Rəsulullahdır.
Məhəmməd hələ lap uşaq ikən valideynləri dünyadan köçmüşlər. Atası Abdulla heç

Məhəmmədin üzünü də görməmiş, anası Əminə isə o, 6 yaşında olarkən vəfat etmişdi.
Sonralar babası Əbdül Mütalib, onun vəfatından sonra əmisi Əbu Talib ona baxmışlar.
Məhəmməd onu qayğı və məhəbbətlə əhatə edən həmin şəxsləri həyati boyu böyük
minnətdarlıq hissi ilə yad etmişdir.

Məhəmməd 12 yaşında olarkən əmisi Əbu Talibin ticarət işləri ilə bağlı Suriya
səfərlərində iştirak etmişdir. Bu səyahətlər onun həyata baxışının zənginləşməsinə böyük
kömək göstərmişdir. Sonralar da özü müstəqil Hələbdə və Dəməşqdə olur.

Xristian və yəhudi icmaları aləmi ilə, onların həyat tərzi və ideologiyası ilə yaxından
tanışlıq onun dünyagörüşünü formalaşdırmışdır. Həmin dinlərin təkallahlıq haqqında əsas
ümumi ehkamı Məhəmmədin təkallahlıq ideyasının qətiləşib möhkəmlənməsinə imkan
vermişdir.

Həm də həmin dinlərin bir-birini inkar etməsi, onların "yolu azmaq", "səhv yol ilə
getmək" barədə kəskin və düşməncəsinə ittihamları Məhəmmədə Allaha qovuşmaq üçün öz
"doğru" yolunu tapmağa təhrik edən əlavə amil rolunu oynadı.

40 yaşında olarkən dini düşüncələr və axtarışlar onun həyatında tədricən daha geniş yer
tutmağa başladı. Məhəmməd asudə vaxtını çox zaman bu kimi işlərə sərf edirdi.

Yeniyetməlik dövründən onun daxilində cövlan edən ruhi həyəcan olduqca şiddətlənmişdi.
O, vaxtaşırı Məkkə yaxınlığındakı Hirə mağarasına çəkilərək (xüsusən gecələr) dini

düşüncələrə dalırdı. Həmi anların birində insanlara Allahın sözünü oxumağı başlamaq barədə
ona əmr verən mələk gözünə görünmüşdü.

İlk dəfə Məhəmmədi Allahın elçisi kimi həyat yoldaşı Xədicə, əmisi oğlu Əli (Əbu
Talibin oğlu) və oğulluğa götürdüyü Zeyd qəbul etmişlər.

Sonradan məşhur Məkkə taciri Əbu Bəkr, Osman, Təlhə və Əbdürrəhman Məhəmmədə
iman gətirmişlər. Daha sonralar Məhəmmədin tərəfdarları qat-qar artmışdır.

“Bildiklərimiz barədə bilmədiklərimiz: “100 böyük şəxsiyyət" kitabının ilk məqaləsi”ndə
deyilir: “Amerika yazıçısı və alimi Maykl Hart bəşər tarixində ən görkəmli 100 şəxsiyyəti
seçib onların haqqında kitab tərtib etmək qərarına gəlmişdi. O, bu kitabda həmin
şəxsiyyətlərin cəmiyyətə təsir dərəcəsinə görə bioqrafiyalarını sıralamağı nəzərdə tutmuşdu.
Maykl Hart öz məqsədini həyata keçirməkdən ötrü kompüterdən istifadə etmişdi.

Kompüterin yaddaşına həmin şəxsiyyətlərin işgüzarlığı, qarşılarına qoyduqları məqsədlərə
necə nail olmaları, bəşər tarixinə göstərdikləri təsir barədə materiallar daxil edilmişdi.

Kompüter təhlili nəticəsində tarixdə böyük iz buraxmış 100 şəxsiyyətin adları
müəyyənləşdirilmişdi. Bundan sonra kompüter həmin şəxsiyyətlərin arasından yaxşıların
yaxşısını da seçmişdi. Ekranda Məhəmməd peyğəmbərin (s.ə.s.) adının birinci görünməsi M.
Hartı və onun həmkarlarını şoka salmışdı. Fikirləşmişdilər ki, yəqin kompüter yanlışlığa yol
verib. Buna görə də eksperimenti təkrar etməyi lazım bilmişdilər. Lakin kompüterin
ekranında Məhəmməd peyğəmbərin (s.ə.s.) adı yenidən birinci görünmüşdü. M.Hart və onun
köməkçiləri eksperimenti dəfələrlə təkrar etsələr də, kompüter "sözünün üstündə" möhkəm
durmuşdu. Bundan sonra alimlər faktı qəbul etmək məcburiyyətində qalmışdılar. Beləliklə də,
1978-ci ildə Amerikada Maykl Hartın "100 böyük şəxsiyyət" kitabı nəşr olunmuşdu.
Görkəmli şəxsiyyətlər siyahısında Məhəmməd peyğəmbərin (s.ə.s.) adının birinci yazılması
çoxlarını sevindirmiş, bir çoxlarını isə əndişələndirmişdi.

https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0slam_dini
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCs%C9%99lmanlar
https://az.wikipedia.org/wiki/Allah
https://az.wikipedia.org/wiki/Allah
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fli
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fbu_B%C9%99kr
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Maykl Hartın fikrincə, kitabda Məhəmməd peyğəmbərin (s.ə.s.) həyat tarixinin İsa
peyğəmbərin tərcümeyi-halından irəlidə getməsinin səbəbi Məhəmməd peyğəmbərin (s.ə.s.)
İslamın yaradılması və inkişafında şəxsi xidmətlərinin xristianlığın təşəkkül tapmasında İsa
peyğəmbərin xidmətlərindən böyüklüyüdür.

Məhəmməd peyğəmbər (s.ə.s.) tarixdə həm dini, həm də siyasi fəaliyyəti son dərəcə
uğurlu olmuş yeganə şəxsiyyətdir. O, İbrahim peyğəmbərin təkallahlıq ənənələrinin
davamçısıdır və dünyanın ən böyük dinlərindən olan islam dininin əsasını qoymuşdur. Bütün
alimlər onu böyük müvəffəqiyyətlər qazanmış siyasi lider hesab edirlər. Onun vəfatından on
dörd əsr keçməsinə baxmayaraq, peyğəmbərin şəxsiyyətinin əhatəliliyi dünyanın müxtəlif
guşələrində yüz milyonlarla adamı xoş əməllərə səsləyir” (1).

Yuxarı sinif şagirdləri ilə söhbətlər, disputlar, müzakirələr zamanı onlarda tarixi
şəxsiyyətlərə hörmət və rəğbət hisslərini formalaşdırmaq, fəal vətəndaşlıq və həyat mövqeyi
tərbiyələndirmək üçün Makedoniyalı İskəndər (356-323 b.e.ə.), Atilla (406-453), Qay Yuli
Sezar (bizim e.ə. 100-cü il), Osmanlı dövlətinin qurucusu və ilk hökmdarı I Osman (1299-
1326), Teymurilər dövlətinin banisi Əmir Teymur (1336-1405),Osmanlı sultanı İldırım
Bəyazid (1360-1403), İstanbulu fateh etmiş Sultan II Mehmət (1432-1481), Sultan Süleyman
(1494-1566), Türkiyə Respublikasının qurucusu və ilk prezidenti Mustafa Kamal Atatürk
(1881-1938) və b. bu kimi sərkərdə və dövlət xadimləri; ABŞ prezidentləri Corc
Vaşinqton (1732-1799) və Franklin Ruzvelt (1882-1945); Fransa imperatoru I Napoleon
Bonapart (1769-1821), SSRİ dövlət xadimi İosif Stalin (1879-1953), Fransa prezidenti Şarl de
Qoll (1890-1970) və başqa dövlət başçıları barədə materiallar əsas götürülə bilər.

Aparılmış məqsədyönlü və sistemli iş nəticəsində yuxari sinif şagirdlərinə çatdırmaq olar
ki, ləyaqətli tarixi şəxsiyyət olan Atilla türk dünyasının çox məşhur və öyünəlisi
sərkərdələrindən biri olub. O, "Avropanın imperatoru" titulunu qazanmış Hun İmperiyasının
hökmdarı idi. İtil (Volqaboyu) türkləri nəslindən olduğu güman olunur. Orta boylu, qıyıq
gözlü, enli kürəkli, qara saçlı, seyrək saqqallı, natiqlik qabiliyyətinə malik, qonaqpərvəriydi.

Atillanın atası Muncuk xan Hun İmperiyasının qurucularından biri idi.
Atilla Avropa qitəsinin üçdə ikisindən çoxuna hakim oldu, öz dövlətinin sərhədlərini

Asiyaya kimi genişləndirə bilmişdi. O, hakimiyyəti dövründə Qərbi və Şərqi Roma
imperiyalarını hücumlar edərək yeni ərazilərə sahib olurdu. Odur ki, Orta əsr salnamələrində
qəddar hökmdar kimi qələmə verilir və Avropa mənbələrində "Tanrının Qamçısı" adlanır.
Atilla son dərəcə yenilməz və güclü sərkərdə olmuş, məğlubiyyətin nə olduğunu bilməmişdir.

Atilla, bir çox başqa hökmdarlardan fərqli olaraq, Allaha inamlı şəxsdi. Ordusu
macarlardan, güclü süvarilərdən və müxtəlif növ silahlardan ibarət idi. Atillanın ordusunda
güclü nizam-intizam vardı.

Qədim xristian tarixçisi Ammian Marsellin hunların təsvirini aşağıdakı kimi verir: "Onlar
öz arabalarında cəlayi-vətən adamlar kimi köç edirlər. Bu arabalar onların evidir. Orada
arvadları oturur. Onlar paltar tikir və uşaqları saxlayırlar. Hunlar özlərinin yöndəmsiz, amma
dözümlü atlarına elə bil bitiblər. Atdan düşmədən öz işlərini görürlər: alırlar, satırlar, ictimai
yığıncaqlarda da atdan düşmürlər. Onlar cəlddirlər, atları isə çox sürətlidir. Döyüş vaxtı paz
şəklində düzülüb hayqıraraq düşmənin üzərinə atılırlar. Ammian Marsellin yazır ki, hunlar
kəmənddən silah kimi çox məharətlə istifadə ediblər. Qılıncları düz, hər iki tərəfi kəsici olub.
Uzunluğu bir metrdən artıq olurmuş. Asimmetrik kamandan istifadə ediblər. Bu kamanların
üst hissəsi alt hissədən uzun imiş. Bu cür quruluş kamanı daha elastik və at belində çaparkən
atmaq üçün daha ələyatımlı edərdi” (2).

Atilla Qərbi Roma İmperiyasını da öz torpaqlarına qatmaq fikrində idi. Ordunun
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imperiyaya yürüşü zamanı Papa Atillanın önündə diz çökərək əhf diləmişdi. Ona görə, Atilla
Romanı fəth etmək fikrindən daşınmışdı. Bir sərkərdə, bir hökmdar kimi onunla bacarmaq
sadəcə mümkün deyildi. Odur ki, düşmən xəyanətə əl atmaq məcburiyyətində qaldı. Son
arvadı öyrədildi, o da gərdək gecəsi Atillaya qəsd etdi.

Əmir Teymur haqqında söz açılarkən göstərilə bilər ki, o, görkəmli sərkərdə, Mərkəzi,
Qərbi və Şərqi Asiyanın, habelə Qafqazın, Rusun və Volqaətrafı bölgələrin tarixində böyük
rol oynamış şəxsiyyət olub.

Böyük məktəb yaşlı şagirdlərdə fəal vətəndaşlıq mövqeyinin tərbiyə olunması işində
alimlərin, o cümlədən filosof, psixoloq və pedaqoqların, bəstəkarların, yazıçı və şairlərin,
rəssamların nümunələri də böyük rol oynayır. Belə ki, antik yunan filosofları Platon (427-347
b.e.ə.), Aristotel (384-322 b.e.ə.), Sokrat (469?-399 b.e.ə.); çin filosofu Konfutsi (551-479
b.e.ə.), görkəmli türk filoloqu Mahmud İbn Huseyn İbn Muhammədəl-Kaşğari (1029-1105),
yəhudi əsilli niderland filosofu Benedikt Spinoza (1632-1677), holland filosofu Rene Dekart
(1596-1650), alman filosofları İmmanuel Kant (1724-1804) və Fridrix Vilhelm Nitsşe (1844-
1900) və b. materiallarla X-XI sinif şagirdlərini tanış edərək, onlara fəal vətəndaşlıq mövqeyi
aşılaya bilərik.

Benedikt Spinoza yeni dövr fəlsəfəsinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri, rasionalist,
panteist kimi təqdim olunmalıdır.

Hind mütəfəkkiri və ictimai xadimi Mahatma Qandi (1869-1948); Avstriya psixoloqu,
psixoanaliz elminin banisi Ziqmund Freyd (Freud) (1856-1939), İsveçrə psixoloqları Karl
Qustav Yunq (Jung) (1875-1961) və Jan Piaje (1896-1980); Avstriya bəstəkarları Volfqanq
Amadey Motsart və (1756-1791) və İohan Sebastyan Bax (1685-1750), alman və Avstriya
bəstəkarı Lüdviq van Bethoven (1770-1827), alman yazıçısı Yohann Volfqanq Höte (1749-
1832), hind yazıçısı Rabindranat Taqor (1861-1941); İtaliya alimi və rəssamı Leonardo da
Vinçi (1452-1519), İspaniya rəssamı Pablo Pikasso (1882-1973), İtalyan rəssamı, heykəltəraşı,
arxitektoru, şair Mikelancelo (1475-1564), holland rəssamı Rembrandt (1606-1669), ingilis
dramaturqu Uilyam Şekspir (1564-1616), rus şairi Aleksandr Puşkin (1799-1837), rus yazıçısı
Fyodor Dostoyevski (1821-1881), italyan yazıçısı Dante Aligyeri (1265-1321), fransız
yazıçısı və mütəfəkkiri Volter (1694-1778), türk şairi və mütəfəkkiri Yunis Emrə (1238-1321),
Amerika yazıçısı Teodor Drayzer (1871-1945), alman yazıçısı Fridrix Şiller (1759-1805),
fransız yazıçısı Onore de Balzak (1799-1850), ingilis alimi İsaak Nyuton (1643-1727) barədə
yuxarı sinif şagirdlərinə zəruri məlumat çatdırmaq məsləhətdir.

Yunis Emrədən söz açılarkən demək olar ki, o, Anadoluda türkcə şeirin banilərindən biri,
İslam filosofu idi. 1991-ci ildə Yunus Əmrənin 750 illik yubileyi UNESCO tərəfindən
təntənəli şəkildə qeyd edilmişdir.

Tədqiqatlardan görünür ki, yuxarı siniflərdə Azərbaycan tarixi və ədəbiyyatı, Azərbaycan
Respublikasının fiziki coğrafiyası fənlərinin, sinifdənxaric tədbirlərin imkanlarından
faydalanmaqla X-XI sinif şagirdlərini dövlətçiliyimiz və milli-azadlıq hərəkatı tarixində,
müstəqilliyimizin və suverenliyimizin qorunub saxlanması üzrə mübarizədə, elm, mədəniyyət
və incəsənətimizin inkişafında xüsusi xidmətləri olmuş şəxsiyyətlərin müsbət nümunələri
əsasında tərbiyələndirmək mümkündür.

Fəal vətəndaşlıq mövqeyinin tərbiyə olunması sahəsində yuxarı sinif şagirdləri ilə təlim-
tərbiyə işlərinin səmərəli qurulması məqsədilə göstərilən dərslərdə və sinifdənxaric
tədbirlərdə müəllimlərin, sinif rəhbərlərinin, tərbiyə işləri üzrə direktor müavininin tarixi
şəxsiyyətlərlə bağlı yuxarı sinif şagirdlərində hansı həcmdə məlumatlar çatdırdıqlarını və
onları tərbiyəvi cəhətdən necə yönəltdiklərini, məktəblilərin tarixi şəxsiyyətlərə
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münasibətlərini, bu şəxslərin hansı müsbət keyfiyyətlərinin həmin insanlara xoş gəldiyini, bu
dəyərli şəxsiyyətlərin nümunələrinin gənc nəslin davranış və rəftarında, xarakterində,
şəxsiyyətlərarası münasibətlərdə necə bir müsbət təsir göstərdiyini müəyyənləşdirmək
vacibdir.

Tarixi şəxsiyyətlərə aid materiallarla tanışlıq sahəsində işlərin aşağıdakı sistemlə
görülməsi məsləhətdir:

1. Təlim prosesində fənlərin tərbiyəedici imkanlarının diqqət mərkəzində dayanması,
tarixi şəxsiyyətlərin həyatına və fəaliyyətinə aid, eyni zamanda onun öz əsərlərinin
öyrənilməsi.

2. Bu və ya başqa mövzu keçilməzdən əvvəl məktəblilər tarixi şəxsiyyətlə bağlı bədii,
elmi-kütləvi əsərlərlə tanış olur və ya onun (alimin, yazıçı və şairin və b.) əsərlərini mütaliə
edirdilər. Mövzunun tədrisi zamanı bu məlumatlar da diqqət mərkəzində olmalıdır.

3. Qəzet və jurnal məqalələrindən, televiziya verilişlərindən, kino və teatr tamaşalarından,
bədii və sənədli filmlərdən alınan məlumatlar məlumatlar dərsdə dinlənilməlidir.

4. Sinifdənxaric tədbirlər nəzərdə tutularkən yuxarı sinif şagirdləri yeni ədəbiyyatlarla
tanış olmalıdırlar.

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə Böyük məktəb yaşlı şagirdlərdə fəal vətəndaşlıq
mövqeyinin formalaşdırılması yeni pedaqoji təfəkkür şəraitində mümkün məsələlərdən biridir.
Yaxşı haldır ki, tarixi şəxsiyyətlərə hörmət bu işdə vasitə kimi götürülür.

Məqalənin elmi yeniliyi. Tarixi şəxsiyyətlərə hörmət böyük məktəb yaşlı şagirdlərdə fəal
vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması amili kimi nəzərdən keçirilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Gənc tədqiqatçılar, magistrantlar, doktorant
və dissertantlar məqalədən faydalana biləcəklər.

Ədəbiyyat

1. http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2010/aprel/116080.htm.
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Э. Гусейнова

Уважение к историческим личностям как фактор
формирования активной гражданской

позиции у старшеклассников

Резюме

История богата многими личностями. Деяния некоторых из них вспоминаются
ненавистью со стороны людей и всего человечества них проклинают по сей день. Они
принесли много бед многим странам и народам, а также своему государству и народу.
В представленной статье не упоминаются такие личности. В данной статье речь идет о
личностях, отличающихся благим делами, советами, идеями, являющимися примером
для многих. Автор особое внимание уделяет возможностям и преимуществам
использования этих примеров для формирования активной гражданской позиции у
старшеклассников.
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E. Huseynova

Respect for historical persons as a factor of forming an active civil
position at high school students

Summary

The story is rich in many personalities. The acts of some of them are remembered by the
hatred of people and all of humanity and they are cursing them to this day. They brought a lot
of trouble to many countries and peoples, as well as to their state and people. The presented
article does not mention such individuals. This article deals with individuals who are
distinguished by good deeds, advice, and ideas, which are an example for many. The author
pays special attention to the possibilities and advantages of using these examples to form an
active citizenship among high school students.
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Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandıqdan sonra müstəqil dövlətimizi idarə
etməyə qadir əsl vətəndaşlar tərbiyə etmək, yetişdirmək lazım gəldi. Buna əsasən də müstəqil
düşüncə tərzinə malik olan, ölkəmizi dünyanın istənilən yerində təmsil etməyi bacaran,
yüksək intellektli, dünyagörüşlü vətəndaş yetişdirmək dövrümüzün aktual tələblərindəndir.
Müstəqillik əldə etdiyimiz gündən təhsilin inkişafına xüsusi diqqət və qayğı yetirilməyə
başlanıldı. Proqram və dərsliklərdə ciddi keyfiyyət dəyişikliyi yarandı və dünya təhsilinə
inteqrasiya ön plana çəkildi. Bu gün də uğurla və yaradıcılıqla davam etdirilən kurikulum
islahatı özünün ilk uğurlu nəticələrini verməkdədir. Aparılan islahatlar nəticəsində təhsilimiz
şəxsiyyətyönlü istiqamət aldı və dövlətimiz təhsilin məzmununda dəyişikliklər etməyi labüd
hesab etdi. Şəxsiyyətyönlü təhsilin əsas mahiyyəti şəxsiyyət formalaşdırmaq, inkişafetdirici
təlim mühiti yaratmaq, əməkdaşlıq, demokratik, humanistlik prinsiplərinə əsaslanan təhsil
mühiti yaratmaqdır.

Milli kurikulumda şagirdin bir şəxsiyyət kimi formalaşması üçün lazım olan təlim
şəraitinin yaradılması əsas məsələ kimi qarşıda durur. Şagirdin müstəqil həyata tam sərbəst
düşünən və fəaliyyət göstərən şəxsiyyət kimi hazırlamaq zamanın əsas tələbidir. Bütün bu
proseslər müəllimin də üzərinə müəyyən vəzifələr qoyur.

Şəxsiyyətin formalaşdırmağın digər əsas mövqeyi isə müstəqil düşüncə tərzinə sahib
olmağı bacaran insanın həm də öz hüququnu bilməsidir. İnsan hüquqlarının öyrədilməsi
şagirdlərin şəxsiyyətinə və ləyaqətinə hörmət olunmasına, istək və arzularına diqqət
göstərilməsinə, onları öz qüvvələrinə, təbii imkanlarına, bilik-bacarıqlarına, gələcəkdə
cəmiyyət üçün yararlı olmalarına inam yaradılmasına, müstəqillik, prinsipiallıq və
qətiyyətlilik kimi xüsusiyyətlərinin formalaşdırılmasına zəmin yaradır.

1990-cı il 2 sentyabrda 20 dövlət tərəfindən imzalanmış “Uşaq Hüquqları
Konvensiyası”na Azərbaycan Respublikası 1992-ci ildə ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü
ilə qoşulmuşdur. Konvensiyaya görə uşağın fiziki, əqli və sosial inkişaf hüquqları vardır.
Uşaq hüquqları hər bir dövlətin xüsusi diqqət ayırdığı sahədir. Çünki uşaqların hər biri
dövlətin gələcəyidir. Azərbaycan Respublikasında uşaq hüquqları dövlətimizin diqqət
mərkəzindədir. Ölkəmizdə bütün uşaqlar bərabər hüquqa malikdirlər. Konvensiyada uşaqlara
öz baxış və fikirlərini azad ifadə etmək, təhsil almaq, dini yığıncaqlarda iştirak etmək, dövlət
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tərəfindən müdafiə olunmaq, sosial təminat imtiyazları və s. hüquqları verilmişdir.
Yaşamaq və inkişaf etmək hüququ Konvensiyada göstərilən əsas prinsiplərdəndir (6, 4).

Hər bir uşağın ailədə valideynlərlə birgə yaşamaq, onlardan qayğı görmək hüququ vardır.
Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallardan başqa valideynlərin istəyinə zidd olaraq uşağı
onlardan ayırmaq qadağandır. İnsan xarakterinin formalaşmasında, bir şəxsiyyət kimi
yetişməsində ailə başlıca rol oynayır. Gənc nəslin tərbiyəsi ailənin başlıca funksiyalarından,
valideynlərin isə ən mühüm vəzifələrindən biridir. Ailə münasibətləri hər şeydən əvvəl
uşaqların emosiya və hisslərinə təsir göstərir. Onların yaşı artdıqca həmin münasibətləri
mənimsəyirlər, bu zəmində də oğlan və qızların xarakter əlamətləri və s. formalaşır.

Konvensiyada nəzərdə tutulmuş ən əsas hüquqlardan biri hər bir uşağın təhsil almaq
hüququdur (6, 7). Dövlətin vəzifəsi pulsuz və icbari ibtidai təhsili təmin etməkdir. Uşağın
təhsili aşağıdakı məqsədlərə yönləndirilməlidir:

— Uşaq şəxsiyyətinin, istedadının, əqli və fiziki bacarığının tam həcmdə inkişaf
etdirilməsinə;

— Uşaq hüquqlarına və azadlıqlarına hörmət tərbiyə olunmasına;
— Uşağın valideyninə, dilinə, ölkəsinə və milli dəyərlərinə hörmət tərbiyə edilməsinə;
— Uşağın azad cəmiyyətdə sülh, anlaşmaq, dözümlülük, kişilərlə qadınların hüquq

bərabərliyi və bütün xalqlar, etnik, milli, dini qruplar arasında dostluq ruhunda şüurlu həyata
hazırlanmasına;

— Ətraf mühitə hörmət tərbiyə edilməsinə.
Təhsil uşağı cəmiyyətin azad, fəal üzvi kimi hazırlamalı, valideynlərinə, yaxınlarına,

xalqına, mədəni sərvətinə, dilinə, dəyərlərinə, həmçinin başqalarının da adət-ənənə və
dəyərlərinə hörmət tərbiyə etməlidir.

İnsan hüquqlarının öyrədilməsi sahəsində məktəblilərin və müəllimlərin üzərinə böyük
məsuliyyət düşür. Çünki məktəblilərə öz hüquq və vəzifələrini başa salmaq bir o qədər asan
deyil. Xüsusilə şəxsiyyətyönlü təhsildə uşaqların hüquq və azadlıqlarının təmin olunması və
onlara əməl olunması çox vacib məsələlərdəndir.

Şəxsiyyətyönlü təhsildə uşaq hüquqlarının əsas məqsədi onların biliklərə yiyələnməklə
yanaşı həmçinin bir şəxsiyyət və vətəndaş kimi formalaşdırmaqdan ibarətdir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 22 dekabr 2008-ci il tarixli
103 nömrəli Sərəncamı ilə 2009-cu ilin “Uşaq ili” elan edilməsi uşaqların vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması, Uşaq Hüquqlarının müdafiəsinin gücləndirilməsi baxımından yeni bir
mərhələ açdı. 2009-cu ilin “Uşaq ili” elan edilməsi ilə bağlı tədbirlər planının təsdiq edilməsi
isə uşaq hüquqları sahəsində təhsil, bu sahədə müvafiq dərs vəsaitlərinin hazırlanması, xüsusi
qayğıya ehtiyacı olan uşaqların vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı tədbirlərin də həyata
keçirilməsi üçün müvafiq dövlət qurumları qarşısında vəzifələr müəyyən etdi. Bu sahədə
aparılan işlərdən danışarkən Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun
prezidenti, UNESCO və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri, millət vəkili Mehriban xanım
Əliyevanın fəaliyyətini xüsusi olaraq vurğulamaq lazımdır. Məhz Mehriban xanımın
rəhbərliyi altında Heydər Əliyev Fondu uşaqların təhsili, sağlamlığı ilə bağlı iri layihələrə
imza atmışdır. Bu gün hər bir uşaq öz üzərində dövlət qayğısını hiss edir. Uşaqlara göstərilən
diqqət və qayğının artırılması üçün cəmiyyətin hər bir üzvü bütün gücünü səfərbər etməlidir.
14 Uşaq Hüquqları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu Qanun Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasına, Uşaq Hüquqları Bəyannaməsinə, Uşaq Hüquqlarına dair
Konvensiyaya və digər beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq Azərbaycan
Respublikasında uşaqların hüquqlarını və azadlıqlarını, uşaqlar barəsində dövlət siyasətinin
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əsas prinsiplərini, onların müdafiəsi sahəsində dövlət orqanlarının, digər hüquqi və fiziki
şəxslərin vəzifələrini müəyyən edir.

Məqalənin aktuallığı. Müasir şəxsiyyətyönlü təhsil təhsil alanların imkan və tələblərini
nəzər alaraq onlara hörmətlə yanaşmağı tələb edir. Hər bir pedaqoqun Uşaq Hüquqlarının
müddəaları ilə tanış olması və əməli fəaliyyətlərində onlara istinad etməsi bugünkü təhsilin
aktual problemlərindən biridir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Uşaqların hüquq və azadlıqlarının təhsil sistemində nəzərə
alınmasının elmi-pedaqoji əsaslarının işlənilməsi məqalənin elmi yeniliyini şərtləndirir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqat işində əldə olunan nəticələr təhsil
sahəsində çalışanlar, bakalavr və magistrlər elmi-pedaqoji fəaliyyətdə yararlana bilərlər.
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С. Мурадова

Место изучение детских прав в с современном
личностьнонаправленном образовании

Резюме

Современная личностьнонаправленная образования в первую очередь требует с
уважением относиться образование получателям, учитывать их требований и
предложений, получение образование в развивающем образовательном среды. Поэтому
каждая образовательная учреждения должен изучат детские права и реализовать их в
учебном процессе.

S. Muradova

The place of teaching children right in person-oriented education

Summary

Modern person-oriented education requires respectable approach towards pupils, taking
into consideration their offers and requirements, educating them in the atmosphere of joy and
development. İt requires from educators to learn the children right deeply and use them in
their activity.
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Uşaqların mənəvi tərbiyəsində yaş və fərdi
xüsusiyyətlərin nəzərə alınması
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ADPU-nun dosenti
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Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Məhz buna görə uşaqların tərbiyəsi xüsusi diqqət və böyük
qayğı tələb edir. Tərbiyə insan cəmiyyətinin yarandığı ilk dövrlərdən meydana gəlmiş,
şəxsiyyətin formalaşması prosesi olmuşdur. Tərbiyə bəsləyib yetişdirmə, qidalandırma,
böyütmə, alışdırma və vərdiş etdirmək deməkdir. Tərbiyə bütün dövrlərdə hər bir xalqın
mənəvi həyatının vacib hadisəsi olmuşdur. İnsan cəmiyyətini tərbiyəsiz təsəvvür etmək olmaz.
Onun əsas vəzifəsi – yaşlı nəslin öz həyat təcrübəsi və biliklərini gənc nəsilə ötürməsidir.
Tərbiyə insan cəmiyyətinin yaranması ilə təşəkkül tapdığından onunla bərabər inkişaf edir.
Ən gədim zamanlarda tərbiyə işi sadə, tərbiyə məsələləri üzrə bilik, bacarıq və baxışlar
məhdud olmuşdur. Zaman keçdikcə insanların biliyi və həyat təcrübəsi artır, dünyagörüşü
genişlənirdi. Tərbiyə sahəsindəki təcrübə və biliklər də artır, zənginləşirdi.

K.D.Uşinski haqlı olaraq deyirdi ki, tərbiyə xalqın yarandığı tarixdən mövcuddur, onunla
bərabər doğulmuş, boy atmış, onun yaxşı və pis cəhətlərini özündə əks etdirmişdir. Xalqın
özü tərəfindən yaradılmış, alınmış və xəlqilik əsasında qurulan tərbiyə mücərrəd ideyalar və
başqa xalqlardan alınmış ideyalar üzərində qurulmuş ən yaxşı tərbiyə sistemlərində olmayan
tərbiyəvi qüvvəyə malik olur. Yalnız xalq tərbiyəsi, xalq inkişafının tarixi prosesində canlı
üzvdür. Doğrudan da, yalnız xalq tərəfindən yaradılan, xalq dühasına əsaslanan tərbiyə
qiymətləndirilir.

İnsana xas yüksək mənəvi keyfiyyətlərin əsasları hələ uşaqlıq illərindən qoyulur.
Ölkəmizdə məktəbəqədər tərbiyə müəssisələri xalq təhsili sistemində ilkin vasitədir. Hazırda
uşaq bağçalarında uşaqların fiziki, əqli, estetik, əxlaq, əmək, vətənpərvərlik tərbiyəsi üzrə
məqsədyönlü iş aparılır (2). Bu isə şəxsiyyətin formalaşdırılmasının bütün sonrakı
mərhələlərinə güclü təsir göstərir. Uşaqların tərbiyəsində və məktəb təliminə hazırlanmasında
uşaq bağçaları mühim rol oynayır.

Azərbaycan müstəqillik əldə etdiyi dövrdən üzü bəri uşaqların əxlaqi cəhətdən daha kamil
yetişməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir

Gənc nəslin tərbiyəsi ilə məşğul olan hər kəs öz işini elə qurmalıdır ki, yetişən hər bir uşaq
insan əxlaqının bütün tələblərinə cavab verə bilsin. Müşahidələr göstərir ki, uşaq bağçasındakı
uşaqlar ilk gündə tərbiyəçiləri özləri üçün nümunə seçir, həyatda hər şeyə öz tərbiyəçilərinin
gözü ilə baxır. Tərbiyəçiyə xas olan təvazökarlıq, insanlıq, yoldaşlıq, nəzakətlik, elmi bilik,
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bacarıq və s keyfiyyətlər uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasına kömək edir.
Hazırda təhsilin başqa sahələrində olduğu kimi, məktəbəqədər sahədə də təlim

əməkdaşlığa əsaslanlr. Məktəbəqədər təhsil müəssisəsində təlimin təşkilat forması olan
məşğələ qarşılıqlı əməkdaşlıqsız mümkün deyildir. Əməkdaşlığa əsaslanan təlim uşaqlarda
məşğələyə maraq oyatmaqla yanaşı, onlar heç bir həyəcan keçirmədən qarşıya qoyulmuş
məqsədə nail ola bilir, bir-birləri ilə dil tapa bilirlər.

Tərbiyəçi də məşğələ prosesində uşaqlar arasındakı fərqli cəhətləri nəzərə almalıdır, hər
uşaqla onun səviyyəsinə uyğun və qavrama qabiliyyətinə müvafiq dildə danışmalı, ona dərk
edə biləcəyi məlumat və bilikləri verməlidir. Əgər təlim-tərbiyənin ilk mərhələlərində uşağın
qarşısında çətin və mürəkkəb vəzifələr qoyularsa uşaq da onları dərk etməkdə aciz qalar, onun
özünə inamı zəifləyər, elmə olan marağı azalar.

Uşaqların şəxsiyyətindəki fərqlər, daha çox tərbiyə ilə əlaqədar olur. Fərqlərin
yaranmasında ailə tərbiyəsi xüsusilə böyük rol oynayır. Bəzi ailələrdə tək uşaq və ya bir neçə
qız uşağından sonra doğulan oğlan uşağı ərköyün saxlanır, onun bütün şıltaqlıqlarına dözürlər.
Beləliklə, uşaq sonralar uşaq bağçasında öz şıltaqlığını davam etdirir, tərbiyəçi və yoldaşları
ilə tez-tez münaqişə edir, evdə heç bir tələbə alışmamış olan bu uşaq verilən tələblərdən də
boyun qaçırmağa cəhd edir.

Bəzi uşaqların ailə həyatında atası ilə anası arasında baş verən münaqişələr valideynin öz
uşaqlarına qeyri-bərabər münasibət bəsləməsi, ailədə baş vermiş xoşagəlməz hadisələr uşağın
əsəbi, həyəcanlı olmasına səbəb olur. Bəzi hallarda isə körpəlik dövründə keçirilən xəstəliklər,
xüsusilə əsəb xəstəlikləri uşaqların psixikasında müəyyən izlər buraxır.

Bu hadisələr baş verdiyi şəraitlə fərqləndiyi kimi, uşağın şəxsi xüsusiyyətlərinə görə də
çox fərqlənir. Tərbiyə işini təşkil edən, ona rəhbərlik edən hər bir müəllim uşaqlar arasındakı
bu fərdi fərqləri və onları törədən səbəbləri bilməli və tərbiyə işində bu fərdi fərqləri hökmən
nəzərə almalıdır. Pedaqoji işdən məlumdur ki, bir uşağı intizamlı etmək üçün ona sadəcə
nəsihət vermək, pis və ya yaxşısını ona başa salmaq kifayətdir, bəzilərinə isə möhkəm rejim
düzəltmək, və bunun yerinə yetirilməsini ondan ardıcıl və qəti tələb etməklə ona təsir
göstərmək mümkündür. Bəzi uşaqlara daha çox ürəkləndirmək, həvəsləndirməklə bərabər
cəza da tətbiq etmək lazım gəlir. Digərinə təklikdə söhbət zamanı daha tez təsir etmək olur.

Tərbiyəçi-müəllim uşaqların fərdi xüsusiyyətlərini bilməzsə, öz tərbiyəvi təsirlərində bu
xüsusiyyətləri nəzərə almazsa, böyük səhvlər edə bilər. Tərbiyənin üsul, vasitələrini seçərkən
hökmən hər bir uşagın fərdi xüsusiyyətlərini nəzərdə tutmaq lazımdır. Bu tərbiyə işinin çox
mürəkkəb və yaradıcı iş olduğunu göstərdiyi kimi, tərbiyədə heç vaxt hazır göstərişlə,
şablonla hərəkət etmək mümkün olmadığını sübut edir.

Tərbiyəçi yenicə təhsil almağa başlayan uşağın zakazını və əqli imkanlarını müəyyən
edərək ona, mənimsəyə biləcəyi miqdarda yeni məlumat verməli, onu bu miqdardan artıq
yükləməməlidi.

Müəllim əməyinin uğur qazanmasının mühüm şərtlərindən biri uşaqlardan hər birinin fərdi
keyfiyyətləri və psixoloji vəziyyəti ilə tanış olmaqdır. Hər bir uşağın onu digərlərindən
fərqləndirən fərdi xüsusiyyətləri mövcuddur; onların hər biri eyni hazırlığa meyil və qavrama
qabiliyyətinə malik ola bilməz.

Buna görə də uşaqların hamısı ilə eyni metodoloji üslubda rəftar etmək, onların
hüquqlarına laqeydlik kimi qiymətləndirilə bilər. Tərbiyəçi daim uşaqların mənimsəmə
səviyyələrini nəzarət altında saxlamalı, məsələlərin şərhində ardıcıllıq və tədricilik
prinsiplərinə riayət etməlidir. Tərbiyəçi məşğələni yalnız o vaxt qurtara bilər ki, bir neçə dəfə
təkrarlamaqla və uşaqlara yoxlama sual verməklə bütün uşaqların və ya onların əksəriyyətinin
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artıq bu dərsi mənimsəmiş olduğuna inansın. Tərbiyəçi müəyyən mövzunu tam izah etdikdən
sonra bu mövzu ətrafında uşaqlarla sual-cavab keçirməli, onların səhvlərini düzəltməli və əldə
edilmiş biliklərin möhkəmləndirilməsinə nail olmalıdır.

Adət tərbiyəsi xüsusən uşaqlıq dövründə böyük yer tutur. Məlum olduğu üzrə, uşaq kiçik
yaşlarda onun hərəkətlərində şüurluluq kifayət qədər özünu göstərmir. Beləliklə, uşaq yaşı
özü bu dövrdə adətlər yaratmaq üçün geniş imkanlar açır. Uşaq başqalarının hərəkətlərini tez-
tez təqlid edir. Bu isə hərəkətin adət şəklinə düşməsinə səbəb olur. Bu imkanlardan səmərəli
istifadə etmək tərbiyə işinin müvəffəqiyyətini həll edən mühüm amillərdəndir. Uşaq yaşa
dolduqda da adətlər öz əhəmiyyətini itirmir. Adətlər yaşlıların həyatında da böyük rol oynayır.

Adət şəklinə düşməmiş hərəkətlər icraçıdan iradi gərginlik tələb edir. Bu proses həmin
hərəkət adət şəklinə düşənə qədər davam edir. Adət yarandıqdan sonra isə həmin hərəkətin
icrası həm düşüncəni, həm də iradəni gərginlikdən azad edir. Uşaqda vətənə, xalqa məhəbbət,
yüksək nəcib hərəkətlərə hüsn-rəğbət hissi, eləcə də çirkin əməllərə, əxlaqsız hərəkətlərə qarşı
nifrət hissini tərbiyə etmək tərbiyəçinin iş prosesində mühüm yer tutmalıdır. Uşaq yaşça nə
qədər kiçik olsa da, müəllim, tərbiyəçi ona hörmət etməyə, onun şəxsiyyəti ilə hesablaşmağa
borcludur. Uşaq nə qədər intizamsız olub, öz nadinc hərəkətləri ilə müəllim və ya tərbiyəçini
incitsə də, onun şəxsiyyətini alçaltmağa yol verməməlidir.

Tərbiyə prosesində uşağın şəxsi xüsusiyyətləri mühüm rol oynadığı kimi onun öz
tərbiyəçiləri ilə rəftarından rəhbər tutduğu əxlaq prinsipləridə böyük əhəmiyyət daşıyır.
Uşağın öz müəlliminə münasibəti ehtiram, minnətdarlıq, təşəkkür üzərində qurulmuşdur.
Uşaqların asudə vaxtının təşkilində diqqət yetirilməli cəhətlərdən biri də onun öz dostları və
yoldaşları ilə münasibətidir. Əlbəttə, çalışmaq lazımdır ki, dostlarını uşaq özü seçsin. Lakin
bu işdə ona kömək etmək, məsləhət vermək, onu düzgün istiqamətləndirmək tərbiyəçinin və
ailənin vəzifəsidir. Uşaqları ətraf mühitin pis təsirdən qorumaqla, onları tərbiyəli böyütməklə
müəllimlər və valideynlər həm özləri üçün həm də cəmiyyətə tərbiyəli, ləyaqətli, pisi
yaxşıdan ayırd edən bir üzv vermiş olur.

Məqalənin aktuallığı. Müasir məktəbəqədər təhsilin inkişafında uşaqlara humanist
yanaşmanın, onun yaş və fərdi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması müasir təhsilin aktual
problemlərindəndir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Uşaqların inkişaf və tərbiyəsində yaş və fərdi xüsusiyyətlərin
nəzərə alınması tərbiyəçi-müəllimlərdən yüksək peşəkarlıq tələb edir ki, bunu da həyata
keçirmək üçün tərbiyəçi-müəllim dərin nəzəri və praktik pedaqoji biliyə malik olmalıdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən məktəbəqədər müəssisə üzrə
mütəxəssislər və tələbələr yararlana bilərlər.
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С. Джамильзаде

Принимая во внимание возраст и личные
особенности детей в духовном образовании

Резюме

Нравственное воспитание играет важную роль в дошкольном образовании, так как
нравственное воспитание это совокупность чувств и отношения к себе, другим и
окружающему миру. На протяжении жизни ребенка, в разных периодах, это отношение
имеет разное значение. Когда ребенок растет и набирает жизненный опыт, его
отношение к окружающему миру меняется соответственно его личным качествам. Со
временем это отношение становится управляемым.

S. Jamilzade

Taking into account the age and personal characteristics
of children in spiritual education

Summary

Moral education plays more important role in preschool education. As moral education is
an aggregate of feelings and relationships of a person towards himself, others and real world.
But, in a life of a child, throughout all the periods, those relationships have different
importance. As child grows up and his/her life experience increases, he begins to have
different attitude towards enter world, according to his/her personal qualities. As time passes,
those relationships acquire managerial importance.

Redaksiyaya daxil olub: 19.11.2018



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2018/4

206

Əməyin səmərəli təşkilinin uşaqların
ümumi inkişafına təsiri

Sevil Cəfərova
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Müasir dövr hər bir cəmiyyət üzvündən təkcə intellektual qabiliyyətli insan olmaqla
yanaşı həm də yaşamaq üçün mühüm olan fiziki, sosial, davranış və əmək vərdişlərinin
inkişafa malik olmağı da tələb edir. Üstünlük biliklərin qazanılmasına deyil, uşaqların
təşəbbüskarlığının inkişafına, sosial kompetensiyaların inkişafına verilir.

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin işi uşaqları həyatda uğur qazanmağa, müxtəlif
fəaliyyət növlərinin vərdişlərini inkişaf etdirməyə, bilik qazanmağa səy göstərməyi
formalaşdırmaq və müstəqil düşüncə tərzinə yiyələnməyə istiqamətlənir. Uşaqlar çevik
vərdişlər əldə etməli, intellektual və nitq inkişafının müəyyən səviyyəsinə çatmalı, şəkil
çəkmək və təsviri fəaliyyətin başqa növlərini mənimsəməlidirlər. Tərbiyəçinin vəzifəsi
inkişafetdirici mühit yaratmaq, bu mühitdə hər bir uşağın inkişafına dəstək vermək, uşaqların
davranış və psixologiyasını öyrənmək və asudə vaxtlarda müstəqil olaraq əmək fəaliyyətini
təşkil etməkdən ibarətdir.

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində əmək tərbiyəsi uşaqları əmək fəaliyyətinə müsbət
münasibət formalaşdıran, onlarda işləməyə arzu və istək yaradan çox vacib bir prosesdir.
Daha dəqiq desək, “...məktəbəqədər təhsilin məqsədi uşağın fiziki, psixi, emosional, sosial və
intellektual potensialının inkişafı üçün şərait yaratmaq, uşaqların sadə əmək vərdişlərinə
yiyələnməsini təmin etmək, uşaqlarda məntiqi və yaradıcı təfəkkürün ilkin elementlərini
formalaşdırmaq və istedadlı uşaqların erkən yaşdan üzə çıxarılmasını təmin etməkdən
ibarətdir” (3).

Məhz əmək prosesdə uşaqda əxlaqi keyfiyyətlər də inkişaf edir. Əmək tərbiyəsi
prosesində uşaqlar fiziki cəhətdən möhkəmlənir, əqli qabiliyyətlər, o cümlədən, müxtəlif
müqayisələr, təhlillər və ümumiləşmələr etməklə təfəkkür də inkişaf edir. Əməklə məşğul
olarkən məktəbəqədər yaşlı uşaqlar müstəqil iş görməyi öyrənir, gördüyü işə məsuliyyətlə
yanaşır və təşəbbüskarlıq nümayiş etdirir.

V.A.Suxomlinski göstərirdi: “Uşaq qəlbi insanlar üçün gözəllik və sevinc yaratmaq üçün
həssasdır — ancaq gərək bu çağırışın ardınca əmək gəlsin, əgər uşaq hiss edirsə ki, onun
yanında insanlar var və öz hərəkəti ilə sevinc gətirir, o ən kiçik yaşlarından öz arzularını
insanların mənafeyinə uyğunlaşdırmağı öyrənir. Bu isə ünsiyyət və xeyirxahlıq tərbiyəsində
çox vacibdir. O kəs ki, öz arzularının həddini bilmir, heç vaxt yaxşı vətəndaş olmayacaq” (4 ).

Əmək tərbiyəsinin əsas konsepsiyası uşaqları müstəqil həyata hazırlamaqdan, başqalarına
kömək etmək arzusunun formalaşdırılmasından ibarətdir. Əmək tərbiyəsinin təşkilində



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2018/4

207

uşaqların yaş dövrlərini nəzərə almaq zəruridir. Çünki onlara hansı fəaliyyət növünün təqdim
edilməsi məhz bu amildən asılıdır.

Əmək tərbiyəsi — insanlarda ümumi əmək bilik və bacarıqlarının inkişafına, əməyə və
əmək məhsullarına məsuliyyətli yanaşmanın psixoloji hazırlığına, şüurlu surətdə gələcək peşə
seçiminə yönəlmiş tərbiyəçi və tərbiyə alanların birgə fəliyyəti prosesidir.

Uşaqlar yalnız eşitmək və deyilən kimi hərəkət etmək deyil, fikir yürütmək, faktlar
axtarmaq, səbəb-nəticə əlaqələrini soruşmaq, izah etmək və qurmaq, sadə tədqiqatlar aparmaq,
həmyaşıdları ilə ünsiyyət qurmaq, fəaliyyəti marağına görə seçmək və sərbəst davranmaq
hüquqlarına malikdirlər (2, 37) .

Əmək uşağı həyatının bütün inkişafı gedişində izləyir. Necə deyərlər, onu böyüdür,
tərbiyə edir, mətinləşdirir. Özünəxidmət əmək növündə iştirakla həyata atılan iki yaşlı uşaq
təbiətdə əmək, təsərrüfat-məişət əməyində iştirak edərək müstəqillik tələb edən əl əməyini
həyata keçirməyi bacarmaq kimi bütöv bir inkişaf yolu keçir ki, bu inkişaf da onun hərtərəfli
inkişafı deməkdir.

Uşaqların əməyə alışdırılmasında müəllim-tərbiyəçinin uşaqlara verdiyi əmək
tapşırıqlarının da böyük rolu vardır. Müntəzəm verilən əmək tapşırıqları uşaqlarda yüksək
əmək vərdişləri formalaşdırır, təkrarlanan əmək hərəkətləri uşaqda avadanlıqlarla səlist
davranmaq, səliqəliliyə meyllilik, məsuliyyət, işi axıra çatdırmağa çalışmaq kimi bacarıqlar
formalaşdırır. Sonralar isə bu bacarıqlar xarakter xüsusiyyətlərinə çevrilir.

Məqalənin aktuallığı. Hazırda müstəqil dövlətimizə yüksək əqli keyfiyyətlərlə yanaşı,
həyati bacarıqlara sahib vətəndaş tərbiyəsi günümüzün aktual problemlərindəndir. Belə
vətəndaşların tərbiyəsinə məhz kiçik yaşlarından başlamaq tələb olunur.

Məqalənin elmi yeniliyi. Əməyin səmərəli təşkilinin uşaqların ümumi inkişafına təsirinin
araşdırılması məktəbəqədər təhsil proqramının irəli sürdüyü müəyyən vəzifələrin həllinə
təkan verəcəkdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən məktəbəqədər təhsil
müəssisələrinin işçiləri, bu ixtisasda təhsil alan bakalavr və magistrlar faydalana bilərlər.
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С. Джафарова

Влияние эффективной организации труда
на общее развитие детей

Pезюме

Действительно, роль хорошо продуманного труда в общем развитии детей является
незаменимой. Труд оказывает большое влияние на физическое, интеллектуальное,
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моральное и эстетическое наслаждение ребенка. Потому что основная концепция
детского труда состоит в том, чтобы подготовить детей к самостоятельной жизни и
сформировать желание помогать другим. Важно учитывать возраст детей в
организации труда.

S. Jafarova

The role of effective organizational work in the overall
development of children

Summary

It is noteworthy that the role of a well-educated worker in the general development of
children is indefinite. Trud reflects the virtue of physical, intellectual, moral, and aesthetic
pleasure in the rebuild. The main concept is that the children's work is in the volume to
prepare the children for self-sacrificing lifestyle and to help shape the other. It is important to
train children in the organization of work.

Redaksiyaya daxil olub: 19.11.2018
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Kiçik yaşlı məktəblilərin əqli inkişafında inkişafetdirici
təlim mühitinin rolu
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İnsanın bir şəxsiyyət kimi formalaşması. Əqli inkişaf yalnız müəllim və tərbiyəçinin
rəhbərliyi altında deyil, onu əhatə edən ətraf aləmin təsiri altında da baş verir. Təfəkkür və
əqli inkişaf əsas anlayışlardan biridir.

Təfəkkür yeni, mühüm əlamət, xassə və qanunauyğunluqların axtarılmasına və kəşf
edilməsinə yönəldilmiş, nitq ilə ayrılmaz bağlı olan bir psixi prosesdir. Təfəkkür beynin
məhsuludur. Hər bir insan qarşısına qoyduğu məqsədə çatmaq üçün müxtəlif fəaliyyət
növlərini həyata kecirir və qarşısına müəyyən məqsədlər qoyur. Burdan aydın olur ki, əqli
tərbiyənin həyata keçməsi üçün kiçik yaşlı məktəblilərdə bütün psixi prosesləri, xüsusilə
təfəkkürü inkişaf etdirmək lazımdır. Əqli qüvvələrin inkişaf etdirilməsi xüsusi qayğı tələb edir.
Bu zaman fikri fəallıq priyomlarından istifadə edilir.

Əqli qüvvələr anlayışı əqlin müəyyən inkişaf səviyyəsini göstərir. Bu proses məktəblilərin
qabiliyyətlərinin formalaşmasına, biliklərin zənginləşməsinə və təkmilləşməsinə kömək edir.
Əqli qüvvələr intellektual bacarıqların təlim-tərbiyə prosesində şagirdlərin fikri fəallıq
priyomlarının və təfəkkürlərinin, həmçinin nitqin inkişafına şərait yaradır. Təfəkkür və nitq
bir-biri ilə vəhdətdə inkişaf edir. Əqli inkişaf kiçik yaşlı məktəblilərin nitqinin məzmunlu,
anlaşıqlı, ifadəli olmasını təmin edir.

Tam orta təhsilli məktəblərdə tədris edilən fənlər şagirdlərin əqli cəhətdən tərbiyə
olunmasına, şəxsiyyət bütövlüyünün formalaşmasına xüsusi xidmət göstərir. Müəyyən bilik
ehtiyatı konkret tədris materialları əsasında yaradılır. Müasir məktəbli bilikləri yalnız dərslik,
dərs vəsaitləri, vasitəsilə mənimsəmir. O, müxtəlif mənbələrdən (internet resursları və s.)
yararlanaraq öz bilik ehtiyyatlarını zənginləşdirir. Əqli inkişafın nəticəsində məktəbli
düşünməyi bacarmaq kimi fikri fəallıq əməliyyatlarına yiyələnir. Əqli inkişaf şagirdlərə təbiət,
cəmiyyət və təfəkkür qanunları haqqında biliklər verir. Onlar elmlərin əsaslarına
yiyələnməklə aləmin və insan cəmiyyətinin necə əmələ gəlməsi və inkişaf etməsi, təbiətdə və
ictimai həyatda nə kimi səbəb və nəticə əlaqələrinin mövcud olması, kütlələrin həyatını hansı
yollarla yaxşılaşdırmağın mümükünlüyü kimi bu və ya digər suallara cavablar tapır,
müəllimin köməyi ilə obyektiv aləmin cism və hadisələri, bunların arasındakı qarşılıqlı
əlaqələri dərk edirlər.

Şagirdlərdə əqlin inkişaf edilməsində texniki fənlərin, əmək təliminin, nəğmə və rəsm,
bədən tərbiyəsi və s. böyük əhəmiyyəti vardır. Şagirdlərdə əqlin inkişafına sinifdənxarıc işərin
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də təsiri böyükdür. Məktəblərdə həyata keçirilən müxtəlif tədbirlər, fənn dərnəkləri,
ekskursiyalar, məktəbdə təşkil olunan elmi-kütləvi tədbirlərdə iştirak etmək, tanınmış elm
adamları ilə görüşlər təşkil etmək, müxtəlif uşaq kitablarının təqdimatı və s. şagirdlərin əqli
inkşafına mesbət təsir edir. Əqlin inkişaf etdirilməsində müəllimin əməyi mühüm rol oynayır.

Hazırda müəllimdən öz fənnini yaxşı bilib-öyrətmək deyil, həm də pedaqoji prosesə
yaradıcılıqla yanaşmaq, novator olmaq, yeniliklərlə işləyə bilmək, təhsilalanların təfəkkürünü
inkişaf etdirmək, onları bir şəxsiyyət kimi formalaşdıra bilmək və s.tələb olunur. Müəllim
uşaqları təkcə biliklərlə silahlandırmaq deyil, həm də onları bacarıqlara yiyələndirməli və
inkişaf etdirməlidir. Müəllim təlim prosesini pedaqoji əməkdaşlıq əsasında təşkil etdikdə
dərslər maraqlı və məzmunlu olmaqla yanaşı, bir növ şagirdləri maqnit kimi özünə cəkir. Belə
dərslərə şagirdlər həvəslə gəlir, dərsdə dialoq, sərbəst düşüncə, həm də sağlam psixoloji mühit
istiqamətində sağlam şərait yaranır. Müəllim onların məntiqi, tənqidi və yaradıcı
təfəkkürülərinin işləməsinə nail olur. Onların təfəkkürü, nitqi, təxəyyülü, diqqət və hafizələri
kompleks halda inkişaf edir. Müəllim şagirdlərdə axtarıcılıq fikri oyadır, onlarda elmə, elmi-
tədqiqat işlərinə məhəbbət formalaşdırır.

Müəllim dərsə hazırlaşkən təlimin başlıca funksiyalarının-təhsilverici, tərbiyəedici və
inkişafetdirici funksiyalarının necə yerinə yetirəcəyi əsas olmalıdır. O, əvvəla həmin dərsdə
öyrədəcəyi əsas bilikləri, ideyanı, qanunu, qaydanı, anlayışı dəqiqləşdirir, aşılayacağı tədris
və idrak bacarıqlarını müəyyənləşdirir; ikincisi, dərs zamanı əxlaqi, mənəvi, estetik və s.
keyfiyyətlərin formalaşmasına təkan verəcəyini aydınlaşdırır; üçüncüsü, dərsin məzmununu
təşkil edən bilik və bacarıqlar vasitəsi ilə hansı psixoloji prosesləri -diqqəti, təxəyyülü, iradəni
və s. inkişaf etdirəcəyini konkretləşdirir.

Dərsin hər mərhələsində müəllim necə hərəkət edəcəyinivə şagirdlərin nə ilə məşğul
olacağını planlaşdırır. Qarşıdakı başlıca didaktik məqsəd və vəzifələrdən asılı olaraq müəllim
prosesə uyğun hazırlaşmalıdır. Hansı əyani və texniki vasitələrdən, hansı mənbələrdən, sorğu
kitablarından, lüğətlərdən və s. dərsdə istifadə edəcəyini müəllim qabaqcadan düşünür.
Müəllim dərsə hazırlaşarkən aşağıdakıları əsas götürməlidir:

— proqramın tələblərini;
— şagirdlərin real səviyyəsini;
— məqsədi;
— materialın məzmununu;
— istifadə edəcəyi vasitə və metodları;
Müasir pedaqogika belə bir mövqedən çıxış edir ki, dərsin planlaşdırılmasında

aşağıdakılar diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır:
1. Mövzunun proqramda necə verilməsi, proqramın ən cox nəyi tələb etdiyinin diqqətlə

öyrənilməsi:
2. Öyrəniləcək mövzu ilə bağlı yeni elmi-metodik ədəbiyyatın nəzərdən kecirilməsi,

öyrənilməsi.
3. Sinfin bütün şagirdlərini, eləcə də hər bir şagirdi göz önünə gətirmək, materialı

əvvəlcədən onların real səviyyəsinə uyğunlaşdırmaq, müvafiq iş priyomları
müəyyənləşdirmək zəruridir.

4. Dərsin məqsədini aydınlaşdırmaq.
5. Məqsədə catmaq ücün iş növünü müyyənləşdirmək.
6. Şagirdin səviyyəsi, məqsəd, əldə olunan vasitələr sistemi ilə müəllimin öz imkaları

arasında əlaqə müəyyən edilməlidir.
7. Qeyd olunanlar əsasında dərsin kompozisiyası yaradılmalı, dərsin planı hazırlanmalıdır.
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Müasir dərsin, ümumiyyətlə, problemli, inkişafetdirici təlimin təşklinin birinci və başlıca
şərti yüksək ixtisaslı mütəxəssis–müəllim pedaqoqun mövcudluğudur. Təlimin təşkili
pedaqoqdan yeni səviyyədə sistematik iş tələb edir. Şagirdin psixi vəziyyətinin müəyyən
edilməsi, onun təlimə hazırlıq dərəcəsi, problemli vəziyyətin yaradılması, şagirdlərin müstəqil
idrak fəaliyyətinin stimullaşdırılması, bu fəaliyyətin idarə olunması və s. bütün bunlar
pedaqoji intuisiya, çevik əql, metodik ustalıq, həm də başlıcası tədrisin elmi təşkili
vərdişlərini tələb edir. Müxtəlif təlim metodlarının tətbiqi nəticəsində sagirdlərin əqli
inkşafına müsbət təsir göstərən mühiti təşkil etmək müəllimin birbaşa hazırlığından və
pedaqoji bacarığından asılıdır.

Bu mənada fəal təlim şagirdlərin fəal idrak fəaliyyətinə əsaslanan və təhsil prosesinin
digər iştirakcıları ilə əməkdaşlıq şəraitində həyata kecirilən təlim nəzərdə tutur. Bu prosesdə
şagird passiv dinləyici deyil. Onlar dərsin fəal iştirakçılarıdır, müəllimin yaxın
köməkçisidirlər. Passiv təlim metodunda əsas fiqur müəllim idisə indi müəllim və şagird
birlikdə dərsin əsas qurucusu təşkilatçılarıdır.

Fəal təlimdə müəllim və şagird eyni səviyyədə eyni dərəcədədirlər. Əgər passiv dərs
avtoritar üsulda qurulursa fəal dərs tipində, əməkdaşlıq işgüzarlıq, demokratik prinsiplər öz
əksini tapır.

Fəal təlimdə müəllim şagirdə təsir göstərdiyi kimi, şagird də müəllimə təsir göstərir. Fəal
təlimdə müəllim şagirdə öyrətdiyi kimi, müəllim özü də şagirddən öyrənir. Fəal təlimdə
qarşılıqlı dialoq əməkdaşlıq hökm sürür. Fəal təlimin prinsiplərini aşağıdakı kimi
qruplaşdırmaq olar;

1. Şəxsiyyətə yönəlmış təlim prinsipi
2. Fəal idrak prinsipi
3. İnkişafetdirici təlim prinsipləri
4. “Qabaqlayıcı təlim “prinsipi
5. Təlim tərbiyənin çevikliyi prinsipi
6. Əməkdaşlıq prinsipi.
7. Dioloji təlim prinsipi.
Fəal və intetaktiv təlim anlayışlarının bir cox cəhətləri bir -biri ilə yaxın və ümumidir. Hər

iki metodla kecilən dərs şagirdləri fəallaşdırmağa yönəldilir, hər ikisində şagirdlərə hazır
biliklər verilmir onları axtarıcılığa tədqiqatçılığa sövq edir. İnteraktiv təlimin əsas üstünlüyü –
real idrak motivasiyasının yaranmasıdır. Bu da idrak fəaliyyətinin gedişində şagirdlərin
təfəkküründə gercək ziddiyətlərin həll imkanlarına əsaslanır. Real ziddiyyətlərdən yaranan
emosiyalar əqli ehtiyyatların səfərbərliyini təmin edir, idrak fəaliyyətini rövnəqəndirir, diqqəti
uzun müddət cəmləməyə imkan yaradır.

Deyilənlərdən məlum olur, ki interaktiv metodlar təlimin keyfiyyətini xeyli dərəcədə
yüksəldir, şagirdlərdə yeni idraki və əxlaqi keyfiyyətlər formalaşdırır; müsahibini, hər hansı
danışanı maqnitafon, radio, televiziya verilişlərini dinləməyi, söylənilən fikrə münasibət
bildirməyi, müstəqil, tənqidi və yaradıcı düşünməyi, sərbəst fikir söyləməyi, irəli sürdüyü
fikri müdafiə etməyi, sübuta yetirməyi, məntiqi təfəkkürünü inkişaf etdirməyi, təcrübəsini və
ümumi hazırlığını təhlil etməyi, özünü obyektiv qiymətləndirməyi, özünü idarə etməyi və s.
bacarmalıdır..

Ən son tədqiqatların nəticəsi göstərir ki, interaktiv təlim metodları effektiv nəticəni
konstruktivizm nəzəriyyəsinə istinad edərək təlimə İKT-nin yaxından tətbiqi ilə verir və öz
fəaliyyətini səmərəli edir. Psixoloqlar qeyd edirlər ki informasiya insanın eşitdiklərinin 10%-i,
gördüklərinin 50%-i, özü etdiklərinin isə 90%-i həcmində yaddaşında qalır.
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İnteraktiv təlim metodları həmcinin sinif otağının həmişəki tərtibatından məşğələlərin
təşkilinin adət etdiyimiz qaydasından imtina olunmasını tələb edir. Şagird masalarının sinif
otağında yerləşdirilməsinin dörd əsas forması vardır:

1. “Sinif” forması - ənənəvi qayda.
2. “Kafe” forması (diskussiya klubu).
3. “U” hərfi formasında sinif.
4. “Dairə” formasında sinif.
“Kafe” forması qruplarda iş ücün əlverişlidir. ”U” hərfi forması rollu oyunlar zamanı,

tanışlıq vaxtı, diskussiyaların gedişində daha səmərəlidir. Metodların düzgün secilməsi
müəllim yaradıcılığından asılıdır. Tədris prosesində yaradıcı mühitin yaradılması ücün
müəllimdə faktlar (bilik vermək yox, bilik əldə etməyə həvəs yaratmaq, hazırcavablı suallar
yox, problemli suallar vermək, informasiya vermək yox, öyrənəni bilikləri əldə edilməsi
prosesinə cəlb etmək) tələb olunmalıdır.

Hər bir şagirddə təlimə, biliyə müxtəlif münasibətlər mövcuddur. İstedadlar maraqlar,
qabiliyyətlər də müxtəlifdir. Onları aşkara cıxarmaq müəllimdən asılıdır. Hər an şagirdlərin
düşünmə qabiliyyətini, fikri fəallığını, müstəqilliyini inkişaf etdirmək lazımdır.

Şagirdlərin idrak fəallığının inkişafında “evristik müsahibə” “illüstrasiya və
demonstrasiya” “kitab üzərində iş”, “praktik calışma” metodlarından istifadə etməklə yanaşı
“iş vərəqləri” “deatların təşkili”, “şəkil tapmaca”, “rollu oyunlar”, “əqli hücum” və s. kimi
yeni təfəkkürün məhsulu olan metodlardan istifadə edilməsi tədris prosesində şagirdlərin
inkişafını fəallaşdırır, uşaqların öyrənməyə həvəsini daha da artırır.

Müşahidələr göstərir ki, şagirdlərə müşahidə etməyi, nəticə cıxarmağı, fakt və hadisələrin
başlıca cəhətini axtarıb tapmağı öyrənməklə təfəkkür inkişafında əsaslı irəliləyiş yaratmaq və
onları biliklərin mənimsənilməsinin fəal iştirakçısına çevirmək mümkündür. Elə
inkişafetdirici təlim ideyası da şagirdlərin əqli fəallığını təfəkkür müstəqilliyini gücləndirməyi
tələb edir.

İnkişafetdirici təlim ideyaları kiçik yaşlı məktəblilərin yaradıcı fəallığını artırmaq ücün
dərsin hər bir mərhələsində geniş tətbiqini tələb edir.

Məqalənin aktuallığı. İnkişafetdirici təlim mühiti şagirdlərin əqli inkişafına müsbət təsir
göstərə bilən bir problem kimi bu gün də aktuallıq kəsb edir. Bu məsələ inkişafetdirici mühitə
əsaslandığından şagirdin əqli inkişafının formalaşmasına mühüm təsir göstərir. Bu məqsədlə
təlim mühitinin müasir tələblərə cavab verməsinə xüsusi ehtiyyac vardır.

Məqalənin elmi yeniliyi. İnkişafetdirici təlim mühitinin vacibliyi, onun şagird
təfəkkürünə, əqlinə təsiri, müəllim–şagird münasibəti, interaktiv təlim metodlarından istifadə
və təlim prosesinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi göstərilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən bu sahədə fəaliyyət göstərən
mütəxəssislər faydalana bilərlər.
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А. Касимова

Роль среды развивающегося обучении
в умственном развитии дошкольников

Резюме

Развития человека как личность зависят от его умственных возможностей. И
развития умственных ресурсов требует особого внимание. В это время используется из
приемов умственных активностей. Понятие умственного ресурсов показывает меры
развитии. В умственной развитии учеников большую роль играет технически предметы,
трудовое обучение, пение, черчение, физическое воспитание и т.д.

A. Gasimova

Little adult development training mental development
of the pupils Role of environment

Summary

It is his mental opportunities connected with forming as personality of the man.
Developing of the mental strengths demands special care. Activity primo is used thought this
time. Conception of mental strengths shows level of definite development your mental. Of the
labor training of the technical subjects mental in developing in pupils, song and drawing,
physical training etc. There is his big importance.

Redaksiyaya daxil olub: 19.11.2018
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Məktəbəqədər yaşlı uşaqların vətənpərvərlik
tərbiyəsində ənənəvi xalq mədəniyyətinin rolu

Sədaqət Əliyeva
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: aliyevasedaqet.29@mail.ru

Rəyçilər: ped.ü.f.d., dos. S.Ə. Cəmilzadə,
ped.ü.f.d., dos. Z.Ə. Zeynalova

Açar sözlər: vətənpərvərlik, mənəviyyat, şəxsiyyət, xalq incəsənəti, folklor
Ключевые слова: патриотизм, мораль, личность, народное творчество, фольклор
Key words: patriotism, morals, personality, folk art, folklore

Tarixi məkan insanların mənəvi bənzərliyinin formalaşmasına gətirib çıxarır. Mənəvi
həyatdakı oxşarlıq da öz növbəsində ünsiyyətə və qarşılıqlı fəaliyyətə imkan verir, yaradıcı
gücü və nailiyyətləri əmələ gətirir, özünəməxsus mədəniyyətin ötürülməsinə səbəb olur və
qarşılıqlı kömək edir.

Xalq mədəniyyəti-bu ənənələr, mərasimlər, adətlər, inanclar, dünyagörüşü, əxlaqi və
estetik dəyərlər, milləti təyin edən sima, onun məişəti, unikallığı, sosial və mənəvi
xüsusiyyətləridir. Xalqın keçmişi onun bünövrəsidir, bu gün isə keçmiş mədəniyyətin bizim
vasitəmizlə gələcəyə ötürülməsi və inkişafıdır. Mədəniyyət ənənələrinə sadəcə bilik mənbəyi
kimi deyil, müdriklik və xalqın tarixi mənbəyi kimi də müraciət etmək lazımdır.

Xalq ənənələri xalqın ruhunu və daxili dünyasını özündə tam əks etdirir. Bu canlı xalq
yaddaşı, keçdiyi yolun təcəssümü və təkrarolunmaz mənəvi təcrübəsidir. Bir Şərq kəlamında
deyildiyi kimi, biz ata və babalarımızdan miras olaraq elə bir şey almamışıq ki, o sınaqdan
keçirilməmiş olsun. Xalq mədəniyyəti insanı mənəvi kasadlıqdan qoruyur, ona zaman və
nəsillər haqqındakı əlaqəni hiss etdirir və çətin vaxtlarda lazımi dəstək və həyati dayaq verir.
Əcdadının tarixini və mədəniyyətini bilməyən xalq mənəvi cəhətdən kasıbdır və məhvə
məhkumdur. Bu həqiqət hər dövrdə olduğu kimi bu dövr üçün də aktual səslənir. Bu gün də
ənənəvi xalq mədəniyyətinin əsaslarına, minillik mədəniyyət təcrübəsinə, milli xarakterin
gənc nəslə ötürülməsinə kəskin ehtiyac vardır.

Vətəndaşlıq, vətənpərvərlik vətənə məhəbbət hissidir. Vətən anlayışına həyatın bütün
tərəfləri-ərazi, iqlim, təbiət, ictimai həyatın təşkili, dilin, məişətin xüsusiyyətləri daxildir,
lakin onunla məhdudlaşmır. Hər bir vətənpərvər gənc vətənini sevməli, xalqının tarixi
səhvlərindən nəticə çıxarmalı, onun xarakter və mədəniyyətini öyrənməlidir. Vətənpərvərlik
hissi insanın mənəviyyatı və onun dərinliyindən asılıdır. Çünki bu hissin əsasında mənəvi
özünüdərketmə tərbiyə olunur.

Ulu öndər Heydər Əliyev deyirdi: “Mənəviyyatın yüksəkliyi də insanın millət kimi
mənliyindədir, məziyyətindədir, vətənpərvərliyindədir. Ona görə də gərək insan öz tarixini,
millətinin kökünü, öz millətinin keçmişdə yaratdığı abidələri bilsin. Ona görə bilsin ki, öz
milləti, xalqı ilə daim fəxr etsin, vətənpərvər olsun, xalqına, millətinə, torpağına, dövlətinə
sədaqətli olsun”.

Erkən yaşlardan uşaqlara vətənə məhəbbət hissini aşılamaq zəruridir və bu hissin
oyanması sözdə deyil əməldə olmalıdır. Vətənə məhəbbət dərin hissdir və insanın arzusunda,
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əməyə tələbatında, vətənin və onun sərvətlərinin qorunmasında ifadə olunur.
Tərbiyənin əsas məqsədi cəmiyyət üçün əsl vətəndaşlar tərbiyə etməkdir. Vətəndaşlıq əsl

mənada insanın vətəninə, xalqına məhəbbətdə, həyata şüurlu baxışında, əmək işlərində fəal
iştirak etməkdə, ünsiyyət və davranışında yüksək mədəniyyət nümayiş etdirmək bacarığında
özünü büruzə verir. Vətəndaşlıq şüurunun yüksək olması tərbiyənin düzgün qurulmasından
çox asılıdır. Tərbiyə prosesində böyüməkdə olan nəsildə vətəndaşlıq duyğuları yaratmaq,
vətəndaş olduğunu onlara dərk etdirmək vacibdir.

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda vətənpərvərlik hissini inkişaf etdirmək üçün müxtəlif
vasitələrdən istifadə etmək olar. Xalq mədəniyyəti ilə tanışlıq bu vasitələr arasında ən
əhəmiyyətli yer tutur. Vətənpərvərlik tərbiyəsi uşaqların yaşını nəzərə almaqla mənimsəmə
imkanlarını formalaşdıran kompleks məqsəd funksiyasını özündə birləşdirir. Vətəndaşlıq
tərbiyəsi funksiyaları uşaqların yaş imkanlarını və xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla tam
pedaqoji prosesdə həyata keçirilir. Buraya məşğələdə, məşğələdənkənar və kütləvi
informasiya vasitələri ilə təbliğ olunan vətəndaş tərbiyəsi daxildir.

Məktəbəqədər yaş dövründə uşaqlarda vətənpərvərlik hissinin formalaşmasında vacib
pedaqoji təsir vasitələrindən biri ətraf aləmin mütəşəkkil müşahidəsidir. Uşaqlar insanların
necə işlədiyini, əmək münasibətlərinin necə formalaşdığını, yaxşı işin başqaları tərəfindən
necə qiymətləndirildiyini, yaxşı çalışanlara hörmətin necə ifadə olunduğunu görürlər. Lakin
təkcə müşahidə üsulu ilə iş aparmaq uşaqların bilik dairəsini və marağını məhdudlaşdıra bilər.
Əsas məqsəd isə doğma xalqın özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə tanışlıq, uşaqların qəlbində
xalq həyatının bütün tərəflərini göstərməklə vətənə məhəbbət və xalqın maddi və mənəvi
mədəniyyətinə maraq oyatmaqdır. Vətənpərvərlik tərbiyəsinin əsas şərtlərindən biri uşaqların
özlərinin əmək fəaliyyətinə cəlb edilməsidir.Bu məsələni sənət əsərləri və xalq musiqisi,
illustrasiyalar və rəsmlər vasitəsi ilə həll etmək olar. Onda uşaqlar üçün xalqın mədəniyyətinə
pəncərə açılacaq, lazımi ümumiləşdirmələr ediləcək, onlar üçün o hissləri anlamaq daha asan
olacaqdır.

Vətənpərvərlik tərbiyəsi bir başa fiziki tərbiyə ilə bağlıdır. Vətənin gələcək keşikçilərinə
cəldlik və çeviklik kimi keyfiyyətlərin aşılanması zəruridir. Xalq oyunları vətənpərvərlik
tərbiyəsi məsələlərini həll etməyə kömək edir. Uşaqların əmək prosesini müşahidə
etməsindən sonra xoşladıqları bədii yaradıcılığın təsiri ilə maraqlı oyun yarana bilər ki, uşaq
burada qəbul etdiyi biliklərdən və möhkəmlənmiş həyat təcrübəsindən istifadə edə bilər.
Böyüklərin vəzifəsi bu işdə onlara doğru istiqamət verməkdir.

Məktəbəqədər müəssisələrdə pedaqoji prosesdə uşaqların xalq mədəni irsinə cəlb
olunması aktiv formada aparılmalıdır. Uşağın əxlaqi-emosional inkişafı onun əxlaqi
tərəqqisinin vacib şərtidir. Dərin və aydın təcrübə mənəvi anlayışları, onun əsasında yaranan
duyğuları sabit və dolğun edir. Əxlaqi dəyərləri anlamaq təkcə onların ağılına və hisslərinə
təsir etmir, həm də onların davranışları üçün tənzimləyici rol oynayır.

Əxlaqi tərbiyə əsasən sözlü formada həyata keçirilir. Erkən yaşlardan mənəvi ünsiyyət
vasitəsi ilə davranışın fərdi-şəxsi əsası formalaşmalıdır. Bu halda ümumbəşəri dəyərlər
möhkəm qurulur, cəmiyyətə, təbiətə, ümümbəşəri mədəniyyətin qlobal problemlərinə geniş
baxış formalaşır.

Xalq mədəniyyətinin əsas əxlaqi kateqoriyaları və əxlaqi anlayışlarının tərbiyəvi imkanları
böyükdür. İlk növbədə burada folklor materialları, onların əxlaqi mahiyyəti böyük rol oynayır.
Bu dövrdə uşaqlar hələ vətənpərvərlik və vətənə sevgi anlayışlarını tam qavramasalar da, xalq
mədəniyyəti bunun üçün zəmin hazırlayır. Belə əlverişli zəmin xalq yaradıcılığının bütün
növlərində mövcuddur. Xalq incəsənəti uşaq dünyasına dərin təsir edir, əxlaqi, estetik, idraki
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dəyərləri inkişaf etdirən təsirə malikdir, özündə çoxlu nəsillərin təcrübəsini təcəssüm etdirir,
maddi mədəniyyətin bir hissəsi kimi götürülür.

Xalq yaradıcılığı ilə tanışlıq uşaqlarda vətən və onun mədəniyyəti haqqında ilk fikir
yaradır, vətənpərvərlik hissi aşılayır. Uşaqların estetik tərbiyəsində əsas rolu xalq dekorativ-
tətbiqi incəsənət oynayır. Ona görə də uşaq bağçasında pedaqoji prosesdə bunlardan istifadə
etmək lazımdır. Xalq incəsənəti xarakter cizgilərini: ünsiyyət, dilin mükəmməlliyi, ətraf
həyatla əlaqə, ənənəlik və s. inkişaf etdirir. Xalq incəsənəti uşaqda öz yurdunun tarixinə,
sənətlərinə maraq yaradır. Uşaqlar anlayır və dərk edir ki, onlar mədəniyyətin bir hissəsidir və
bu mədəniyyətin qorunmasını və inkişafını dəstəkləməlidirlər.

Uşaqlar milli mədəniyyətin bütün növləri ilə - memarlıqdan başlamış, nağıl, musiqi, teatr,
hətta ornamentlərə qədər tanış olmalıdır. Məhz belə bir yanaşma tərzi ilə uşağın şəxsiyyətinin
mədəni inkişafı əsasında vətənpərvərlik hissi və vətənə məhəbbət tərbiyə olunur.

Bu vasitə ilə uşaqların idraki, əmək, emosional-əxlaqi və estetik inkişafına, bunun fonunda
isə uşaq şəxsiyyətinin formalaşması üçün lazımi şərait yaranır. Tərbiyəçilər uşaqlarda
mədəni-tarixi biliklər, xalq sənətləri, musiqi incəsənəti, təsviri incəsənət, bir sözlə xalq
mədəni irsi vasitəsilə xeyirxah fikir, öz xalqına məhəbbət hissi tərbiyə edə bilərlər.
Ümumiyyətlə, məktəbəqədər yaşlı uşaqların tərbiyəsində etnomədəni komponentlərdən
istifadə uşaqda nitq aktivliyini inkişaf etdirir, tərbiyə-təlim prosesinin effektivliyini yüksəldir.

Məqalənin aktuallığı. Hər bir dövrdə olduğu kimi bu gün də uşaqların vətənpərvərlik
ruhunda böyüməsi vacibdir. Ona görə də məktəbəqədər yaşdan başlayaraq uşaqların
vətənpərvərlik tərbiyəsində başqa vasitələrlə yanaşı zəngin xalq mədəniyyətindən də istifadə
etmək vacibdir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, uşaqların vətənpərvərlik
tərbiyəsində müxtəlif vasitələrlə yanaşı xalq mədəniyyətindən də istifadə edilməsinin
əhəmiyyəti göstərilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Xalq mədəniyyəti nümunələri ilə uşaqların
məktəbəqədər müəssisələrdə məşğələdə, məşğələdənkənar vaxtlarda və ailələrdə müntəzəm
tanış edilməsi onların vətənpərvərlik tərbiyəsinə mühüm təsir göstərəcəkdir.
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С. Алиева

Роль традиционной народной культуры в патриотическом
воспитании детей дошкольного возраста

Резюме

В статье описано о важности привлечения детей дошкольного возраста к культурно-
народному наследию, во время воспитания патриотизма.
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S. Aliyeva

Role of traditional folk art in patriotic education
of children of preschool age

Summary

In the sketch it is described about importance of involvement of children of preschool age
to cultural national heritage, during fostering patriotism.
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Natamam ailələr yeniyetmənin sosaillaşmasında və şəxsiyyətinin formalaşdırılmasında
yaranan neqativ təsirləri aradan qaldırmaqda çətinlik çəkirlər. Çünki bu təsirlər ailə
münasibətlərini daha da mürəkkəbləşdirir. Belə ailələrdə uşaqlar üzərində nəzarət zəifləyir,
onlara dərslərinin hazırlaşmasında müntəzəm kömək göstərilimir. Ailə daxilində və ailənin
ətrafında yaranan gərginlik də yeniyetmənin hələ tam bərkiməmiş mənəviyyatına güclü zərbə
vurur. Valideyinlər arasında münasibətlərin gərginləşməsindən yaranan ailə münaqişələri,
valideyinlərin bir-birini uşağın gözü qarşısında təhqir etməsi halları təkcə natamam ailələr
üçün spesifik deyil, bu hallara digər ailə tiplərində də rast gəlmək mümkündür. Demək olar ki,
belə hallar uşaqların, xüsusilə yeniyetmələrin əxlaqının pozulmasına gətirib çıxarır. Bu da onu
deməyə əsas verir ki, heç də ailədə mövcud olan ailə iqlimi ailənin tipindən asılı olmur və ailə
iqlimini formal yox, mahiyyətinə görə qiymətləndirmək lazımdır.

Ailədə mənəvi əlaqələrin və ünsiyyətin pozulması uşağın kənar təsirlərə qapılması
prosesini artırır. Ailədə ünsiyyət tələbatının ödənilmədiyini görən şagird bu ünsiyyətin yerini
doldurmaq üçün küçə mühitinə üz tutur ki, bu da gələcək fəsadlar üçün şərait yaradır.

Yeniyetmələrin milli-mənəvi dəyərlərimiz ruhunda тərbiyə оlunması, onlarda lap
uşaqlıqdan bu duyğuların aşılanması ilə bağlıdır. Belə ki, ailə münasibətlərinin əsasında duran
ailənin mənəvi mədəniyyəti cəmiyyətin mənəvi mədəniyyətinin inikasıdır və “sosial vəzifə
yerinə yetirməklə ailə öz mədəni, sosial və mənəvi səviyyəsinə uyğun şəxsiyyət
formalaşdırır” (1, 106).

Müasir Azərbaycan ailəsində mövcud olan sosial-psixoloji problemlərin həll olunmaması
və ya bu problemlərin daha da dərinləşməsi natamam ailələrin sayının artmasına münbit şərait
yaradır. Natamam ailələrin mövcudluğu və onların sayının əvvəlki illərə nisbətən artması faktı
bütün zamanlarda həm psixoloqları, həm pedaqoqları, həm də filosofları dərindən
düşündürmüşdür. Ümumiyyətlə, cəmiyyətin sağlam sosial-iqtisadi baza üzərində inkişafında
ailənin həlledici rolunu nəzərə alsaq, bu gün ümumilikdə bəşəriyyət ailə institutunun getdikcə
dağılmasından ciddi narahatlıq keçirir. Belə ki, cəmiyyətdəki həm demoqrafik, həm sosial,
həm mənəvi, həm də iqtisadi sabitliyin bərqərar olması oradakı ailələrin vəziyyətindən birbaşa
asılıdır. Əgər cəmiyyətdə mövcud olan ailələr ailədaxili münasibətlər baxımından sabitdirsə,
bu həm də dövlətin güclü və möhkəm olmasına dəlalət edir. Ancaq, təəssüf ki, natamam ailə
problemi müasir dövrümüz üçün real hadisədir və belə ailələrin sayının durmadan artması
alimlərimizi ciddi narahat edir. İnkaredilməz faktdır ki, bu gün natamam ailələrin sayının
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artması artıq regional yox, qlobal problem statusu qazanmışdır. Cəmiyyətin onurğa sütunu
sayılan ailələrin bir çoxunun uğursuzluğa düçar olması orda böyüyən uşaqların tərbiyəsinə və
psixoloji durumuna da güclü təsir göstərir.

Hər bir insanın həyatının sonrakı mərhələlərində ailə dəyərlərinə münasibəti, ailə
daxilində üzərinə götürdüyü məsuliyyət, hər bir ailə üzvünə qayğıkeş və ya biganə münasibəti
onun hansı ailədə böyüyüb tərbiyə almasından çox asılıdır. İnsan həyatının bütün cəhətləri –
onun xarakteri, hissləri, məsuliyyəti, yaxşı və pis adətləri, çətinlklərə sinə gərmək
qabiliyyətləri, onun xoşbəxtliyi, hər şeydən əvvəl uşaqlıqda formalaşır. Onun uşaqlığı
haqqında işıqlı xatirələri çətin anlarda onu möhkəmləndirə və isidə bilər. Əks təqdirdə,
xoşbəxt uşaqlıqdan məhrum olanlar bu çətinlikləri heç cür aradan qaldıra bilməz.

Sağlam ailə, xoşbəxt həyat, rəvan inkişaf ilk növbədə ailə psixologiyası ilə sıx surətdə
bağlıdır. Əgər ailədaxili münasibətlərdə sağlam mühit mövcuddursa o ailədə hər şey
qaydasındadır. Bu baxımdan yeniyetmələrin gələcək inkişafı və onların gələcəkdə əsil
vətəndaş, insan kimi böyüməsi hansı tip ailəldə tərbiyə almasından çox asılıdır. Yeniyetmənin
fiziki cəhətdən sağlam, əqidəli, mərd, ağıllı böyüməsi onların sinir sisteminin pozulub-
pozulmamasından asılı olur. Ailədaxili münaqişələrin getdikcə intensivləşməsi və qəddarlıq
çalarlarının artması ilə oradakı uşaqların sinir sistemi pozulur. Hər gün ata-ana
qarşıdurmasının şahidi olan yeniyetmədə valideyinlərinə qarşı nifrət, gələcəyi haqqında qorxu
hissi yaranır. Ata ilə ana arasında nikah pozulduqda isə bu problem onlar üçün ağır faciəyə
çevrilir. Yeniyetmələrin bundan sonrakı həyatı psixoloji cəhətdən ağır olur. Onlar indi
əvvəlkinə nisbətən daha çox ata-ana qayğısına ehtiyac duyurlar (3, 78).

Demoqrafik ədəbiyyatın təhlilindən də aydın olur ki, boşanmaların yeniyetməlik dövrünə
təsadüf etməsi və bu dövrün şəxsiyyətin formalaşmasının ən mürəkkəb dövrü olması ailədə
sosial iqlimin kəskinləşməsini daha da artırır. Tədqiqtçılardan C.Vallerşteyn və C.Kelliyə
görə, boşanmanın acı nəticələri yeniyetmənin mənəvi inkişafına, onun özünə, ata-anasına və
yaxın qohumlarına verdikləri qiymətə mənfi təsir göstərir. Bu dövrdə ailə problemi ilə bağlı
onlarda əmələ gələn inamsızlıq, qorxu hissləri onların ətrafdakılar ilə ünsiyyətində də öz
əksini tapır, belə ki, bu tip uşaqlar həm ətrafdakılardan, həm də öz həmyaşıdları ilə
ünsiyyətdən qaçır, aqressiv olur, həm təlim, həm də davamiyyətdə akademik və əxlaqi
göstəriciləri aşağı düşür. Ailə daxilindəki sosial problemlərdə boşanmanın növü də öz təsirini
göstərir. Bu zaman müəllimin onu başa düşməməsi və onun üçün ağır olan belə məqamda tez-
tez onu danlaması yeniyetməni psixi depressiyaya salır. Hadisələri kənardan izləyən uşaqlar
bir çox hallarda bu münaqişənin iştirakçısına çevrilirlər. Belə hallarda uşağın ata-ana arasında
istər-istəməz seçim etməsi onu mənəvi cəhətdən əzir. Problemli vəziyyət nəticəsində uşaq
təlimdən uzaqlaşır, dərdini heç kimə deyə bilmir, dərsdə müəllimə diqqətlə qulaq asmır,
yoldaşları ilə tez-tez mübahisə edir. Belə hallar şagirdin ətraf aləmdən - həm ailədən, həm də
məktəbdən uzaqlaşmasına şərait yaradır. Boşanmadan sonra da bir-birindən “azad olmuş”
valideyinlərdən fərqli olaraq uşaq üçün ən ağrılı, ən çətin dövr başlayır. Bir çox hallarda ana
ilə qalan uşaqların tərbiyəsində ata iştirak etmir. İqtisadi çətinliklərlə üzləşən ananın isə
uşaqların təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olmağa vaxtı qalmır. Atanın boşanmadan sonra uşaqlar ilə
ünsiyyət saxlaması da çətinləşir, belə ki, uşaqları ilə görüşən ata, məcburən ana ilə
görüşdükdə ixtilaflar yenidən baş qaldırır. Tədqiqatlar göstərir ki, boşanmış ataların 10%-i
uşaqların tərbiyəsində fəal iştirak etsələr də, keçmiş həyat yoldaşları ilə baş verən münaqişələr
bir çox çətinliklər yaradır. Ataların 30%-i uşaqlar ilə müəyyən əlaqə saxlasalar da, keçmiş
həyat yoldaşları ilə münasibətlərindəki gərginlik özünü göstərir. Ataların 60%-i isə demək
olar ki, uşaqları ilə görüşmür və onların tərbiyəsində iştirak etməyib öz atalıq borcunu ancaq
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aliment ödəməkdə görür. Beləliklə də, ailədə yaranmış problemlər buradakı uşaqların həm
sosial, həm də mənəvi-psixoloji inkişafında mənfi rol oynayır. (5, 37)

İnkaredilməz faktdır ki, bu gün dünyada gedər iqtisadi böhran Azərbaycan ailəsindən də
yan keçmir. Bunu daha çox ailələrin iqtisadi durumundan hiss etmək olar. Ailələrin
dolanışığının çətinləşməsi, həyat tərzinin pisləşməsi, valideyinlərin işsiz qalması, yaxud
ikisindən birinin xəstələnməsi və ya vəfat etməsi, qaçqın, köçkün həyat tərzi ailənin ahəngdar
inkişafını pozur. Bu çətinlikləri bütün qəlbi ilə hiss edən yeniyetmədə bu dövrün yaş
xüsusiyyətlərinin çətinlikləri ilə bərabər, həm də sinir sistemi daha tez gərginləşir. Onlarda
huşsuzluq, zəiflik, tənbəllik, laqeydlik yaranır, qorxu, eşitmə, dil-udlaq, dilaltı sinirlər iflic
vəziyyətə düşür. Alimlərin fikrincə, yeniyetmədə yaxşı əhval-ruhiyyə onlarda psixi
proseslərin normal inkişafı üçün əsas amillərdən biridir. Ruh yüksəkliyi yeniyetmənin təlim
və tərbiyə prosesinə də müsbət təsirini göstərir. Belə ki, insanın əhval-ruhiyyəsi yüksək
olanda o, informasiyaları daha yaxşı qavrayır.

Hər bir ailə qarşılıqlı hörmət, nəzarət prinsipindən qaynaqlanan sağlam psixoloji iqlimə
malik olmalıdır. Psixoloqların fikrincə, uğurlu və uğusuz ailələrdəki mövcud olan ailədaxili
münasibətlərdəki spesifik xüsusiyyətlər burada böyüyən uşaqların tərbiyəsinə öz “möhürünü”
vurur. Nümunəvi və məsuliyyətli valideyinlər öz övladlarının həyatın fərəhli yollarına
çıxmaları və inamlı addımlamaları üçün onların tərbiyəsinə ciddi yanaşır, onlara düzgün
davranış təcrübəsi, rəftar və ünsiyyət mədəniyyəti aşılayır, onlarda dəqiqlik, doğruçuluq,
böyüyə hörmət, yaxşılıq və xeyirxahlıq, yoldaşlıq və dostluq, qayğıkeşlik, prinsipiallıq,
obyektivlik, ədalət və sadəlik kimi keyfiyyətlərin inkişaf etməsi qayğısına qalır. Onların bu
əziyyəti səmərəsiz qalmır, öz müsbət nəticəsini verir (2, 123).

Natamam ailələrdə problemlər övlad-valideyin münasibətlərinin soyumasına gətirib
çıxarır. Öz uşaqlıq illərini yaddan çıxaran, yeniyetmə qarşısına yaşına uyğun olmayan tələblər
qoyan valideyinlər onunla dost olmağa çan atmırlar və bu da yeniyetmənin qəlbində acı izlər
qoyur. Zaman keçdikcə bu xatirələr onu valideyinindən getdikcə uzaqlaşdırır. O nə zaman
“müstəqillik” qazanıb doğma ata evini tərk edəcəyi günü səbirsizliklə gözləyir. Çox vaxt
böyüklər özlərini çox təmkinli aparır, acıqlı və ikrah doğuran davranışları ilə öz avtoritetlərini
büruzə verirlər. Bu isə uşaqların və şagirdlərin ürəklərini ələ almağa mane olur (4, 102).

Əgər böyüklər uşaqlarla sıx yaxınlaşsaydılar, öz sevgilərini onlara göstərsəydilər, onların
atdıqları bütün yeni addımlarda yaxından iştirak etsəydilər, hətta bəzən özləri də uşaqlara
bənzəsəydilər, bu yolla uşaqların məhəbbətini və etibarını qazana bilər və onları xoşbəxtliyə
doğru aparardılar. Onda onların uşaqları könüllü surətdə öz valideyinlərinin və müəllimlərinin
avtoritetinə hörmət edər və onları sevərdilər. Valideyinlərlə uşaqlar arasında heç bir sərhədə
və qapalılığa yol verilməməlidir. Valideyinlər öz uşaqlarının daxili aləminə girməyə, onların
zövqlərini və meyillərini, hisslərini və arzularını başa düşməyə can atmalıdırlar.

Məqalənin aktuallığı. Natamam ailələrin mövcudluğu və onların sayının əvvəlki illərə
nisbətən artması faktı bütün zamanlarda həm psixoloqları, həm pedaqoqları, həm də
filosofları dərindən düşündürmüşdür. Ümumiyyətlə cəmiyyətin sağlam sosial-iqtisadi baza
üzərində inkişafında ailənin həlledici rolunu nəzərə alsaq, bu gün ümumilikdə bəşəriyyət ailə
institutunun getdikcə dağılmasından ciddi narahatlıq keçirir. Bu problem gələcək nəslin təlim
tərbiyəsi üçün ciddi təhdid yaradır. Bu baxımdan natamam ailələrdə normal psixoloji mühitin
yaradılması və təlim prosesinə mənfi təsirinin azaldılması mühüm aktuallıq kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə natamam ailələrdə sağlam psixoloji mühit yaratmaqla
problemləri qismən aradan qaldırılması ön plana çıxarılmışıdr. Həmçinin övlad-valideyn
münasibətlərində mənəvi dəyərlərin aşılanması dərin uçurumların aradan qaldırılması üçün
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mühüm əhəmiyyət daşıması qeyd olunmuşdur.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin

müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də yeniyetmələrlə iş aparan müəllim və psixoloqlar,
həmçinin valideynlər istifadə edə bilərlər.
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Г. Оруджова

Влияние проблем возникших в неполных семьях
на развитие педагогического процесса

Резюме

Нерешенные социальные и психологические проблемы современной
азербайджанской семьи создают благоприятные условия для дальнейшего увеличения
числа неудачных семей. Рост числа неудачных семей, чем в предыдущие годы во все
времена глубоко затрагивают психологов, педагогов и философов. Принимая во
внимания решающую роль в здоровом развитие социально-экономической базы
общества, развал института семьи сегодня в мире серьезная проблема.

G. Orucova

Impact of problems in incomplete families on pedagogical problems
Summary

Modern family in the social and psychological problems or problems unresolved and create
favorable conditions for further deepening of the increase in the number of families has failed.
Unlucky than in previous years, the growth in the number of families and their availability at all
times, both psychologists, and teachers, but also deeply affected philosophers. The healthy
development of the socio-economic base of society in general, taking into account the crucial
role of the family in today's increasingly the collapse of the family institution in the world has
been a serious concern.
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Erkən gənc yaşlı Daun sindromlu şəxslərin
psixi və fiziki xüsusiyyətləri
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Qədim sənət əsərlərindəki dəlillər sübut edir ki, trizomi 21 olan insanlar çox illər əvvəldən
də mövcud olmuşlar. Lakin 1866-cı ildə Con Longdan Daun ilk dəfə müayinə etdiyi əqli
gerili bir qrup xəstəsindəki üz quruluşlarına görə oxşarlığı kəşf edərək onları ayırdı.
Təəssüflər olsun ki, bir əsrdən çox müddətdə onların görünüşlərini fərqləndirmək üçün
“monqoloid” termini istifadə olunmuşdur. Daun sindromlu insanlar və onların yaxınları olan
insanlar, bu xromosom vəziyyətini təsvir etmək üçün istifadə olunan sözlərə çox həssasdırlar.
1959-cu ildə Daun sindromunun xromosomal anomaliyası əsasının müəyyən edilməsi ilə, 21-
ci xromosom anomaliayasına olan münasibət tədricən dəyişməyə başladı. Həmin dövrlərdə
cəmiyyətdə daha çox yayılan “humanistlik” ideyaları bəzi müzakirələrin sona çatması üçün
çox işlər görmüşdür.

"Monqol" terminini istifadə etməklə yanaşı, ”Daun sindromundan əziyyət çəkən şəxs”
termini də mübahisəli məsələlərdən biridir. Bu ifadə humanistliyə zidd olaraq, onları
cəmiyyətə acı çəkən biri kimi təqdim edir. "Daun sindromlu bir şəxs" sözü normalara uyğun
olaraq qeyri-pejorativdir və xəstənin, həqiqətən, bir şəxs olduğunu xatırladır.

Daun sindromu əqli geriliyin daha çox yayılması ilə müşahidə olunur, təqribən üçdə biri
qədər. Bütün irqlərdə bərabər olaraq təqribən 800 doğumdan 1-də müşahidə olunur.

Daun sindromlu erkən yaşlı gənclərin də həmyaşıdları kimi bir sıra ehtiyacları, bacarıqları
və istəkləri vardır. Bəziləri peşəyə yiyələnib işləyir, münasibətlər qurur və hətta müstəqil
yaşaya bilirlər. Bəziləri isə gündəlik işlərdə qayğıya ehtiyaclıdırlar. Lakin buna baxmayaraq,
müəyyən bir işdə günün az hissəsini işləyə bilərlər. Bu onların ictimaiyyətə qoşulub
sosiallaşmasına müsbət təsirini göstərəcəkdir. Xüsusi dəstək sayəsində onların həyatı maraqlı,
aktiv və səmərəli ola bilər. Onlar üçün xüsusi proqramlar var ki, iş və yaşayış həyatlarına
kömək edir.

Daun sindromlu olmaq o demək deyil ki, erkən gənclik dövründə baş verən hormonal
proseslər onlara təsir etməsin. Normal insanlar kimi onlarda da hormonal dəyişikliklər baş
verir. Bu fazanın inkişafında olan bütün ağır sınaqları və çətinlikləri müzakirə olunmalıdır.
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Bunlara öz şəxsi müəyyənliklərini dərk edən, bir neçə özünəməxsus məkan tapıb, öz
maraqlarını izləyən gənclər daxildir.

Əlilliyi olan insanlar cinsi varlıqlardır və Daun sindromlu şəxslər də istisna deyildir. Daun
sindromlu şəxsləri ömrünün sonuna kimi “həmişə xoşbəxt uşaq” adlandırmaq valideynlərin də
razılaşmayacğı bir vəziyyətdir. Daun sindromlu gənclər bütün emosiyalara sahibdirlər, öz
arzuları, duyğuları vardır. Çox vaxt öz arzularını ifadə edə bilmirlər və bu onları çox
hüznləndirir. Onları tədqiq edərkən bəzi spesifik tibbi xüsusiyyətlərə diqqət yetirilməlidir.

Aybaşı və seksuallıq: Aybaşı adətən Daun sindromlu qızlarda bir az gecikir. Aybaşı
adətən vaxtı-vaxtında olsa da, buna baxmayaraq, aybaşı tskli ovulyasiyaya qadir deyildir.
Daun sindromu olan qadınların dünya ədəbiyyatında hamilə qaldıqları haqqında təxminən
otuz fakt qeydə alınmışdır.

Daun sindromlu qadınların aybaşı və ovulyası prosesinə cərrahi müdaxilənin və
dərmanların təsiri uzun müddətdir ki, var. Qadınların ehtiyacları və aybaşı gigiyenası
mövzusu barədə demək olar ki, az maarifləndirmə işləri aparılır. Buna görə də hazırda bu
mövzuya görə valideynlər kifayət qədər məlumat ala bilmirlər. Həmçinin Daun sindromlu
qızlar belə vəziyyətlərdə psixoloji sarsıntı yaşayırlar.

Erkən gənc yaşlı Daun sindromlu oğlanlar həmyaşıdları kimi cinsi istəkləri olur. Daun
sindromlu kişilərin ata olmaq şansı çox azdır. Çox vaxt həkimin məsləhəti ilə cinsi istəyi
azaldan dərmanlardan istifadə olunur.

Cinsi tərbiyə mövzusunda maarifəndirmə işlərinin aparılması çox vacibdir. Daun
sindromlu gənclər üçün cinsi tərbiyə haqqında düzgün məlumatların olmaması onlar üçün
çətinlik yaradan səbəblərdən biridir. İstər qızlar, istərsə də oğlanlar bu mövzu haqqında
yetərsiz biliklərə sahib olurlar. Qizlar analarına tez-tez hamiləlik haqqında, evlənmək
haqqında suallar verirlər. Bu kimi suallardan valideyn yan keçməməli, onların anlayacağı
tərzdə cavablandırmalıdır. Daun sindromlu uşaqların valideynləri uşaq vaxtından onların
cinsiyyət təzahürləri və cinsi davranışı ilə bağlı narahat olurlar. Daun sidromlu insan öz cinsi
istəklərini idarə edə biləcəyi və qəbul olunmuş sosial davranış normaları çərçivəsində özünü
saxlaya bilib-bilməyəcəyi onları maraqlandırır. Uşağın böyüməsini təxirə salmaq mümkün
deyil. Əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi, erkən yaşlı gənclərlə də münasibətlərdə səbrli olmaq və
onun onda baş verən dəyişikliklərə asan olmayan uyğunlaşmasını asanlaşdırmaq lazımdır.

Dəri problemləri: Daun sindromlu uşaqların dərisi adətən çox quru olur. Erkən gənclik
dövründə isə əvvəlki dövrlərə nisbətən fölikulitlər və yaralar daha çox yaranır. Saçlarının
seyrəlməsi bu dövrdə daha çox sürətlənməyə başlayır.

Psixoloji sarsıntılar: Bu dövrdə demək olar ki, Daun sindromlu gənclərin əksəriyyətində
psixoloji narahatlıqlar yaranır. Bu vəziyyətlər psixiatrlar üçün çətin olsa da, bu istiqamət üzrə
ixtisaslaşan mütəxəssislərin köməyilə yaranan problemlər həll olunur. Psixiatrların yazdığı
dərmanlarla yanaşı, həm də psixoloji terapiyaların aparılması vacibdir. Psixioloji problemlərin
yaranması Daun sindromlu gənclərin cəmiyyətə adaptasiya olunmasına da təsirsiz ötüşmür.
Belə ki, yaranmış psixoloji pozğunluqlar onları ruhdan salaraq geriləmələrinə səbəb olur.

Psixoloji və psixiatrik disfunksiya Daun sindromlu gənclərin əksəriyyətində görünən
böyük problemlərdəndir. Bəzi Daun sindromlu gənclərdə depressiya, obsesiv-kompulsiv və
psixoloji pozğunluqlar erkən gənclik dövründə daha da kəskinləşir. Bununla yanaşı, onlar
emosional və özünəqapanma halları yaşayırlar.

Sürətli geriləmə (regressiya): erkən gənc yaşlı Daun sindromlu şəxslərin bəzilərində
gündəlik yaşam bacarıqlarının sürətlə geriləməsi baş verir. Bu halların baş vermə səbəbi dəqiq
məlum deyil və korreksiyası çox vaxt təkrar metodlarla aparılır. Regressiyanın əmələ gəlməsi
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üç səviyyədə olur (ağır, orta və yüngül əqli gerilik). Xəstələr bir çox qabiliyyətlərini itirirlər.
Bunlara aiddir: gündəlik həyat fəaliyyətində qismən və ya ümumi müstəqilliyin itirilməsi
(geyim, tualet, yemək və özünənəzarət), nitqin geriləməsi (səssizlik, pıçıldama və s) və
akademik biliklərin itirilməsi. Adətən regressiyadan əvvəl xəstələrdə şiddətli depressiya
halları müşahidə olunur. Aparılan düzgün müalicə və defektoloji iş nəticəsində bu halları
keçirənlərin təxminən yarısı qismən bərpa olunur.

Müasir dövrümüzdə get-gedə daha çox aydın olur ki, Daun sindromlu insanlar böyük
potensiala malikdirlər, əgər erkən uşaqlıq çağından onların hərtərəfli inkişafı üçün şərait
yaradılarsa, onlar özlərini həm şəxsi, həm də sosial planda təsdiq edə bilərlər. Bütün normal
insanlar kimi onların da öz həyatlarını aktiv şəkildə, tam və layiqincə yaşamaq şansları vardır.
Onlara sevinmək və kədərlənmək, xoşbəxtlik və əziyyəti dadmaq, kiməsə bağlanmaq və
qurban vermək, öz təcrübəsini qavramaq və əldə etmək kimi xüsusiyyətlər verilmişdir.

Məqalənin aktuallığı. Erkən gənc yaşlı Daun sindromlu şəxslərin özünəməxsus psixi və
fiziki xüsusiyyətləri vardır. Normal həm yaşıdlarından fərqli olaraq onlar daha çox ətraf
təsirlərə məruz qalırlar. Bu zaman bir çox şikayətlər qeyd olunur: fiziki quruluşda və psixi
inkişafda vaxtından əvvəl başlayan geriləmə.

Məqalənin elmi yeniliyi. Erkən gənc yaşlı Daun sindromlu şəxslərin işləmək bacarığı
vardır. Aparılan düzgün işlər nəticəsində onların psixi və fiziki xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq
müəyyən peşələrə istiqamətləndirmək olar. İşlə təmin olunma iqtisadiyyatında inkişafına
müsbət təsir göstərəcəkdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Daun sindromlu gənclərin hərtərəfli
öyrənilməsi hal-hazırda diqqət mərkəzindədir. Onların cəmiyyətə inteqrasiyası və peşə
reabilitasiyası üçün bu mövzunun geniş tədqiqinə ehtiyac duyulur. Bu sahə ilə tibb işçiləri,
psixoloqlar, defektoloqlar, loqopedlər, sosial işcilər daha çox maraqlanır. Hal-hazırda bir çox
inkişaf proqramları var ki, müasir dünya ədəbiyyatında onlar haqqında geniş məlumat
verilmişdir.

Ədəbiyyat

1. Журнал «Синдром Дауна. XXI век», 2017, № 2.
2. Prasher V. Disintegrative syndrome in young adult. Irish J. Psychol. Med. 2002.
3. Capone G., Goyal P., Ares W., Lannigan E. (2006). Neurobehavioral disorders in

children, adolescents, and young adults with Down syndrome. Am. J. Med. Genet. C Semin.
Med. Genet.

4. Valideynlər üçün müntəxəbat. 1997-2008-ci illərdə “Addım at” jurnalında dərc
olunmuş məqalələr toplusu, 2008.

Г. Бадалзаде
Психические и физические особенности

подростка с синдромом Дауна

Резюме

Даун синдром является одним из наиболее распространенных состояний, вызванных
аутосомной хромосомной аномалией, которая встречается примерно у 1 из 800
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новорожденных детей.
Подростки с синдромом Дауна отличаются от своих сверстников. В этот период

подростки с синдромом Дауна имеют множество умственных и физических трудностей.
Пример: проблемы с кожей, сексуальность, депрессия, обсессивно-компульсивная,
регрессия. Некоторые из них независимы и имеют работу. Но любой подросток
нуждается в особой заботе.

G. Badalzade

Mental and physical features of the adolescent
with Down syndrome

Summary

Down syndrome is one of the most common conditions caused by autosomal
chromosomal abnormality, which occurs in approximately 1 in 800 newborn children.

Adolescents with Down syndrome are different than their peers. In that period adolescent
with Down syndrome have many mental and physical difficulties. Example: skin problems,
sexuality, depressive, obsessive-compulsive, regression. Some of them are independent and
have work. But any adolescent need special care.

Redaksiyaya daxil olub: 02.10.2018
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Təlim prosesinə İKT-nin inteqrasiyası

Ruhiyyə Mehdiyeva
fəlsəfə doktoru proqramı üzrə sabiq dissertant

E-mail: ruhi_mehdi@mail.ru

Rəyçilər: ped.ü.fəls.dok. İ.B. Əmirəliyeva,
ped.ü.fəls.dok. L.A. Məmmədli

Açar sözlər: təqdimat, virtual səyahət, virtual eksperiment, onlayn mühazirələr, internet
resursları

Ключевые слова: презентация, виртуальные путешествия, виртуальный
эксперимент, онлайн-лекции, интернет-ресурсы.
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resources

Dünya təcrübəsi göstərir ki, informasiya-kommunikaiya texnologiyalarından istifadə
etməklə qurulan müasir təhsil modeli məktəbin pedaqoji heyəti qarşısında da yeni tələblər və
vəzifələr qoyur. Artıq yeni nəslin öyrədənindən konkret öyrətdikləri fənnin struktur
məzmununa və məqsədinə uyğun, öyrənənlərin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan, onların
harmonik inkişafını mümkün edən texnologiyaları seçib təlim zamanı tətbiq etmək tələb
olunur.

İKT vasitələrindən səmərəli istifadə təlim prosesini xeyli sadələşdirir, onu dinamik və
çevik edir. Bu tip dərslər təhsilalanlar üçün çox cəlbedici, maraqlı və yaddaqalan olur (1).

Mövcud informasiya vasitələrindən fəal istifadə edən bu günün şagirdi dərsdə onlar üçün
maraqlı olanları görmək istəyirlər. Ona görə də təhsilverən təlimi prosesini təhsilalanların
marağını nəzərə alaraq qurmalıdır. Deməli, müxtəlif fənn müəlliminin də İKT üzrə bilik və
bacarığı kifayət qədər yüksək olmalıdır. Bunlardan bir neçəsinin üzərində dayanaq:

Təqdimat: Müəllim əvvəlcədən hazırlanmış təqdimatdan dərsdə istifadə edir, belə ki, yeni
materialın təqdimatı, illustrasuyalar, sadə və animasiyalı sxemlər, animasiya və video
filmlərin köməyi ilə dərsi aparır. Dərsə dair materialların axtarışı əvvəlcədən aparılır. Əldə
edilmiş bütün materiallar əsasən MS Power Point proqramı vasitəsilə təqdimat şəklində
birləşdirilir. Dərs müddətində təqdimat həm proyektorda, həm də ayrı-ayrı kompüterlərdə
nümayiş etdirilir. Bu texnologiyadan müxtəlif fənlər üzrə bölmə və ya mövzuya dair yeni
materialın təqdim edilməsi zamanı istifadə etmək olar. Belə üsul şagirdlərə yeni materialın
əsasını daha asan şəkildə əldə etməyə imkan verir. Bu üsul hal-hazırda fənn müəllimləri üçün
daha əlçatan üsuldur.

Virtual səyahət: Müəllim dərsdə virtual səyahət zamanı istifadə edəcəyi İnternet resursları
əvvəlcədən hazırlayır. Bu üsuldan tarixi yerlərin, muzeylərin, ölkələrin, fauna aləminin,
adətlərin, musiqi alətlərinin, hadisələrin, texnologiyanın və s. öyrənilməsində istifadə etmək
olar. Səyahəti proyektor vasitəsilə və ya kompüterlərdə nümayiş etdirmək olar. Bu üsuldan
müəllimlər həm müxtəlif fənlər üzrə dərslərin keçirilməsində, həm də tərbiyəvi tədbirlərdə
istifadə edirlər. Bu metoddan xüsusilə xarici dillərin, texnologiya, coğrafiya, biologiyanın
tədrisində səmərəli istifadə olunur.

Virtual eksperiment: Prosesin və ya hadisənin kompüter modelindən istifadə edərək
eksperiment aparılır. Bu halda modeldə obyektin davranışına təsir edən dəyişən parametrlərin
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toplusu olmalıdır. Belə texnologiya şagirdlərə eksperiment aparmağa və araşdırılan proses və
ya modeli əyani şəkildə öyrənməyə kömək edir. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu təhlükəsiz
tədris metodudur. Müəllim müxtəlif fənlər üzrə özünün və ya artıq mövcud olan virtual
eksperimentlərdən istifadə edə bilər. İnternetdə dərslərdə istifadə oluna biləcək müxtəlif
modellər mövcuddur. Virtual eksperiment zamanı şagirdlər kimya, fizika, biologiya,
riyaziyyat, həndəsə üzrə eksperimentlər apara bilərlər.

Onlayn mühazirələr, təqdimatlar, konfranslar və görüşlər: Onlayn mühazirələr, təqdimatlar
və görüşlər təhsilalanların yeni və ya əlavə materiallarla tanış olması üçün daha rahatdır.
Məsələn, başqa məktbdən olan müəllimlə birlikdə dərs keçmək olar, bu da hər iki sinifdə
oxuyan şagirdləri yeni materialla tanış edəcək. Bu mühazirə, təqdimat və ya hesabat ola bilər.
Müəllim və ya qonaq başqa sinifdən, şəhərdən və ya ölkədən ola bilər. Məsələn, xarici dil
dərsini başqa ölkədən olan şagirdlərlə birlikdə həyata keçirmək olar. İnformatikanı digər
məktəbdən olan şagirdlərlə birlikdə öyrənmək olar. Onlayn şəkildə inteqrasiya olunmuş
dərslər keçirmək olar.

O cümlədən, alimlərlə, yaradıcı insanlarla və ya müxtəlif peşə nümayəndələri ilə görüşlər
keçirmək maraqlı olardı. Məsələn, rəssamla, proqramçı ilə, menecerlərlə, şairlərlə, aşpazlarla
və s. görüşlər. Belə dərslər şagirdlərin təhlil, yaradıcı və idraki təfəkkürünü inkişaf etdirəcək
və onlara peşə seçimində yardım edəcəkdir. Bu texnologiyadan bütün fənlərin tədrisində
istifadə etmək olar. Bu texnologiyanı Skype, Yahoo messenger, MSN messenger, Mailagent,
videokonfranslar və digər ünsiyyət vasitələrinin köməyi ilə həyata keçirmək mümkündür. Bu
zaman proyektordan və ya interaktiv lövhədən, dərslərin təşkilində elektron poçtdan istifadə
etmək daha yaxşı olardı.

Elektron laboratoriya işi: Bu dərs forması şagirdlərə empirik müşahidənin və nəticələrin
elmi təhlilinin aparılmasına müstəqil və ya kollektiv işin həyata keçirilməsinə şərait yaradır.
Müşahidə edilən proses və ya hadisədən əlavə şagirdlərə ölçü modeli və təhlil mühiti
(məsələn, elektron cədvəllər, diaqramlar, sxemlər) təqdim olunmalıdır. Bu texnologiya fizika,
kimya, riyaziyyat və informatika üzrə müxtəlif parametrli məlumatların tədqiqi və təhlilində
işin səmərəliliyini artırır. Kompüter, interaktiv lövhə və ya proyektordan istifadə effektli
nəticələr verir.

İnternet resursların araşdırılması: Müəllim şagirdlərə internet resurslar vasitəsilə tədqiqat
aparmaları üçün şərait yaradır. Bu halda fəal rol şagirdlərin üzərinə düşür. Belə dərsin əsas
məqsədi şagirdlərdə İnternetdən məlumat əldə etmək, onu təhlil etmək, strukturlaşdırmaq və
nəticə çıxarmaq bacarığını formalaşdırmaqdır. Bu üsuldan ev tapşırıqları üçün istifadə etmək
daha məqsədə uyğundur. Belə ki, cari dərsi bir neçə mərhələdə keçirmək olar. Bu
texnologiyadan müxtəlif fənlər üzrə bölmə və ya fəsilə dair yeni materialın öyrənilməsində
istifadə etmək olar. Bu üsul şagirdlərə müstəqil öyrənməyə, təhlil etməyə və yeni materialı
rahat şəkildə təqdim etməyə imkan verir. Bu metoddan bütün tədris fənlərində, o cümlədən
tərbiyəvi işlərdə istifadə etmək olar. Veb resurslar vasitəsilə araşdırmanı bütün fənlər üzrə, o
cümlədən tematik layihələrlə səmərəli şəkildə inteqrasiya etmək olar. Eyni zamanda, müstəqil
və qrup araşdırmalarında istifadə etmək tövsiyə olunur (2).

Tematik layihə: Bu dərs formasına tematik layihə üzərində müstəqil və ya qrup işi daxildir.
Cari üsul şagirdə layihə işləyib hazırlamağa, planlaşdırmağa və tətbiq etməyə kömək edir. Bu
texnologiya şagirdə müəyyən mövzu üzrə öz davranışını formalaşdırmağa, rahat şəkildə yeni
materialı öyrənməyə və təqdim etməyə imkan verir. Belə metoddan bütün məktəb fənlərində,
tərbiyəvi işlərdə səmərəli şəkildə istifadə etmək olar. Şagirdlər İnternet resursların və
nümunələrin köməyi ilə kompüterdə layihə işləyib hazırlaya bilər, yeni bölmə və mövzuların
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öyrənilməsində, o cümlədən müxtəlif fənlər üzrə praktiki məşğələlərin həyata keçirilməsində
istifadə edərlər. Beləliklə, İnformatikanın digər fənlərlə inteqrasiyası həyata keçirilər.

Onlayn viktorina və müsabiqə: Onlayn viktorina və müsabiqə İnternetin imkanları
hesabına həyata keçirilir. Bu, dərs müddətində və dərsdənkənar vaxtda şagirdlərdə İnternet
vasitələrinin köməyi ilə rəqabət fəaliyyətinin təşkil olunmasıdır. Bu forma şagirdləri fənn üzrə
geniş biliklərin əldə edilməsinə həvəsləndirməyə kömək edir. İstifadə olunan texnologiyalar
viktorinanı həm real vaxtda, həm də oflayn vəziyyətdə idarə etməyə imkan verir. Viktorina və
müsabiqənin keçirilmə şərtlərini əvvəlcədən hazırlamaq lazımdır. Bu zaman şagirdlərin bilik
və bacarıqlarını nəzərə almaq lazımdır. Sual variantlarının, testlərin hazırlanmasına və
nəticələrin qiymətləndirilməsinə şagirdləri cəlb etmək olar. Bu texnologiya şagirdlərdə
müxtəlif mövzular üzrə dərin bilik və bacarıqları inkişaf etdirir. Forumlardan, Yahoo
messenger, MSN messenger, Skype, Çat, videokonfranslar və digər ünsiyyət vasitələrindən
istifadə etmək olar. Şagirdlərin iştiraka hazırlanmaları üçün onlara viktorina və ya
müsabiqənin qaydaları barədə ətraflı məlumatlandırmaq lazımdır. Qaliblərin müəyyən
edilməsi üçün keçirilən viktorina və müsabiqənin loqundan istifadə etmək lazımdır. Loqları
yadda saxlamaq lazımdır. Yaxşı olardı ki, müəllim viktorina və ya müsabiqənin moderatoru
olsun, şagirdlər isə nəticələrin hesablanmasında iştirak etsinlər. Bu texnologiyadan bütün
fənlər üzrə materialların təkrarlanmasında istifadə etmək olar. Məsələn, tarix, ana dili və
ədəbiyyat, xarici dillər, biologiya, fizika, tarix, texnologiya və informatika fənləri üzrə
məktəbdə Olayn Viktorina Festivalı keçirmək olar. Bu texnologiya informatikanın digər
fənlərlə inteqrasiyasına imkan verir. Bundan əlavə, bir neçə fənni də inteqrasiya etmək olar.

Onlayn layihələr metodu: Bu metod pedaqoji texnologiya olub, informasiya-
kommunikasiya texnologiyalarının imkanlarından istifadəyə əsaslanaraq şagirdlərin təlim-
idrak fəaliyyətinin təşkil olunmasına yönəlmişdir. Bu texnologiya şagirdlərdə tədqiqi, analitik
və praktiki bacarıqların inkişafına şərait yaradır.

Müəllim diqqətlə tədqiqat mövzusunu öyrənir, il ərzində, yarım il ərzində və rüblük
planlaşdırdığı mövzularla müqayisə edir. Daha sonra, dərs ilinin əvvəlində o, layihələri öz
planına daxil edir.

Növbəti mərhələdə layihələrdə və ya birgə təşkil olunmuş dərslərdə iştirak edir, təqdiqat
üçün mövzu və suallar təqdim olunur.

Onlayn layihələr aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir: Təhsilverən öyrənənlərdə maraq
yaradacaq problemi ortaya qoyur və ya sual verir. Onlarla tədqiqat məsələlərini müzakirə edir,
tədqiqatın aparılmasına dair onların suallarına cavab verir. Bu zaman hər bir təhsilalan öz
fikrini ifadə edir.

 Müəllim tədqiqatın aparılacağı yeri müəyyən edir. Bu, ictimaiyyət üzvləri, müəyyən
qrupla, İnternet vasitəsilə, kitabxanalarda, muzeydə və ya digər yerlərdə ola bilər.

 Tədqiqatın aparılacağı müddəti bir yerdə təyin edir. Tədqiqat məsələləri müzakirə
edildikdən sonra şagirdlər sualları qeyd edir və ev tapşırığı kimi məktəbdənkənar tədqiqat
aparırlar. Araşdırmanı mövzudan asılı olaraq ictimaiyyətdə, İnternetdə, kitabxanada, muzeydə,
elmi institutlarda, tarixi yerlərdə aparmaq olar.

 Şagirdlər qoyulmuş problemin həlli üçün müstəqil şəkildə fərziyyələr və ya mümkün
izahlar hazırlayırlar.

 Şagirdlər layihə işləyib hazırlayır və layihənin həyata keçmə planını da buraya daxil
edirlər.

 Şagirdlər plana və cədvələ uyğun işləməyə başlayırlar.
 Şagirdlər müxtəlif mənbələrdən məlumat toplayırlar (ədəbiyyat, KİV, İnternet, ailə,
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cəmiyyət).
 Şagirdlər cari fərziyyələri yoxlayır və ya yenilərini formalaşdırırlar.
 Şagirdlər əldə edilmiş məlumata əsaslanaraq qoyulan problemlə və ya sualla bağlı

nəticə çıxarırlar.
 Şagirdlər təhlil edir və layihənin həyata keçirilməsinə dair hesabat hazırlayırlar.

Şagirdlər qruplarda tədqiqatla bağlı sualları müzakirə edirlər. Sinif bir neçə qrupa bölünür və
qrup öz sualı üzərində işləyir. Hər bir şagirdin ekspert və ya müxbir rolunda çıxış etdiyi qrup
müzakirələri şagirdlərə sualla bağlı öz fikirlərini ifadə etməyə kömək edir. Hər qrupda bir
şagird qrupun koordinatorluğunu həyata keçirərək tədqiqat suallarına cavabları qeyd edir.

 Şagirdlər cavabları kompüterdə qeyd edir (əgər kifayət qədər kompüter varsa qruplarla
və ya müstəqil şəkildə işləmək olar) və cavabları forumlarda və ya layihənin saytında
yerləşdirirlər.

 Əgər layihədə partnyor məktəbin şagirdləri iştirak edirsə, onda şagirdlər öz
ismarıclarını və ya ismarıclara cavablarını da yerləşdirirlər.

 Şagirdlər təqdimat hazırlayır, veb sayt yaradır və ya məktəbin saytında və ya layihənin
formumunda informasiyanı və ya hesabatı yerləşdirirlər. Şagirdlər layihənin həyata keçmə
mərhələləri barədə layihənin forumunda məlumat verirlər.

 Şagirdlər forumda və ya saytda tədqiqatın nəticələrini təqdim edirlər. Real vaxtda və
ya oflayn rejimdə təqdimat nümayiş etdirmək olar. Nəticələri, yəni hesabatı təqdimat, layihə,
rəsm, sxem, veb səhifə və ya veb bloq, bülleten şəklində təqdim etmək olar. Şagirdlər
hesabatın işlənib hazırlanmasında birgə iştirak edirlər.

 Müəllim layihənin həyata keçirilməsini izləyir və lazım gəldikdə şagirdləri
istiqamətləndirir və onlara kömək edir.

 Müəllim layihənin həyata keçirilməsində şagirdlərin işini qiymətləndirir.
Beləliklə, İnternetə çıxış, tədris resurslarına çıxış və birgə İnternet əsaslı təhsil layihələri

vasitəsilə digər reqion və ölkələrdən olan həmyaşıdları ilə ünsiyyət və iş şagirdlərə öz
biliklərini artırmağa yardım edir. Belə layihələrin həyata keçirilməsi üçün müəllimlərin və
şagirdlərin İnternetə çıxışı olan kompüterləri olmalı və istifadə bacarıqlarına malik
olmalıdırlar. Bundan əlavə, İnternetdə axtarış, elektron poçt və formalarda iş bacarıqlarına
malik olmalıdırlar.

Forumlardan onlayn layihələrin həyata keçirilməsində istifadə olunur. Forum
təhsilalanlara layihə barədə məlumat almağa, layihənin həyata keçirilməsi ilə bağlı suallara
cavab tapmağa, bilik və təcrübələrini, o cümlədən nəticələri bölüşməyə imkan verir.

Layihələr üzrə işin təşkili. Demək olar ki, hər bir layihə şagirdlərin qruplarda müzakirə
etməli olduqları, sinifdənkənar və cəmiyyətdə həyata keçirdikləri tədqiqi hissədən ibarətdir.
Buna görə də müəllimlər və şagirdlər layihənin həyata keçirilməsi üzrə mərhələlərdən
keçməlidirlər.

Tematik forumlar: Forum – müəyyən mövzuları, problemləri və ya layihələri birlikdə
müzakirə etmək üçün yerdir. Forum – İnternetin imkanlarından biridir. Obrazlı şəkildə desək,
bu, müxtəlif sualların və planların birlikdə müzakirəsini arzu edən insanların İnternetdə
toplaşdığı yerdir. Məsələn, yeni mövzunu müzakirə edən şagirdlər, müasir tədris metodlarını,
kurikulumun tətbiqini, məktəbin idarəedilməsi məsələlərini və ya valideyn komitəsinin
fəaliyyətini müzakirə edən müəllimlər.

Beləliklə, təlim prosesində İKT-nin tətbiqi təhsilin keyfiyyətini artırır, inkişafı üçün lazımı
şərait yaradır, təhsilalanların dünyagörüşünü formalaşdırır, bilik və intellektual səviyyəsini
inkişaf etdirir.
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Məqalənin aktuallığı. Hazırda ölkəmizdə müxtəlif sahələrdə çalışan mütəxəssislərin
informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından düzgün istifadə etmək bacarığına xüsusi
önəm verilir. İKT biliyinə mükəmməl yiyələnməyin ən yaxşı yolu isə elə ümumtəhsil
müəssisələrindən başlayır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Təlim prosesi zamanı İKT-nin imkanlarında səmərəli istifadə
təhsilin keyfiyyətini artırır, öyrənənlərin bilik və intellektual səviyyəsini inkişaf etdirir.
Həmçinin, təhsilverən və təhsilalan arasında münasibətlərə müsbət təsir göstərir, müstəqil iş
üçün əlverişli şərait yaradır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Təlim prosesinə İKT-nin inteqrasiyası təhsilin
keyfiyyətinin yüksəlməsinə, təhsilverənlərə tədris prosesini individual proqram üzrə təşkil
etməyə, təhsilalanlarda isə dərsə marağını və istəyini stimullaşdırmağa imkan verəcək.
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Р. Мехтиева

Возможности интеграции ИКT в процессе обучения

Резюме

В статье исследована роль ИКТ в повышении качества образования в процессе
обучения, в развитии знаний и умений учащихся, а также проанализированы
возможности информационных и коммуникационных средств. В качестве примера, для
оказания помощи педагогам рекомендуется использование некоторых возможностей
ИКТ в учебном процессе.

R. Mehdiyeva

ICT integration opportunities in the training process

Summary

The role of ICT in research in teaching process, the development and acquisition of
knowledge, as well as the ability to analyze information and communication facilities have
been studied. In practice, for the benefit of educated pedagogues, it is recommended to use
some possibilities of ICT in the process.
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Kompüter qrafikası fənninin digər fənnlərlə əlaqəsi
və qrafik məlumatın transformasia növləri
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Açar sözlər: kompüter, kompüter qrafikası, təsvir, rastr, vektor, üçölçülü, format, fayl,
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İnformatikanın kompüterdən istifadə ilə təsvirlərin yaradılması və redaktə edilməsi
üsulları ilə məşğul olan sahəsi kompüter qrafikası adlanır. Müxtəlif peşə sahibləri:

• müxtəlif elm və tətbiq sahələri ilə məşğul olan tədqiqatçılar;
• rəssamlar;
• konstruktorlar;
• kompüter dizaynı ilə məşğul olan mütəxəssislər;
• dizaynerlər;
• reklam məhsulları hazırlayanlar;
• Web-səhifələrin hazırlanması ilə məşğul olanlar;
• multimedia təqdimatı hazırlayan müəliiflər;
• səhiyyə işçiləri;
• parça və geyim modelyerləri;
• fotoqraflar;
• tele-video montajla məşğul olan mütəxəssislər və digərləri öz işlərini sahmana salmaq

üçüp kompüter qrafikasından istifadə edirlər.
Adətən kompüterin ekranında təsvirlər qrafika proqramlarının köməyi ilə yaradılır.

Kompüter qrafikası proqramlarına rastr və vektor qrafikaları, fraktal grafika, üçölçülü
obyektləri yaratmaq və redaktə etmək üçün istifadə edilən proqramlar (məsələn, 3 ds MAX
proqramı), avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemləri daxildir.

Avtomatlaşdırılmış sistemlər çox maraqlidır, lakin nəzərə almaq lazımdır ki, onlardan
peşəkar istifadə yaxşı hazırlıq tələb edir. Məsələn, avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemi
olan AutoCAD proqramından peşəkar memarlar binaların layihələndirilməsi və şəhərlərin
planlaşdırılması üçün istifadə edirlər. Golden Software firmasının Grapher elmi qrafika
proqramı cədvəl və ya analitik formada verilən bir dəyişənlə şərh edilən məlumatların
işlənməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Kompüter qrafikası fənninin əsas məqsədi təsvirlərin yaradılması və saxlanması prinsipləri
barədə ətraflı məlumat verməklə yanaşı daha populyar qrafik redaktorların əsas imkanlarını
araşdırmaqdan ibarətdir.

Fənnin tədrisi prosesində tələbələrə aşılanan biliklər gələcək mütəxəssislərin kompüter

mailto:chingiz.gamzaev@mail.ru
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qrafikası sahəsində daha da püxtələşməsi və ustalığının təkmilləşməsi üçün əsas (fundament)
olacaqdır.

"Kompüter qrafikası" kursu informatika fənninin baza kursunun öyrənilməsi prosesində
formalaşan bilik və vərdişlərə əsaslanır.

"Kompüter qrafikası" fənninin təyinatı kompüterin yaddaşında təsvirlərin kodlaşdırılması,
yaradılması, redaktə edilməsi və saxlanması üsullarını hərtərəfli öyrətməkdən ibarətdir,

Fənnin öyrənilməsi ilə əldə edilən biliklər fizika, kimya, biologiya, eləcə də digər elm
sahələrinə aid olan elmi və yaradıldığını bilməyin özü bir çox problemləri həll etməyə kömək
edir. Bu məsələlər haqqında təsəvvür olandan sonra rahatca anlamaq olur ki, kağızda çap
edilən təsvir, niyə ekranda göründüyü kimi dəqiq alınmır.

Üçüncü əsas məsələ grafik faylların formatlarıdır. Sonrakı mərhələlərdə emal ediləcək
təsvirlərin saxlanması problemi olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir. Qrafik redaktorların
hamısı üçün qrafik faylları saxlamaqdan ötrü vahid format yoxdur və ola da bilməz. Lakin elə
formatlar da var ki, onlar bir sira predmet oblastları üçün standart formatlar hesab edilir.
Qrafik formatların xüsusiyyətlərini bilmək təsvirlərin səmərəli saxlanması və müxtəlif
əlavələr arasında məlumat mübadiləsinin həyata keçirilməsi üçun böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Qrafik şəkillərdən istifadə edərkən nəzərə almaq lazımdır ki, onlar kompüter yaddaşında
GIF, JPEG, PNG, BMP formatlarında saxlanılmalıdırlar.

GIF (Graphics Interchange Format)-qrafik mübadilə formatı. (.gif);
JPEG (Joint Photographic Experts Group)-birləşmiş fotoeksportlar qrupu formatı. (.jpg);
PNG (Portable Network Grapic)-portativ şəbəkə qrafiki. (.png) ;
BMP təsviri formatını isə istifadə etməzdən əvvəl baza formatına çevirmək lazımdır.

(.bmp)
GIF – GIF formatlı şəkillərdən web-səhifələrinin qrafik tərtibatlarında istifadə edilir. Onun

əsas xüsusiyyəti aşağı keyfiyyətdə olması, lakin faylın kiçik həcmli olmasıdır. GIF faylı
yalnız 256 rəngi əhatə edir. Məsələn, 1 milyona yaxın rəng çalarlarını özündə əks etdirən
mənzərə fotoşəkli varsa, onu GIF faylı kimi saxladıqda rənglərin sayı 256-ya qədər azalacaq.
Ona görə də GİF formatından kasıb rəng çalarlarına və ya çox hissəsi eyni rəngə malik
təsvirlərdə istifadə edilir. JPEG – GİF formatlı fayllardan fərqli olaraq JPEG formatlı
fayllarda 16,7 milyon rəng çaları göstərilə bilər. JPEG-nin sıxma alqoritmindən istifadə
edərək sıxma funksiyasını və faylın diskdə tutduğu yerin ölçüsünü idarə etmək olar. Buna
baxmayaraq sıxma prosesi vaxtı JPEG formatlı təsvirlərdə itkilər yaranır. Əgər təsvirin
üzərində mətn varsa sıxma vaxtı mətnin dəyişməsi və oxunmaz hala düşməsi baş verir. Ona
görə də üzərində mətn olan təsvirləri GİF formatında saxlamaq daha məqsədəuyğundur. Digər
tərəfdən JPEG formatlı təsvirlər üzərində dinamik və şəffaflaşdırma.

Təsvirin vektor formatdan rastr formata (piksellər yığımına) çevrilməsi tez-tez istifadə
edilən proseslərdən biridir. Bu prosesi bəzən vektor təsvirlərin rastrlaşdırılması
ycvoses/adlandırırlar.

Vektor təsviri fotoqrafiyaya yerləşdirmək üşün onu əvvəlcə rastr formata import etmək
lazımdır. Tutaq ki, pəncərənin şəkli skanerə edilib və JPEG formatı ilə faylda saxlanıb. Ördək
şəkli isə CorelRDAW vektor qrafik redaktoru ilə yaradılıb, sonra isə TIFF formatlı fayla
eksport edilib. Hər iki rastr təsvirin montajı Adobe Photoshop qrafik redaktorunda yerinə
yetirilir. Vektor təsvir hər dəfə çıxış qurğusuna (monitora və ya printerə) ötüruləndə
rastrlaşdırmaya (videopiksellər və nöqtələr yığımına çevrilməyə) məruz qalır. Vektor fayllar
rasrt formata eksport ediləndə ilkin təsvirdəki rənglərlə bağlı olan informasiya itkisi ola bilər.
Buna əsas səbəb odur ki, bir sıra rastr formatlarda məhdud sayda rənglərdən istifadə edilir.
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Məsələn, GIF formatinda istifadə edilən rənglərin sayı 256 rəngdən çox deyil.
Faylın bir rastr formatdan digər rastr formata çevrilməsi çevirmənin ən sadə üsuludur.

Üsulun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, informasiya ilkin fayldan oxunur, təsvirin ölçüsü, hər bir
videopikselin rəngi və rəng dərinliyi haqqında informasiyalar başqa üsulla yeni faylda
saxlanır.

Köhnə format daha çox rəngdən istifadə etməyə imkan verən halda informasiya itkisi baş
verə bilər.

Rəng dərinliyi 24 bitə (16 777 216 rəngə) malik olan fayl rəng dərinliyi 8 bitə (256 rəngə)
bərabər olan fayla çevriləndə demək olar ki, hər bir pikselin rəngi dəyişdirilməli olur. Sadə
halda bu proses aşağıdakı kimi yerinə yetirilir:

• ilkin faylın hər bir pikseli üçün yeni məhdud rənglərdən daha çox uyğun gələni seçilir.
Bu üsuldan istifadə ediləndə arzu edilməyən effektlər yarana bilər. Belə ki, ilkin təsvirdəki

çoxsayli elementlər eyni rəngli sahəyə çevrilər və ya tədrici rəng keçidləri kəskin rəng
keçidləri ilə əvəz edilə bilər.

Faylı bir formatdan digər formata çevirmək üşün xüsusi proqramlardan - format
konvertorlarından istifadə edilir. Lakin qrafik redaktorların əksəriyyətində (CorelDRAW,
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop və s.) format çeviriciləri mövcuddur. Belə redaktorlar
müxtəlif formatlı faylları oxumaqla yanaşı faylları yarada da bilir.

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə kompüter qrafikasının tətbiq sahələrini bir daha
nəzərdən keçirir.

Məqalənin elmi yeniliyi.Məqalədə qrafikasının digər fənlərlə əlaqəsindən bəhs edilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən kompüter qrafikası fənnini tədris

edən müəllim və tələbələr istifadə edə bilər.
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Ч. Гамзаев

Взаимосвязь компьютерной графики с другими предметами
виды трансформации графических данных

Резюме

В статье рассматриваются вопросы компьютерной графики, его взаимосвязь с
другими предметами и виды трансформации графических данных.
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Ch. Hamzayev

Computer drawing connection with other subjects of the subject
and transformation kind of the graphic information

Summary

With is dealt in the article from computer drawing, his connection with other subjects and
transformation kind of the graphic information.
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Fəal təlim metodları üzərində qurulan məşğələ ənənəvi məşğələlərdən fərqlənir. Bu
məşğələlər uşaqların sərbəst şəraitdə fəaliyyət göstərməsinə imkan yaradır və bu zaman onlar
özlərinin bütün bilik, bacarıq və istedadlarını nümayiş etdirə bilmək imkanı əldə edirlər. Fəal
təlim məktəbəqədər yaşlı uşaqların inkişaf etdirilməsi üçün ən yaxşı texnologiyadır. Bu, o
deməkdir ki, uşaqlar təlim prosesində passiv deyil, konkret materiallarla və əhatəsində olan
insanlarla fəal, qarşılıqlı ünsiyyətdə olurlar.

İş formaları. İş formaları dedikdə, fərdi, cütlərlə, qruplarla və kollektiv iş nəzərdə tutulur.
Fərdi iş uşaqların potensial imkanlarının müəyyənləşdirilməsi və onların müstəqil

fəaliyyət göstərməsi üçün imkan yaradır.
Cütlərlə iş zamanı uşaqların hər hansı problemin həllində biri-birinə kömək

göstərmələrinə, əməkdaşlıq etmələrinə, bir-birlərinin qarşısında öz məsuliyyətlərini dərk
etmələrinə imkan yaranır.

Qruplarla iş zamanı uşaqlar kiçik qruplarda birləşir, işin gedişində əməkdaşlıq və müxtəlif
problemləri bir yerdə həll etməyə cəlb olunurlar. Bu zaman uşaqlar müstəqil fikir söyləmək,
digərlərini dinləmək imkanı əldə edirlər.

Kollektiv iş zamanı kollektivdə işləmək, birgə fəaliyyət göstərmək və kommunikativ
bacarıqların inkişafı təmin edilir. Bəzən fəal təlimin iş formaları ilə metodları qarışıdırılır.

Bir çoxları qrup iş formasını yeni təlim metodu kimi başa düşür. Fəal təlim zamanı daha
çox istifadə olunan, qrup işi formasıdır. Bu iş forması şagirdlərə problemin birgə həll
edilməsini, bir birinin fikrinə hörmətlə yanaşmağı, müstəqil öyrənməyi, sərbəst fikir söyləmək
öyrədir. Ənənəvi dərslərdə psixoloji tipindən asılı olaraq dərsi bildiyi halda, sinif qarşısına
çıxanda çaşıb qalır, cavab verə bilmirlər. Nəticədə dərsin vaxtı gedir, şagird isə mənəvi
psixoloji zədə alır. Fəal təlimdə bu cür fəsadlar olmur. Yalnız işgüzar səs-küyün olması
müəyyən narahatçılıq yaradır. Müəlliminin pedaqoji ustalığı özünün göstərərsə, bu problemlər
aradan qalxır. Qrup işini müxtəlif varinatlara ayırmaq olar: 1.Bütün qruplar ümumi mövzu
ətrafında müxtəlif tədris materialı ilə işləyirlər; 2. Bütün qruplar eyni vaxtda bir tədris
materialı üzərində işləyirlər; 3. Eyni material üzərinə qruplar növbə ilə işləyirlər.

Qrupda iş şagirdləri problemin birgə həll edilməsinə öyrədir hər bir kəsə fikrini sərbəst
söyləmək və digərləri tərəfindən dinlənilmək imkanı yaradır. Bu iş forması digər insanların
mövqelərinə hörmətlə yanaşmağı öyrədir, hər bir şagirdin təlim prosesinə cəlb edilməsini
təmin edir. Bütün uşaqlar öz imkanlarını nümayiş etdirməyə şərait yaradır. Şəxsi inkişafları
üçün imkanı təmin edir. Qrupda iş və müstəqil öyrənmə qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsinə,
təlimin fərdiləşdiləşdirilməsinə imkan yaradır. Və tam mənada şəxsiyyət kimi hiss etməsinə
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imkan verir. Müəllim aşağıdakı prinsiplərə riayət etməlidir: İşin təşkilini dəqiq fikirləşməli;
Qrup işinin faydalarını şagirdlərə başa salmalı; Qrup işinin məqsədlərini tam təsəvvür etməli;
İş üçün lazım olan materialları əvvəlcədən hazırlamalı; Qrupda iş qaydalarına riayət
edilməsinə nəzarət etməlidir.

Müəllim sinfi qruplara bölərkən, hər qrupda 4 və ya 6 nəfər şagirdin olmasını təmin
etməlidir.

Qrupların sayı isə 4-5 olmalıdır. Qrup tərkibini müəllim müəyyən etməlidir. Əvvəlcədən
şagirdləri qruplara necə böləcəyini planlaşdırmalıdır. Bütün məsələlər üzrə
diferiensiallaşdırılmış qruplar təşkil etmək olar. Qrupları təşkil edərkən, "zəif" və "güclü",
"yaxşı" və "pis" qrupların yaranmasına imkan verməmək, dostları ayırmaq prinsipinə riayət
etmək vacibdir. Müəllim imkan daxilində tez-tez qrupların tərkibini dəyişməyə çalışmalıdır.
Şagirdlərin həmişə eyni tərkibdə işləmələrinə yol verməməlidir. Qruplarda işi nəcə aparmalı?

1. Şagirdləri 4-6 qrupa bölürük. (Hər qrupda 4-6 nəfər olmaq şərtilə)
2. Qruplar ayrı-ayrı masaların arxasında əyləşirlər.
3. Müəllim müzakirə olunan mövzu ilə əlaqədar bir və ya iki sual (tapşırıq) qoyur,

qrupunun işinin nəticələrinin nümayişi üsullarını aydınlaşdırır, həmçinin işin görülməsi üçün
vaxt müəyyən edir.

4. Şagirdlər gördükləri işi təqdim etmək üçün öz aralarında, bir nəfəri seçirlər, nəticə qeyd
və təqdim edilir.

5. Müəllim qrupun işinin gedişini müşahidə edir, onun qərarının düzgün qəbul olunduğuna
əmin olur, suallara cavab verir, iştirakçıların onun köməyinə ehtiyacları varsa, əlavə təlimatlar
verir.

6. Verilmiş vaxt bitdikdən sonra, müəllim işi dayandırır və məruzəçilərdən nəticələri
bildirməyi xahiş edir.

7. Müəllim ümumi diskussiyanı idarə edir, qrupların işinin yekunlarını tutuşdurur və
ümumiləşdirir və s.

Məqalənin aktuallığı. Şagirdlərin məntiqi təfəkkürü və yaradıcı fəaliyyətinin inkişafında
kollektiv, qrup və ya cütlərlə təşkil olunan işin rolu böyükdür

Məqalənin elmi yeniliyi. Fərqli iş üsullarından istifadə şagirdlərin dərs prosesində daha
fəal iştirakını, müzakirə və tədqiqat bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün müstəsna əhəmiyyətə
malikdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Riyaziyyat dərslərinin təşkili zamanı fərqli iş
formalarından istifadə şagirdlərdə yeni bilik, bacarıq və ideyaların yaranmasına təkan verir.
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С. Махмудова

Формы работы на школьном курсе математики

Резюме

Статья посвящена организации работы с учениками на школьном курсе математики.
Исследовано влияние работы с группами и парами на организацию урока. Курс
фокусируется на различиях между групповым, двойным и индивидуальным участием
студентов. Рассматривается роль обсуждения, исследований и сотрудничества в
учебном процессе.

S. Mahmudova

Forms of work on the school course of mathematics

Summary

The article is devoted to the organization of work with students in the school course of
mathematics. The influence of working with groups and couples on the organization of the
lesson. The course focuses on the differences between group, couple and individual student
participation. The role of discussion, research and cooperation in the educational process is
considered.

Redaksiyaya daxil olub: 21.11.2018
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Ümumtəhsil məktəblərində ehtimala
aid məsələ həllinin öyrədilməsi

Humay Həsənova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

E-mail: humay_1988@outlook.com
Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof. A.S. Adıgözəlov,

dos. A.Ə. Sadıqova

Açar sözlər: permutasiya, aranjeman, kombinizon, çoxluq, alt çoxluq, yerdəyişmə,
element

Ключевые слово: перестановка, размещение, сочетание, большинство, нижний
кластер, смещение, элемент

Key words: permutation, combination, arrangement, cluster, lower cluster, displacement,
component

Təcrübə, sınaq və müşahidənin qeydiyyatı vaxtı alınan nəticələrə hadisə deyilir. Hadisələr
iki yerə bölünür:

1) Obyektiv hadisələr
2) Subyektiv hadisələr
Obyektiv hadisə səndən və sənin onun haqqında təsəvvürlərindən asılı olmayaraq

mövcuddur. Məsələn günəşin çıxması yer kürəsində əhalinin yaşayıb yaşamamasından asılı
deyil. Subyektiv hadisə hadisənin subyekt tərəfindən yaradılmasıdır.

Əgər hər hansı bir sınağın nəticəsini əvvəlcədən söyləmək mümkün deyilsə, belə sınaqlara
təsadüfi (staxostik) sınaqlar deyilir. Təsadüfi sınaq ehtimal nəzəriyyəsinin əsas
anlayışlarından biridir. Praktika zamanı sınaqlar çoxlu sayda təkrar edilərsə, onların
nəticələrinin müxtəlif xarakteristikalarını hər hansı əlamət üzrə müşahidə etmək olar. Lakin
əksər hallarda müşahidələrin nəticələrini əvvəlcədən söyləmək olmur. Belə sınaqlar təsadüfi
sınaqlar adlanır. Sınağı aparmaq üçün əvvəlcədən sınağın aparılma şərtləri məlum olmalıdır
və hər dəfə təkrarlanan sınaq zamanı bu şərtlər dəyişilməz qalmalıdır. Əgər sınağın aparılma
şərtləri dəyişərsə, onda həmin sınaq dəyişir, başqa sınaq alınır.

Ehtimalın klassik tərifi: A hadisəsinin baş verməsi üçün əlverişli hallar sayının bütün
mümkün olan hallar sayına nisbətinə A hadisəsinin baş vermə ehtimalı deyilir.

Məsələ 1: Qutuda 5 qırmızı, 4 ağ, 6 qara rəngli kürəcik var. Bir dəfəyə təsadüfi
götürülmüş 3 kürəciyin:

a) Üçünün də eyni rəngli olması;
b) Ağ olması;
c) Birinin ağ, digərlərinin qırmızı olması;
d) Rənglərinin müxtəlif olması ehtimalını tapın.
Həlli:

a)

b)

mailto:humay_1988@outlook.com
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c)

d)

Məsələ 2: Qutuda 4 ağ, 5 qara rəngli kürəcik var. Bir dəfəyə təsadüfi götürülmüş üç
kürəciyin

a) ən azı ikisinin ağ olması;
b) ən çoxu ikisinin ağ olması ehtimalını tapın.

Həlli:

a)

b)

Məsələ 3: Bir zər iki dəfə atılır. Birinci dəfə 5, ikinci dəfə 2 və ya 4 xalın düşməsi
ehtimalını tapın.

Həlli: Birinci dəfə 5 xalın düşməsi hadisəsini A, ikinci dəfə 2 və ya 4 xalın düşməsi
hadisəsini B, axtarılan hadisənin ehtimalını C ilə işarə edək. A və B hadisələri uyuşmayan
hadisələr olduğundan:

Məsələ 4: Sinifdə 6 oğlan,14 qız var. 1 oğlan, 4 qız əlaçıdır. Seçilmiş bir şagirdin oğlan
olduğunu bilərək onun əlaçı şagird olması ehtimalını tapın.

Həlli: Seçilən şagirdin əlaçı olması hadisəsi A, seçilmiş şagirdin oğlan olması hadisəsi B
olsun. Onda seçilmiş oğlanın əlaçı şagird olma ehtimalı:

olar.
Məqalənin aktuallığı. Riyaziyyat təlimində ehtimala aid məsələlərin öyrədilməsi

şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün inkişaf etdirilməsində çox böyük əhəmiyyətə malikdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məktəbdə məsələlər şagirdlərin yaradıcı fəaliyyətinin inkişafına

kömək edir, hadisələrin baş vermə tezliyinin proqnozlaşdırılmasına imkan yaradır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Təlimdə istifadə olunan məsələlərin praktik

həllinə şərait yaradır, hadisənin baş vermə ehtimalının tapılması bacarıqlarını formalaşdırır.
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Г. Гасанова

Изучение соединений в общеобразовательных школах

Резюме

Статья внедрение задач посвященных обучению соединения как перестановка,
размещение, сочетание. В результате обучения школьники должны уметь определять
вероятность событий, прогнозировать их это позволяет им формировать способности в
вычислениях.

H. Hasanova

An article on teaching a solution to a probable issue

Summary

The article focuses on the issue solution of probability with the help of associations in
general education schools. It has been shown that as a result of the combination of
permutations arrangements and over all students anticipate the occurrence of accidents and
formulate the ability to calculate the probability of an event.

Redaksiyaya daxil olub: 27.11.2018
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Bəzi parametrli tənliklərin qrafik üsulla həlli

Novruz Nəsirov
ADPU-nun dosenti
Valeh Məmmədov

ADPU-nun baş müəllimi
İradə Zeynalova

ADPU-nun müəllimi
Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof. A.S. Adıgözəlov,

f.-r.ü.f.d., dos. M.Ə. Şahverdiyev

Açar sözlər: parametr, tənlik, qrafik, absis, kəsişmə nöqtəsi
Ключевые слова: параметр, уравнение, график, абсцисса, точка пересечения
Key words: parameter, equation, graph, abscess, crossing point

Məlumdur ki, məktəb riyaziyyat kursuna daxil olan bir çox anlayışların, daha geniş
şəkildə öyrənilməsi bir dərs prosesində mümkün deyildir. Elə anlayışlar var ki, onun
öyrənilməsi riyaziyyat dərnəklərində daha effektli olur. Bu kimi anlayışlardan biri də
parametr daxil olan tənliklərdir. Parametr daxil olan tənliklərin həlli məktəb riyaziyyat
dərsliklərində verilmişdir, lakin bu tənliklərin qrafik üsulla həlli heç bir standart yaxud
yarımstandart şəklində verilməmişdir. Odur ki, bu kimi məsələlərin dərnək məşğələlərində
verilməsini məqsədəuyğun hesab edilir.

Parametrli tənliklərin həlli bəzən parametrin ( ) aralığının hər bir qiyməti üçün
şagirdlərə tam məlumat verilmir. Müəllimin bu istiqamətdə məqsədə nail olması üçün
parametrli tənliklərin qrafik üsulla həllinin əhəmiyyəti olduqca təqdirə layiqdir. Qrafik
üzərində parametrin hansı qiymətində tənliyin həllinin varlığı və hansı sayda olması yaxud
hansı qiymətlərdə həllin olmaması asanlıqla görünür. Parametrli tənliklərin qrafik üsulla
həllinin mərhələlərini qeyd edək:

1) Tənliyin təyin oblastı tapılır.
2) Tənlikdə verilmiş hər hansı a parametrini x dəyişəninin funksiyası kimi ifadə edilir.
3) XOa koordinant sistemində x dəyişəninin tənliyin təyin oblastına daxil olan bütün

qiymətləri üçün a=f(x) funksiyasının qrafikini qururuq.
4) a=c , c düz xəttinin a=f(x) funksiyasının qrafiki ilə kəsişmə nöqtələri

tapılır. a=c düz xətti, a=f(x) funksiyasının qrafiki ilə kəsişmirsə, onda a-nın bu qiymətlərində
tənliyin həlli yoxdur. a=c düz xətti a=f(x) funksiyasının qrafiki ilə kəsişirsə, onda kəsişmə
nöqtələrinin absislərini təyin edirik. Bunun üçün a=f(x) tənliyini x-ə görə həll edirik.

5) Alınmış cavabları yazırıq.
Misal 1.

tənliyini həll edin.
1) A-nın istənilən qiyməti üçün tənliyin təyin oblastı (- aralığıdır.
2) olarsa onda a=

olduqda isə a=
3) XOa koordinant sistemində üçün a= və olan həll üçün
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a= funksiyaların qrafikini quraq. Nəticədə (1) tənliyinin qrafikini alırıq. (şəkil 1)
4) c- ixtiyari həqiqi ədədi üçün a=c düz xəttinin a=f(x) funksiyasının qrafiki ilə kəsişmə

nöqtələrini tapaq.
c ) üçün a=c düz xətti funksiyasının qrafiki ilə

kəsişməyəcək. Onda belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, ) qiy-mətləri üçün (1)

tənliyinin həlli yoxdur. a= düz xəttinin tənliyinin qrafiki ilə bir ortaq nöqtəsi var. Bu

nöqtənin absisi -ə bərabərdir . Buradan alınır ki, a= olduqda deməli (1) tənliyinin

yeganə həlli var və bu kök x= -ə bərabərdir. c , 1) aralığı üçün a=c düz xətti (1)

tənliyinin qrafiki ilə iki nöqtədə kəsişir. Onların absisləri x1 və x2 olsun. x1 və x2 absislərini
təyin etmək üçün a= tənliyini x dəyişəninə görə həll etmək ki-a-yətdir. Tənliyi

həll edib , alırıq. Deməli, a-nın a ,1)aralığındakı

qiymətləri üçün (1) tənliyinin iki və kökləri var.

c aralığında a=c düz xətti verilən tənliyin qrafikini yenə də iki nöqtədə kəsir və
bu kəsişmə nöqtəsinin absisləri və olsun. , a= tənliyinin kiçik kökü

yəni = isə böyük kökü, yəni = olar.

Beləliklə ümumiləşdirib cavabı aşağıdakı kimi yazırıq.
Cavab: Əgər ) olarsa (1) tənliyinin həlli yoxdur.

olarsa x=

] olarsa onda ,

) olarsa = =



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2018/4

244

Misal 2. Tənliyi həll edin : (2)

1) İstənilən a üçün x

2) x olarsa , onda a = , x olarsa onda a = - olar

3) a = funksiyasının qrafikini quraq.

a=x düz xəttinin x olan qiymətlərinin aşağı hissəsinin və a=- funksiyasının

qrafikinin x qiymətləri üçün a=x düz xəttinin yuxarı hissəsində yerləşən vəziyyətini
nəzərdən keçirək (şəkil 2 ). Bu (2) tənliyinin qrafikində qalın xətlərlə göstərilmişdir.

4) Əgər ) olarsa, onda a=c düz xətti (2) tənliyinin qrafiki ilə ancaq bir

nöqtədə kəsişər. Bu nöqtənin absisi a = tənliyindən tapılır.

c olan halda a=c düz xətti (2)tənliyinin qrafiki ilə kəsişmir, yəni a
aralığında (2) tənliyinin həlli yoxdur.

c aralığında a=c düz xətti (2) tənliyinin qrafiki ilə iki nöqtədə kəsişir. Bu

nöqtələrin absisləri x dəyişənli a=- və a = tənliklərinin həllindən alınır. Beləliklə, bu

aralıqda (2) tənliyinin iki və kökləri var.

c aralığında a=c düz xətti (2) tənliyinin qrafikinin absisi x

nöqtəsində kəsir.

5) Cavab : ) olduqda x'= a olduqda tənliyin həlli yoxdur.

a olduqda onda və a olarsa onda x



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2018/4

245

Misal 3.
(3) tənliyini həll edin.

Qeyd edək ki , x qiymətləri üçün tənliyi onunla eynigüclü olan

tənliyi ilə əvəz etmək olar. a-nı x ilə ifadə edək
a = -4x2 +5x -1 (3')

a = -4x2 +5x -1 funksiyasının qrafikini quraq və x olan hissəsini ayıraq (şəkil3). a=c

düz xətti aralığında (3') funksiyasının qrafikini absisi x' nöqtə-sində kəsər ki,

bu da
-4x2 +5x -1-a=0 tənliyinin böyük köküdür.

a=c düz xətti , ], (3') funksiyasının qrafiki ilə -4x2 +5x -1-a=0 tənliyinin kökləri

olan və nöqtəsində kəsir . Əgər a= olarsa, onda = .

+ ) olan a=c düz xətti (3') tənliyinin qrafiki ilə kəsişmir, yəni bu halda

tənliyin həlli yoxdur.

Cavab : olarsa onda x'=

, ] olarsa , x1,2=

+ ) olduqda isə həlli yoxdur.

Müşahidələr göstərir ki, istər dərsdə, istərsə də riyaziyyatdan fakültətiv və dərnək
məşğələlərində bu tip tənliklərin həlli şagirdlərin tədqiqatçılıq qabiliyyətlərinin inkişafında
mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Məqalənin aktuallığı. Parametrli tənliklərin qrafik üsulla həllinin verilməsini məqalənin
aktuallığı hesab etmək olar. Belə ki, bunun şagirdlərin əqli fəaliyyətinin
qiymətləndirilməsində, təfəkkürünün inkişafında və bacarıqlarının formalaşmasında rolu
böyükdür.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə riyaziyyat təlimində
parametrli tənliklərin qrafik üsulla həlli nümunələr əsasında verilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Parametrli tənliklərin qrafik üsulla həlli
müasir elmlərlə birbaşa bağlı olduğundan, onun praktik əhəmiyyəti böyükdür. Məqalədən orta
ümumtəhsil məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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B статье рассмотрено параметрические уравнения, особенно методика решения
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The article discusses parametric equations, especially the method of solving parametric
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Dərketmə prosesində analogiyadan istifadə edən təcrübəli şəxslər, heç şübhəsiz, orijinal
haqqında onun modelindən istifadə etmək əsasında yeni məlumatlar almağı qarşısına qoyur.
Artıq onun əlində orijinalın məlum analogiyaları vardır, ya da o özü ona lazım olan əlavə
analogiyanı qurur. Bu hələ də kifayət etmir, çünki analoq yalnız dərketmə prosesində modelə
çevrilir. Ola bilsin ki, ədədi və həndəsi silsilələr arasındakı analogiya riyaziyyat müəllimi
üçün aydın görünsün, lakin bu analogiyanı şagirdlər görməyə bilər. Hətta ola bilər ki, şagird
ədədi və həndəsi silsilə arasındakı analogiyanı görə bilsin, lakin bu obyektlər bir-birindən
qarşılıqlı asılılıqda təsəvvür edilə bilmir. Analoqun öyrənilən obyektin həqiqi modeli
olmasından ötrü, onu dərketmənin vasitəsinə çevirmək lazımdır. Bundan ötrü isə müəyyən
şərait yaradılmalıdır: öyrənilən obyekt və onun analoqu tədqiqatçının diqqət mərkəzində
olmalıdır və tədqiqatçı onlar arasındakı əlaqəni görməlidir.

Bundan əlavə, tədqiqatçı, bir qayda olaraq, tədqiqat obyektini özü verir və qeyd edir ki,
təqribən, onun xarakteristikasının S məcmusunu-analogiyanın bazasını nişan verir [1, 247].
Məhz buna nisbətən uyğun analogiya seçiləcək və qurulacaqdır. Beləliklə, tədqiqatçı
analogiyanı tətbiq etmək üçün daha bir zəruri şərait (c) yaratmış olur. O? bu və ya digər
səviyyədə struktur oxşarlıq nisbəti və orijinal haqqında yeni məlumat əldə etməyin əsası kimi
başa düşür (hiss edir). A-C şəraiti xüsusi əhəmiyyət kəsb edir və təlim prosesində şagirdlər
“tədqiqatçı” rolunu oynayarkən özünün spesifikasına malikdir. Onda bu şərtlər analogiyaların
tətbiqinin psixoloji əsaslarını əks etdirir və şagirdlərin müəllim tərəfindən təşkil edilmiş
xüsusi əqli hərəkətlərinin nəticəsi olacaqdır. Orijinal, onun təlim tədqiqatının məqsədi
şagirdlər tərəfindən qəbul edilməlidir. Bu müəllimin rəhbərliyi altında şagirdlərin növbəti
təlim hərəkətlərinin kompleks hazırlığı nəticəsində mümkündür:

— təlim situasiyasından orijinalı seçmək və onun tədqiqat məqsədini müəyyən etmək,
şagirdlər tərəfindən onun qəbul edilməsi;

— orijinalın mümkün analoqları barədə, ən azı, nədəsə onların oxşarlığı barədə şagirdləri
məlumatlandırmaq;

— öyrənilən və köməkçi obyektlər arasında analogiyanın olduğu barədə şagirdlərdə
təsəvvür yaratmaq, analogiyanın bazası barədə ilkin informasiyanı müəyyən etmək (bu
obyektlər hansı əlamətlərə görə oxşardır, hansı əlamətlərə görə fərqlidir?

Əsas obyekti öyrənərkən onun hansı xüsusiyyətlərindən biz imtina edə bilmirik?)
Bu hərəkətlər nisbətən müstəqil olsa da, axır ki, vahid kompleks təşkil edir və təlim

prosesində bir məqsədə xidmət edir: analogiyaları tətbiq etmək üçün ilkin təlim situasiyasını
yaratmaq. Şərti olaraq bu hərəkətlər kompleksini Hk ilə işarə edək. Yuxarıda göstərilmiş



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2018/4

248

məqsədə nail olduqdan sonra növbə Hr- realizasiya hərəkət kompleksinə çatır. Bunlardan
bəziləri barədə yuxarıda qeyd edilib. Bu kompleksdə də metodik olaraq ayrıca hərəkətləri
müəyyən etmək məqsədə müvafiqdir. İlk olanlardan biri kimi Hr işarələyək; məlum
olanlardan və nisbətən verilmiş orijinalın yeni modelini seçirik. Hr-in növbəti addımı modelin
elə xarakteristikasını axtarmaqdan ibarətdir ki, həmin əlamətləri orijinala köçürmək mümkün
olsun. Bu hərəkəti yerinə yetirərkən modelin aydınlaşdırılmış xarakteristikasını orijinalın
xarakteristikası kimi yenidən formalaşdırırıq. Ümumiyyətlə, deyə bilərik ki, biz orijinalın
xarakteristikasında modelin aşkarlanmış xarakteristikasını yaratmış oluruq. Hr-in reallaşdırma
hərəkətinin mahiyyəti də bundadır.

Qeyd edək ki, müəyyən olunmuş üç reallaşdırma hərəkətindən sonuncu daha çox
tədqiqatçılar tərəfindən qiymətləndirilmişdir. Lakin modellərin xarakteristika-sından orijinalın
uyğun xarakteristikasına keçərkən bəzən müəlliflər bu hərəkəti analogiyaların tətbiqi üzrə
bütün hərəkətlər kompleksi ilə eyniləşdirmişlər [2,27]. Məsələnin mahiyyətini dar çərçivəyə
salaraq onun bir sıra tərəflərini aydınlaşdırmağa imkan verməmişdir. Eyni zamanda guya
analogiya üzrə səhvlərdən rasional istifadə edilməmişdir. (deyildiyi kimi, ondan savadlı
şəkildə istifadə edə bilməmək səbəbindən; guya bu da ondan irəli gəlir ki, analogiyanı intuitiv
şəkildə başa düşürlər)

Deyilənləri sübut etmək və hərəkətləri müstəqil şəkildə yerinə yetirmək üçün tetraedrin
ağırlıq mərkəzi haqqında nümunəyə müraciət etmək lazım gəlir [3, 45; 46]. Təbii ki, orijinal
haqqında yalnız fərziyyə xarakterli nəticə əldə etmək üçün analogiyanın xüsusiyyətlərini əsas
kimi dəyərləndirmək lazımdır.

Qeyd olunmuş xassələr üzrə analogiyaların fərziyyə xarakterini Hn- nəzarətedici
hərəkətlər tamamlayır. Bu hərəkətin tərkibinə analogiyaların tətbiqi üzrə hərəkətlərin
məcmusunu daxil edirlər. Bu qrupun ayrı-ayrı hərəkətlərini müəyyənləşdirmək üçün orijinal
haqqında əvvəlki mərhələlərdə məlumatların fərziyyə xarakterli olmasının səbəblərini analiz
edək. Bu səbəblər aşağıdakılardır:

1) modellərin xarakteristikasının orijinalın xarakteristikasına dəyişməsi deduktiv
nəticələrin qanunlarına əsasən baş vermir, ona görə də yalnız təxmini xarakter daşıyır və isbat
edilməmiş, fərziyyə xarakteri daşıyır;

2) bu nəticələri əldə etmək üçün əsaslar, yəni analogya əvvəlki mərhələlərdə anlayışlar
səviyyəsində istifadə edilir, yəni kifayət qədər dəqiq və tam təsvir edilməmiş, müəyyən
edilməmişdir.

3) Dərketmə prosesində olduğu kimi, təlimdə də analogiya oxşarlıqların xassələri kimi
tətbiq edilir. Bu özünəməxsus evrestikadır, buna görə də dərketmə prosesinin xüsusiyyətlərinə
əsasən, adətən, onun tətbiqi sahələrinin sərhədindən kənara çıxır, bir sözlə, analogiya
bazasının məntiqi nəticələrinin çərçivəsini aşır.

Analogiyaların düşünülməmiş tətbiqi zamanı yanlış nəticələrin sayını azaltmaq üçün
şagirdlərdə aşağıdakı nəzarətedici hərəkətləri formalaşdırmaq lazımdır:

Model və orijinalın təkcə ümumi (oxşar) cəhətlərini deyil, həm də fərqli xarakteristikasını
axtarmaq lazımdır. Bu təlim hərəkəti sayəsində analogiyanın tətbiqi sərhədlərini cızmaq üçün
əsaslar qurulur.

Reallaşma hərəkətini yerinə yetirərkən əldə olunmuş həqiqi məlumatların yoxlanılması.
Bu təlim hərəkətinə görə həm orijinal, həm də analogiyanın bazası haqqında informasiya
dəqiqləşdirilir və korrektə edilir.

Həm orijinalı tədqiq etmək, həm də başlanğıc təlim situasiyasının ilkin məqsədi üçün
model və orijinal haqqında məlumatların müqayisə edilməsi. Bu hərəkətin sonu ən azı ilkin
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təlim situasiyasının qismən həlli və sonradan analogiyanın dəyişən şəraitdə tətbiqi ilə
nəticələnəcəkdir.

İlkin təlim situasiyasının, heç olmasa, qismən məqsədinə nail olmaq və onun həlli bəzən
imkan verir ki, analogiyanı bu və ya digər bir neçə dəyişmiş situasiyada tətbiq etmək mümkün
olsun.

Daha bir neçə tapşırıq nümunəsinə nəzər yetirək. Bu tapşırıqlar bizim təcrübəmizdə
səviyyəni analogiya vasitəsilə öyrənməyə aiddir. Həmin tapşırıqları yerinə yetirərkən
şagirdlər nəzarətedici və translyasiyaedici hərəkətlər həyata keçirirlər.

Təlim xarakterli nəzarətedici və translyasiyaedici tapşırıqlar.
Aşağıdakı bərabərlik həmişə yerinə yetirilirmi? (cavabı əsaslandırın)

;532 xxx  ;532 ccc  ;43 bbb 
;279 yyy  ;279 aaa  ;: 34 ddd  ;: 352 bbb 

;055  kk ;1: 55 nn 233 1)3(:)3(  aa
Sual işarəsinin yerinə «>», «<», «=» işarələrini elə qoyun ki, hökm doğru olsun (cavabı

əsaslandırın).
;3?3 32 ;3?3 02 ;0?3?23  ;3?2 23 x ;22?22  ;)4?(1)4( 1

;54?45 xx ?;4?5 54 x ;0?1 10 ;)37?()73( 00 yyyy 
;5)?(5 aa  ;)4/1?()3/1( 34 ;5?2 25 ;)?()5/1( 00 a ;/1?)/1( 33 bb

3n = 3n; 5n = nn ? bərabərliyi yerinə yetirilərsə, n (n ∈ N) tapılacaqmı? Cavabı əsaslandırın.
Oxşar nümunələri özünüz gətirin.

Qeyd edək ki, analogiya təkcə modelləri tədqiq edən zaman orijinal haqqında
məlumatlarda özünü tam göstərmir, modeldən orijinala keçid prosedurunda daha aydın
görünür, ilkin situasiyadan analogiyaların tətbiqi situasiyasına keçiddə, yəni yeni anlayışın
məlum baza əsasında formalaşması prosesində büruzə verir. Ona görə də bir daha qeyd edirik
ki, translyasiyaedici hərəkət çox zəruridir. Onun yerinə yetirilməsi zamanı şagirdlərin
təsəvvüründə analogi anlayışlar kompleksi formalaşır. Formalaşmış bilik və bacarıqlar isə
daha da tam və ümumiləşmiş olur, buna görə də, təbii, dayanıqlı olur. Həmin bilik və
bacarıqları yeni situasiyalara köçürmək qabiliyyəti yaranmış olur. Onlar analogiya
metodundan savadlı şəkildə, daha az səhvlərə yol verməklə əqli fəaliyyətin bütöv forması
kimi istifadə edirlər.

Sonda biz təlim və elmi dərketmənin ümumi modelini nəzərdən keçirək. Bu təkcə orta
ümumtəhsil məktəblərində deyil, həm də ali məktəblərdə riyaziyyatın öyrədilməsi üçün
əhəmiyyətlidir. O P.Dekartın, A.Eynşteynin və digər tədqiqatçıların idrak prosesinin təşkili ilə
bağlı tövsiyələri əsasında aparılmış analizlərin köməyi ilə mümkün olmuşdur. Bununla
bərabər, yuxarıda verilən analogiyaların metodik modeli dərketmənin I-III mərhələlərində
ümumi konkretləşməsindən ibarətdir. Zaman etibarilə əvvəl alınmış analogiya metodunun
modeli [1, 15], daha məzmunlu alınmışdır, çünki orada idrakın ümumiləşmiş modelinin vacib
həlqəsi əks olunmuşdur.

Məqalənin aktuallığı. Orta ümumtəhsil məktəblərində riyazi anlayışların öyrədilməsi
olduqca vacib, eyni zamanda cətin prosesdir. Həmin analogiyaların tətbiqi zamanı yarana
biləcək çətinliklərin aradan qaldırılması baxımından məqaləni altual hesab etmək olar.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə xassələr üzrə
analogiyaların tamamlanması sahəsində tətbiqi ilə bağlı hərəkətləri müəyyənləşdirmək üçün
orijinal haqqında əvvəlki mərhələlərdə məlumatların fərziyyə xarakterli olmasının səbəbləri
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analiz edilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali, orta ixtisas və orta ümumtəhsil

məktəblərinin müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Метод применение аналогии в процессе изучения
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Резюме

Аналогия является одним из важнейших методом умственного развития в
математике и в других предметах. В статье указано метод применение аналогии в
изучении математических понятий.

V. Garayeva

The method of applying the analogy in the process of studying
mathematical concepts in school

Summary

Analogy is one of the most important methods of mental development in mathematics and
in other subjects. The article describes the method of applying the analogy in the study of
mathematical concepts.
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Şagirdlərin riyazi isbatla tanış edilməsinin aşağıdakı priyomlar üzərində dayanaq.
Müəllim teoremin isbatını şərh edərək sinfi fəallaşdırmaq məqsədilə evristik söhbətdən

istifadə edir. Bu priyom məktəbdə riyaziyyat müəllimləri tərəfindən heç də uğurla tətbiq
olunur. Uğursuzluğun əsas səbəbləri aşağıdakılardan ibarətdir:

1. Evristik söhbətin analitik-sintetik və sintetik növlərini heç də bütün müəllimlər düzgün
tətbiq etmirlər.

Teoremin isbat yolunu şagirdlərin özlərinin tapmasına kömək edən müəllimin sualları
analitik – sintetik mühakimənin gedişinə uyğun olmalıdır.

Bərabərsizliyin bir xassəsinin isbatında evristik söhbətin bu müxtəlifliyini nümayiş etdirək.
Verilir: c-ixtiyari ədəd , a>b
İsbat etməli: a+c>b+c
Evristik söhbəti sintetik üsulla apararaq müəllimlər adətən teoremin dərslikdə verilən

isbatını dəyişirlər. Şagirdlərə onları əsaslandırmağı təklif edərək müəllimlər yalnız bu isbatı
hissələrə ayırırlar. Məsələn:

 (a-c)-(b+c) fərqini nəzərdən keçirək.
Bu ifadəni necə sadələşdirməli?
 Mötərizələri açıb oxşar hədləri islah etməklə:
(a+c) –(b+c) =a+c-b-c=a-b
 a-b fərqi hansı işarəyə malikdir?
 Müsbət işarəsinə
 Nə üçün?
 Şərtə görə a>b -dirsə, onda tərifə görə a-b fərqi müsbətdir.
Belə söhbət zamanı şagirdlər üçün aydın olmur ki, nə üçün (a+c)-(b+c) fərqinə baxmaq

lazım gəlir? a-b fərqinin işarəsinin müəyyən edilməsi nəyə lazımdır?
Xatırlayaq ki, isbat üsulunun axtarılması üçün anlayışı onun tərifi ilə əvəz etmək tövsiyə

olunur. Ona görə hansı şərtlə a>b olduğunu yada salaq.
 Tərifə görə əgər a-b fərqi müsbət olarsa, onda a>b olar.
 a+c>b+c bərabərsizliyininin isbatı üçün nəyi bilmək kifayətdir?
 Onu isbat etməyə cəhd gösdərin.
 Mötərizələri açıb oxşar hədləri islah etsək (a+c)-(b+c) =a+c-b-c=a-b olar
Bu isə müsbət ədəddir.

mailto:gulcahan96@gmail.com
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Qeyd etmək lazımdır ki, metodik ədəbiyyatda evristik söhbəti nümayiş etdirən nümunələr
adətən analitik-sintetik formada verilir. Çoxlu sayda dərslərin müşahidəsi və təhlili göstərir ki,
məhz bu məsələ bir çox müəllimlərin diqqətindən kənarda qalır.

1) Evristik söhbət çox vaxt müəllimlər arasında yayılmış adət kimi çox sözlülüyə yol
verdiyindən düzgün aparılmır. Suallar hədsiz dərəcədə çox verilir; onlar çox sadə olurlar. Bu
səbəbdən müstəqil işləri və şagirdlərin təşəbbüskarlığı əziyət çəkir. Müəllim sual verir,
şagirdlər fikirləşirlər, sonra isə bir addım da irəliləmədən növbəti göstərişi gözləyirlər.

2) Evristik söhbətin aparılmasındakı uğursuzluqlar həm də müəllimin tədris prosesinin
təşkilində bir sıra mühüm hissələri bacarmaması üzündən və ya dərsə kifayət qədər diqqətlə
hazırlaşmamaqdan yaranır. Məsələn, suallar arasında kifayət qədər fasilə yaradılmır və
şagirdlərin bir çoxu sadəcə cavab verməyi çatdira bilmirlər. Müəllimin sualları primitiv,
savadsız, çox vaxt qeyri-müəyyən olur. Həmin suallara şagirdlər müəllimin gözlədiyi cavabı
deyil, istədikləri cavabları verirlər. Bir sıra müəllimlər təlim prosesində sinfi şagird
kollektivinə xas olan aşağıdakı xüsusiyyəti nəzərə almırlar.

Əgər evristik söhbətin gedişində öz arzusu ilə çağırılan yaxşı oxuyan şagird uğursuz cavab
verərsə, onda bir qayda olaraq növbəti 2-3 şagird də yaxşı cavab verirlər. Bunu nəzərə
almayaraq müəllim bir-birinin ardınca 5-6 nəfəri də çağırır ki, nəhayət düzgün cavab alsın.
Vaxt itirilir, başlıcası sinfin diqqəti zəifləyir. Belə hallarda şagirdin uğursuz cavabından sonra
yaxşı olar ki, müəllimin özü cavab versin. Doğrudan da, qoyulan sual artıq öz funksiyasını
yerinə yetirmişdir. O, şagirdləri düşünməyə vadar etmişdir. Onlarda cavabları tapmaq istəyi
yaranmışdır. Yoldaşların uğursuz cəhdlərini eşidib yorulmaqdansa, müəllimin düzgün və
aydın cavabını da sinfin eşitməsi faydalı olardı.

3) Müəllim teoremin isbatını qısa hekayət şəklində, onu suallarla kəsmədən şərh edir.
Adətən yeni işə başlayan müəllimin evristik söhbəti, ev tapşırıqları üzrə sorğusunu bacarıqla
aparmır və sinifdə bu zaman intizam zəif olur. Bir çox müəllimlərin nitqi düzgün olduğundan
onlar teoremlərin isbatını dəqiq və inamlı şərh edirlər, sinifdə isə hamı sakit oturur, diqqət
artır. Teoremin isbatı həcm etibarilə böyük olduqda, şagirdlər bir nəticəyə gəlmədikdə və
isbatın başa düşülməsi şagirdlər üçün çətin olduqda, ayrı-ayrı hissələri hazırlıq tapşırıqlarının
yerinə yetirilməsini əvvəlcədən aydınlaşdırdıqda teoremin isbatının hekayə şəklində şərhi
faydalıdır.

Məsələni ayrı-ayrı hissələrə bölünməsi priyomu tətbiq edilən siniflərdə həmin priyom
teoremlərin öyrənilməsində tətbiq olunur. Birinci tapşırığı müstəqil yerinə yetirərək şagirdlər
(şagirdlərdən biri lövhədə işləyir) dərslikdən teoremin ifadəsini oxuyur, onun şərti və
nəticəsini ayırır, çertyoj çəkirlər. Çertyojun formasını, vəziyyətini və hərflərlə işarə edilməsini
tələb etməklə şagirdlərin dərslikdən köçürməsinin qarşısını alır. Bununla şagirdlər məsələ
şərtində fiqurun qurulmasını öyrənirlər. Həm də bu zaman teoremin isbatının şərhindən əvvəl
şagirdlərin dərslikdəki çertyojun əlavə qurmalarla birlikdə dərhal bütünlüklə çəkilməsindən
ibarət tipik çatışmazlıqlar aradan qaldırılır. Şagirdlərin birinci tapşırığı müstəqil yerinə
yetirməsindən sonra yeni mövzunun həcmi azalır – teoremin isbatının nəzərdən keçirilməsi
qalır.

Aydındır ki, bundan əvvəlki abzaslarda göstərilən şərtlərin birinə uyğun olaraq müəllimin
teorem isbatını hekayə şəklində izah edə bilməsi hallarının sayı artır.

Əvvəllər metodik ədəbiyyatda məktəb mühazirəsindən (hekayədən) yalnız yuxarı
siniflərdə “harada ki, şagirdlər artıq öz diqqətlərini idarə edə bilirlər. 7-9cu siniflərdə o,
məhdud şəkildə yalnız zəruri hallarda tətbiq olunur. Aşağı siniflərdə isə tamamilə tətbiq
olunmur“. Sonrakı ədəbiyyatda isə 5-9cu siniflərdə yalnız qısa tarixi məlumatların
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verilməsində və ya müstəqil işlərə çox da böyük olmayan izahlarda hekayədən də istifadə
edilməsi tövsiyə olunur. Müəllimə verilən belə tövsiyələr artıq köhnəlmişdir. Birincisi,
psixoloqların məsələn, N.F.Dobrınin tədqiqatlarında müəyyən olunmuşdur ki, hətta ibtidai
sinif şagirdləri müəyyən şəraitdə eyni bir fəaliyyət üzərində uzun müddət (20 dəq və daha çox)
dayanıqlı diqqətlərini saxlaya bilirlər. İkincisi, göstərildiyi kimi yeni teoremin ayrı-ayrı
tapşırıqlara bölünməsi yolu ilə öyrənilməsi müəllimin şərhini 3-5 dəqiqəyə qədər azaldır.
Üçüncüsü, teoremlərin daxil edilməsində hazırlıq çalışmalarından istifadə edilməsi isbatın
şagirdlər tərəfindən başa düşülməsini asanlaşdırır ki, müəllim ətraflı şərh üzərində
dayanmamaq imkanı əldə edir. Əlbəttə, bu da müəllimin şərhinə sərf edilən vaxtın daha da
azaldılmasına səbəb olur.

Dərslərin müşahidəsi söyləməyə imkan verir ki, göstərilən şərtlər gözlənildikdə sinifdəki
şagirdlərin diqqəti müəllimin bütün hekayəsi müddətində dayanıqlı olur.

Bundan başqa, müəllimin sərəncamında şagirdlərin sadəcə dinləməsini deyil, həm də
müəllimi hekayəsi prosesində fəal düşünməsinə nail olmağa imkan verən kifayət qədər
vasitələr vardır. Həmin priyomlardan birini göstərək. Müəllim teoremin izah etdikdə
bilərəkdən 1-2 dəqiqəsizliyə yol verəcəyini sinfə bildirir, şagirdlərə diqqətlə qulaq asmaq və
bu dəqiqəsizlikləri müəyyən etmək tapşırılır. Bu priyomun etibarlı olmasına inanmaq üçün
müəllimin onu 2-3 dəfə tətbiq etməsi kifayətdir ki, hər bir şagirdin maraqla və gərgin diqqətlə
bu nöqsanları birinci tapmağa cəhd etmələrini görə bilsin.

Şagirdlərin teoremə aid çertyoju yerinə yetirməsi teoremin şərti və nəticəsini ayırmasında
sonra teorem hazır çertyoj üzərində məsələyə çevrilir. Əgər bu məsələ şagirdlərin gücünə
uyğundursa, onda müəllim onu müstəqil həll etməyə çalışır. Müəllim şagirdlərə hazır plan
verdikdə teoremin müstəqil isbatı asanlaşır.

Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq riyazi isbatların şagirdlərə çatdırılmasından ibarətdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Şagirdlərin riyazi isbatla tanış edilməsinin ayrı-ayrı priyomlar

üzərində təhlili məqalənin elmi yeniliyi hesab olunmalıdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərinin

müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Г. Агаева

Методы обучения математическому доказательству

Резюме

Известно, что математическое доказательство ябляется одним из важнейших
понятий математики. Самая широкая и универсальная часть математики предназначена
для студентов математического обоснования, чтобы создавать пространственные мечты
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и мечты, развиват математическую реч и мышление, а также создават практические
навинки.

G. Ağayeva

Teaching methods of mathematical proof

Summary

It is known that mathematical proof is one of the most important concepts of mathematics.
Certainly mathematical proof is the essence of mathematics. The widdest and most versatile
part of mathematics is designed for mathematical proof students to create spatial dreams and
dreams, to develop mathematical speech and thinking, and create practical habits.

Redaksiyaya daxil olub: 16.10.2018
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Məktəb riyaziyyat kursunda ardıcıllıqların öyrənilməsi
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Müşahidələr göstərir ki, ardıcıllıq riyaziyyat kursunun ən mühüm anlayışlarından biridir.
Bu mövzu ilə tanışlıq ilk olaraq 9-cu sinif riyaziyyat kursunda verilir. Bu mövzuda əvvəlcə
ardıcıllıq sadə şəkildə verilsə də daha sonra mövzu genişlənərək ardıcıllıq və onun limiti
mövzusunu əhatə edir. Ali məktəb kursunda isə bu mövzu daha ətraflı şəkildə verilir. Belə ki,
bu zaman monoton ardıcıllıq, ardıcıllığın ən böyük və ən kiçik qiyməti, yığılan və dağılan
ardıcıllıq, sonsuz kiçilən və sonsuz böyüyən ardıcıllıqlar, ardıcıllığın dəqiq aşağı və dəqiq
yuxarı sərhədi, alt ardıcıllıq anlayışları verilir. Buradan da göründüyü kimi ardıcıllıq anlayışı
ümumilikdə çox geniş mövzunu əhatə edir. İlk öncə ardıcıllıq haqqında qısa da olsa məlumat
verək.

5 rəqəmi ilə qurtaran ikirəqəmli ədədləri artan sıra ilə düzək:
15; 25; 35; 45; 55; 65; 75; 85; 95.
Birinci 15 ədədi, ikinci 25 ədədi, üçüncü 35 ədədi, doqquzuncu (sonuncu) 95 ədədi

yazılmışdır. 1-dən 9-a qədər hər bir natural ədədə 5 rəqəmi ilə qurtaran yeganə ikirəqəmli ə
dəd uyğun qoyulmuşdur:

1→ 15; 2→ 25; 3→ 35; … ; 9→ 95.
Bununla də təyin oblastı {1; 2; 3; … 9} çoxluğu, qiymətlər oblastı isə {15; 25; 35; … 95}

çoxluğu olan funksiya verilmişdir. Bu funksiyanı g hərfi ilə işarə edək, onda
g(1) = 15; g(2)=25; g(3)=35; … ; g(9)=95.

Başqa misala baxaq. Surəti 1 olan düzgün kəsrləri azalan sıra ilə yazaq;
; ; ; ; ;…

Biz belə kəsrlərdən ancaq ilk beşini yazdıq. Aşkardır ki, altıncı yerdə kəsri durmalıdır,

yeddinci yerdə , otuzuncu yerdə , yüzüncü yerdə kəsri durmalıdır. Ümumiyyətlə,
istənilən n natural ədədinə uyğun olan kəsri göstərmək olar, həm də bu kəsr yeganə olacaqdır.

Beləliklə, bu halda da funksiya verilmişdir. Bu funksiyanın təyin oblastı N natural ədədlər
çoxluğu, qiymətlər çoxluğu isə sürəti 1 olan düzgün kəsrlər çoxluğudur. Nəzərdən keçirilən
funksiyanı h hərfi ilə işarə edək, onda

h(1)= ; h(2)= ; h(3)= ; … ; h(30)= ;… ; h(100)= ;…
Beləliklə, bu yazdıqlarımıza əsasən deyə bilərik ki, təyin oblastı natural ədədlər çoxluğu

və ya ilk n natural ədədlər çoxluğu olan funksiyaya ardıcıllıq deyilir.

mailto:aytac.seyidova.95@mail.ru
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Ardıcıllıq bütün ədədlər çoxluğunda təyin olunduqda ona sonsuz ardıcıllıq deyirlər, ilk n
natural ədədlər çoxluğunda təyin olunduqda isə ona sonlu ardıcıllıq deyirlər. Yuxarıda
göstərilmiş misallardan birincisində biz sonlu ardıcıllığı, ikincisində isə sonsuz ardıcıllığı
nəzərdən keçirmişik.

Adətən ardıcıllığın hədlərini indeksi olan hərflərlə işarə edirlər. Ardıcıllığın birinci həddini
a1 simvolu ilə (a bir oxunur), ikinci həddini a2 simvolu ilə (a iki oxunur), üçüncü həddini a3
simvolu ilə (a üç oxunur), … , nömrəsi n olan həddini an simvolu ilə (a en oxunur) və.s. işarə
edək:

f(1)=a1; f(2)=a2; f(3)=a3; … f(n)=an ; …
Bu işarələrdə indeks (həddin sıra nömrəsi) arqumentin qiymətinə bərabərdir, an simvolu lə

arqumentin n qiymətinə uyğun olan funksiya qiyməti işarə edilmişdir. Ardıcıllığın özünü belə
işarə edəcəyik: (an).

Artan funksiya olan ədədi ardıcıllığa artan ardıcıllıq demək qəbul olunmuşdur. Birinci
misalda nəzərdən keçirdiyimiz 5 rəqəmi ilə qurtaran ikirəqəmli ədədlər ardıcıllığı elədir ki,
burada böyük nömrəyə ardıcıllığın böyük həddi uyğun gəlir. Deməli, bu sonlu ardıcıllıq
artandır. Qeyd etmək lazımdır ki, o və ancaq o ardıcıllıq artandır ki, onun hər həddi
(ikincidən başlayaraq) özündən əvvəlki həddən böyük olsun.

Analoji olaraq, azalan funksiya olan ədədi ardıcıllığa azalan ardıcıllıq demək qəbul
olunmuşdur. Belə ki, məsələn -2, -4, -6, -8, -10 sonlu ardıcıllığı və həmçinin yuxarıda
göstərdiyimiz sürəti 1 olan düzgün kəsrlərin sonsuz ardıcıllığı azalan ardıcıllıqlardır. Burada
da deyə bilərik ki, o və ancaq o ardıcıllıqlar azalandır ki, onun hər həddi (ikincidən
başlayaraq) özündən əvvəlki həddən kiçik olsun.

Bütün hədləri öz aralarında bərabər olan ardıcıllığa sabit ardıcıllıq deyilir.
Ardıcıllığın hər həddini onun n nömrəsi ilə ifadə edən düstura ardıcıllığın n-ci həddinin

düsturu deyilir. Qeyd etmək lazımdır ki, ardıcıllıq rekurent üsulla da verilə bilər. Bu zaman
adətən ardıcıllığın bir və ya bir neçə həddi və n-ci həddi özündən əvvəlki hədlərlə
əlaqələndirilən düstur verilir.

{an} və {bn} ardıcıllıqları verildikdə (an+bn), (an-bn), (an×bn), və bn≠0 olduqda { }

ardıcıllıqlarına uyğun olaraq verilmiş ardıcıllığın cəmi, fərqi, hasili, qisməti deyilir.
Ədədi ardıcıllıqlar içərisində monoton ardıcıllıqlar mühüm yer tutur. Artan, azalan,

artmayan, azalmayan ardıcıllıqlara monoton ardıcıllıqlar deyilir. Artan, azalan ardıcıllıqlara
isə ciddi monoton ardıcıllıqlar deyilir.

İndi isə məhdud və qeyri-məhdud ardıcıllıqlar haqqında məlumat verək.
Tutaq ki, (an) ardıcıllığı verilmişdir. Əgər (an) ardıcıllığının bütün hədləri müəyyən bir A

ədədindən böyük deyilsə, yəni an ≤ A (n=1, ∞) olarsa, ona yuxarıdan məhdud ardıcıllıq
deyilir. A ədədi (an) ardıcıllığının yuxarı sərhəddi adlanır. Əgər (an) ardıcıllığının bütün
hədləri müəyyən bir B ədədindən kiçik deyilsə, yəni an ≥ B (n=1, ∞) olarsa, ona aşağıdan
məhdud ardıcıllıq deyilir. B ədədi (an) ardıcıllığının aşağı sərhəddi adlanır.

Tutaq ki, (an) ardıcıllığı həm yuxarıdan, həm də aşağıdan məhduddur. Onda deyirlər ki, (an)
ardıcıllığı məhduddur. Həndəsi olaraq ardıcıllığın məhdud olması o deməkdir ki, bu
ardıcıllığın bütün hədləri a=0 nöqtəsinin müəyyən c ətrafında yerləşir.

Yığılan və dağılan ardıcıllıq anlayışlarını daxl edək.
(an) verilmiş ədədi ardıcıllıq, a isə müəyyən sonlu həqiqi ədəd olsun.
Tutaq ki, istənilən ε ˃ 0 ədədinə görə elə n0 natural ədədi var ki, n ˃ n0 şərtini ödəyən

bütün n-lər üçün | an -a | ˂ ε bərabərsizliyi ödənilir. Onda a ədədinə (an) ardıcıllığının limiti
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deyilir və simvolik olaraq belə yazılır: = a və ya an → a (n→∞). Əgər (an)
ardıcıllığının limiti varsa onda, bu ardıcıllıq yığılan ardıcılllıq, əks halda isə, yəni limit
yoxdursa yaxud sonsuzluq simvollarından birinə bərabərdirsə dağılan ardıcıllıq adlanır.

Qeyd edək ki, ardıcıllığın yığılan olması üçün zəruri şərt onun məhdud olmasıdır. Deməli,
əgər ardıcıllıq məhdud deyilsə, onda bu ardıcıllıq dağılandır. Həmçinin deyə bilərik ki,
ardıcıllığın məhdud olması onun yığılması üçün kafi şərt deyildir. Başqa sözlə desək elə
ardıcıllıq var ki, məhduddur, ancaq yığılan deyildir.

Ardıcıllığın dəqiq aşağı və dəqiq yuxarı sərhəddi anlayışlarını daxil edək.
Tutaq ki, {xn} hər hansı ardıcıllıq, (məhdud və ya qeyri-məhdud) M isə sonlu ədəd və ya +∞ -dur.
Tutaq ki, { xn } ardıcıllığı üçün aşağıdakı iki şərt ödənilir:
1) istənilən n € N üçün xn ≤ M.
2) istənilən sonlu M1 ˂ M ədədi üçün elə n0 € N var ki, M1 ˂ xn0 ≤ M doğrudur.
Onda M ədədinə { xn } ardıcıllığının dəqiq yuxarı sərhəddi deyilir və bu fakt simvolik

olaraq belə yazılır: M = Sup { xn }.
Analoji olaraq, dəqiq aşağı sərhəddin tərifi verilir.
Məqalənin aktuallığı. Məktəb riyaziyyat kursunda şagirdlərə ardıcıllığın öyrədilməsini

məqalənin aktuallığı hesab etmək olar.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə silsilə anlayışı

ardıcıllıq anlayışının vasitəsilə şagirdlərə çatdırılır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərinin

müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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А. Сейидова

Изучение последовательности в курсе радиологии

Резюме

Мы предоставили информацию об изучении последовательностей в этом отношении.
Также здесь мы предоставили информацию о методах инкрементных, конечных и
бесконечных, монотонных последовательностях и свойствах, граниченных и
неограниченных, накопительных и распределенных последовательностях.
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A. Seyidova

Studying the sequence in the math course

Summary

We have generally provided information on mathematics courses. We have also provided
information about the methods of sequencing, incremental and declining, finite and infinite,
monotonic sequences and properties, limited and non-restrictive, accumulated and distributed
sequences.

Redaksiyaya daxil olub: 16.10.2018
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Müəyyən inteqralın cisimlərin həcminin
hesablanmasına tətbiqi

Vüsalə Səfərova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

E-mail: vusale.seferova.95@mail.ru

Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof. A.S. Adıgözəlov,
ped.ü.f.d. Ə.A. Gərayev

Açar sözlər: çoxüzlü, silindir, doğuran, hündürlük, sahə, yan səth, həcm, inteqral
Ключевые слова: многогранный, цилиндр, образующая, высота, площадь, боковая

поверхность, объем, интеграл
Key words: multiline, cylinder, bearing, altitude, area, side surface, volume, integral

Hesab edək ki, bizə hamar yaxud da hissə-hissə hamar səthlə hüdudlu bir cisim verilmişdir.
Həmin cismi Ox-ə perpendikulyar olan müstəvilərin vasitəsi ilə n sayda laya bölək. Tutaq ki,
Ox-ə perpendikulyar olan bu kəsiklərin hamısının Q-sahəsini təyin etmək həmin kəsıyın
koordinat başlanğıcından olan x məsafədən asılıdır. Bu isə o deməkdir ki, baxdığımız cismin
Ox oxuna perpendikulyar olan kəsiyin sahəsi-Q(x) x-in funksiyası olur.İndi isə cismin
x= funksiyasına uyğun i-ci kəsiyini nəzərdən keçirək. Kəsiyin sahəsi Q( )-dir.
Verilmiş kəsiyin sağında yerləşən qonşu kəsiyi x-in qiyməti -ə uyğundur. Cismin
bu iki kəsiyinin arasında olan i-ci layın qalınlığı olacaqdır. İndi isə Q( )
sahəsinin üzərində elə bir elementar silindr quraq ki, silindrin doğuranları Ox oxuna paralel,
hündürlüyü isə olsun. Qurduğumuz elementar silindrin həcmi -ə bərabər olsun.
İndi isə cismin bütün laylarını yuxarıda verilən qayda vasitəsilə qurulan elementar silindirlərlə
əvəzləyək. Bu elementar silindirlərin həcmlərinin cəmi aşağıdakı ifadəyə bərabər olacaqdır:

Baxılan cismin V həcmi ilə həcmi bir-birindən fərqlidir. Ancaq ⧍ -lərdən ən
böyüyünü göstərən �-nın sıfra yaxınlaşdırılması şərtilə cismin Ox-ə perpendikulyar olan
kəsiklərinin sayını sonsuz artırsaq, bu zaman fərqi sonsuz kiçiləcək və beləliklə sıfra
yaxınlaşacaq (bunu həndəsi və mexaniki əyaniliklə bu cür təsəvvür edə bilərik: x kəmiyyəti
OA=a-dan OB=b-ə qədər dəyişdiyi zaman cismin Ox oxuna nəzərən perpendikulyar olan

kəsiyi, özünə paralel qalması və öz sahəsini müəyyən bir qanunla dəyişməsi şərtilə
arasıkəsilməz soldan sağa doğru hərəkətlə cismi təşkil edir.) Bununla da

V=
olmalıdır.

cəminə Q(x)-in seqmentində inteqral cəmi deyilir. Bunun üçün də
axrıncı bərabərlikdən
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V=
düsturu alınar. Bu düstur cismin Ox-ə perpendikulyar olan hərəkət edən kəsiyinin Q(x)

sahəsinə əsasən həcminin müəyyən inteqral ilə hesablanması düsturudur.
Əgər cismin Oy-ə perpendikulyar mütəhərrik kəsiyinin sahəsi P(y) kimi verilərsə, bu

zaman cismin V həcmi yuxarıdakı mühakiməyə oxşar olaraq

düsturu ilə veriləcəkdir. Burada nəzərdə tutacayıq ki, cismin Oy-ə perpendikulyar kəsiyi
özünə paralel qalmaqla aşağıdan yuxarıya doğru hərəkət etdiyi zaman y �-dan �-a qədər
dəyişir.

Misal.

ellipsoidinin həcmini Ox oxuna perpendikulyar olan kəsiyin sahəsinin

vasitəsi ilə hesablayın.
Həlli.
Verilmiş ellipsoidi Ox-ə perpendikulyar x=h müstəvisi vasitəsilə kəsək. Bu zaman

yaxud da

ellipsini alarıq. Daha sonra həmin ellipsin yarımoxları -lə işarə edilsə

,

yaxud

, =

alınacaqdır. Artıq analitik həndəsədən bizə məlum olan ellipsin sahə düsturuna nəzərən
baxılan ellipsin sahəsi-Q(x)

Q(x)=� =

olacaqdır.

Q(x)=

alınar. Burada x kəmiyyəti –a-dan +a-ya dəyişərsə, sahəsi Q(x)-lə ifadə olunan ellipsin
özünə paralel qalmaq şərtilə hərəkəti vasitəsilə verilmiş ellipsoid əmələ gələr. Onun ifadəsini

V= düsturunda Q(x)-in yerinə qoysaq və inteqral sərhədlərinin –a-dan +a-ya
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dəyişdiyini nəzərə alsaq, həmin ellipsoidin həcmi üçün aşağıdakı ifadəni alarıq:
V

Bununla da görə bilərik ki, verilən-üçoxlu ellipsoidin həcmi -ə bərabərdir.

Əgər ellipsoidin oxları bir-birinə bərabərdirsə onda o kürəyə çevrilər. Bu səbəbdən də
ellipsoidin həcmi düsturunda b=c=a qəbul olunarsa, o zaman a radiuslu kürənin həcmi
V= -na bərabərdir. Həqiqətən də mərkəzi koordinat başlanğıcı, radiusu isə a-ya bərabər

olan kürənin tənliyi -dır. Həmin kürə Ox-ə perpendikulyar x=h
müstəvisi vasitəsilə kəsilərsə

çevrə alınacaqdır. Bu çevrə vasitəsilə əhatə olunmuş dairənin sahəsi Q(x)=� =
� -ə bərabər olacaqdır. X kəmiyyətinin –a-dan +a-ya qədər dəyişdiyi zaman Q(x)
sahəli dairənin Ox oxuna perpendikulyar qalması şərtilə soldan sağa doğru hərəkəti

nəticəsində kürə əmələ gələr. Bu səbəbdən də V= düsturunu tətbiq etsək
V=

alınar. Baxılan kürənin həcmi V= -dur.

Məqalənin aktuallığı. Məktəb təcrübəsi göstərir ki, fırlanma cismi səthinin müəyyən
inteqral vasitəsilə hesablanması həlli şagirdlərdə müxtəlif çətinliklərlə qarşılaşır. Bu inteqral
hesabına dair çalışmaların təliminin araşdırılması aktuallıq kəsb edir. Riyaziyyatın tədrisi
metodikasında elə təlim metodları vardır ki, müəllim bu metodlardan istifadə etməklə şagirdin
tədqiqatçılıq qabiliyyətlərini inkişaf etdirir. Məlumdur ki, müasir dövrdə təhsil sahəsində
ciddi dəyişik liklər mövcuddur.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məktəb riyaziyyat kursunun təlimində şagirdə fərdi yanaşma
zərurəti meydana çıxır. Bu səbəbdən də materialın əhəmiyyəti mənimsəmə, həm də şərhetmə
xarakterinə görə zəruri sayılır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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В. Сафарова

Применение определенного интеграла
для расчета объема объектов

Резюме

Вопрос об увеличении научного уровня и эффективности обучения был выдвинут
своевременно и выделив достаточное пространство для интерпретации научных
принципов преподавания системы исследований по интеграции средних школ и их
применения в различных ситуациях. Методологические соображения для изучения
интегрированной учебной системы, которые будут выражены в предмете, помогут при
преподавании математике в средних школах и улучшить учебные пособия и учебные
программы. Таким образом, можно достичь развития учеников путем координации
теоретической и практической деятельности по изучению системы интеграции на курсе
математики средней школы.

V. Safarova

Application of certain integral to the calculation
of the volume of objects

Summary

The issue of increasing the scientific level and effectiveness of the training has been put
forward in a timely manner by allocating sufficient space for the interpretation of the
scientific principles of the teaching of the system of studies on the integration of secondary
schools and the application of them in different situa-tions. The methodological
considerations for the study of the Integrated Study System, which will be expressed in the
subject, will help maths of secondary schools, improve teaching aids and curricula. Thus, it is
possible to achieve the development of pupils by coordinating theoretical and practical
activity on the study of the system of integration in the secondary school mathematics course.

Redaksiyaya daxil olub: 12.10.2018
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Riyaziyyat təlimində şagirdlərin fəallaşdırılması problemi

Humay Məmmədova
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Rəyçilər: ped.ü.f.d., dos. N.R. Abbasov,
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Açar sözlər: fəal təlim, ənənəvi təlim, interaktiv metodlar, üsul və vasitələr
Ключевые слова: активное обучение и традиционное обучение, интерактивные
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Tədqiqatlar nəticəsində sübut olunmuşdur ki, təlim prosesində əldə ediləcək nəticənin
səmərəli olması pedaqoji bacarıqların, təlim texnologiyasının düzgün tətbiqi ilə şərtlənir.
Müasir dövrün qlobal təhsil sistemində təlim texnologiyaları diqqət mərkəzindədir.

Yeni təhsil sistemi ənənəvidən fərqli olaraq, şagirdlərin fəallığını və əldə ediləcək
məlumatı müstəqil şəkildə özlərinin tapmalarını tələb edir. Ənənəvi təhsil sisteminin əsas
quruluş texnikası keçmiş mövzunun soruşulması, qiymətləndirmə, müəllim tərəfindən yeni
mövzunun izahının verilməsi, çalışmalar, dərslik üzərində iş vasitəsilə tətbiqetmə və
möhkəmləndirmə, ev tapşırığının verilməsi hissələrindən ibarət idi. Bu cür sistemdə şagird
diqqətini bütün dərs prosesi ərzində materiala kökləmək çox çətin idi. Fəal təlim sistemi isə
şagirdlərin ilk növbədə təhsil prosesinə marağının yaranmasını hədəflədiyi üçün məktəblilərin
özləri də uğurlu nəticə əldə etmək üçün əllərindən gələni etməyə səy göstərirlər.

Hədəflənmiş məqsədə yetmək üçün təlim prosesinə istiqamət verilməsi və onun təşkil
olunması zamanı icra edilən aktlar sistemi təlim texnologiyası adlanır. Bu, çoxkomponentli
sistem olub təlim prosesinin bütün mərhələlərini əhatə edə bilən əməliyyatlar ardıcıllığına
əsaslanır. Buraya məqsəd, mahiyyət, pedaqoji taktlar, dərsin təşkili, öyrədən və öyrənənlər
arasındakı əlaqələr, öyrədənlərin təhsil sahəsindəki səylərinin nəticələri, həmçinin onların
potensial qabiliyyətləri və s. daxildir. Təhsil sistemi hər zaman dövrün tələbləri ilə uzlaşdırılıb
və dünya sisteminə potensial kadr yetişdirdiyi üçün daim diqqət mərkəzində saxlanılmışdır.
Buna görə nəticənin hər zaman daha səmərəli olmasına çalışılmış və bunun üçün yollar
axtarılmışdır. Təlim texnologiyaları təlimin təşkili və idarə edilməsi prosesi olduğu üçün
zaman keçdikcə proses dəyişdirilməyə, alternativ üsullar tətbiq edilməsinə başlanmışdır.
Ölkəmizin təhsil sistemində ənənəvi və fəal təlim texnologiyaları diqqət cəlb edir.

Ənənəvi təlim texnologiyası müəllimi tədris prosesinin mərkəzi fiquruna çevirir və
öyrədənlərin məlumatları hazır şəkildə ötürməsinə əsaslanır. Bu zaman əsas ağırlıq müəllimin
üzərinə düşsə də, şagird heç bir əziyyət çəkmədən, göydəndüşmə biliyi, mahiyyətini tam
bilmədən, yaxud özü araşdırmadan əzbərləməyə məcbur edilir. Bu zaman bu cür biliklər asan
başa gəldiyi üçün öyrənənlər tərəfindən qiymətləndirilmir, həmçinin sadəcə eşitmə yolu ilə
tanış olduğu məlumatların hamısını yadda saxlamaq çətin başa gəlir, məktəbli beynində
yüklənmə və buna görə də bu prosesə uyğunlaşa bilməyənlərdə təhsil prosesindən yayınmalar
və tədricən ayrılma baş verir.

Motivasiya mərhələsi və şagird fəallığı əsas olmadığı üçün məktəblilərə özlərini tam
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göstərmək üçün şərait yaranmır, o cümlədən şagirdin prosesə xüsusi marağı müşahidə edilmir
və əsasən, məcburiyyət əsaslı öyrənmə ilə müşayiət olunur. Şagirdlər passivv rol oynayır,
prosesin təşəkkülü müəllim fəallığı ilə gerçəkləşdirilir. Ənənəvi təlim texnologiyası evə
verilmiş mövzunun soruşulması, tapşırıqların yoxlanması, qiymət vermə, yeni mövzunun
müəllim tərəfindən izahı, bu barədə kitab üzrə iş icra edərək çalışmalar yerinə yetirilməsi, təzə
mövzuya aid çalışmaların evdə yerinə yetirilməsini tapşırmaq mərhələlərindən təşkil edilir.

Fəal təlim texnologiyası isə ənənəvi formanın bəzi cəhətlərdən əksi sayıla bilər. Bu zaman
əsas, mərkəzi fiqur, tədris prosesinin başlıca ünsürü kimi şagirdlərin fəallığı məsələsi ön plana
çəkilir. Prosesin həyata keçməsinin əsas iştirakçısı öyrənənlər hesab edilir. Bu texnologiya
müəllimin əvvəlki çoxfunksiyalı rolunu şagird fəallığı ilə əvəzləyir. Belə ki, məlumatlar hazır
şəkildə ötürülmür, şagirdlərin tədqiqatçılıq keyfiyyətləri aşkara çıxarılır və onlar özləri
informasiyanı tapıb biliyə çevirirlər. Bu zaman sadəcə məlumatların yadda saxlanması, hafizə
yox, bacarıqların formalaşdırılması və praktikada tətbiq edilməsi məsələsi ön planda durur.
Fəal təlimdə müəllim fasilitator rolunu oynayaraq təlim prosesinə bələdçilik edir, şagird
tədqiqatlarını doğru yönə istiqamətləndirir, onların fəaliyyətinə nəzarət edir və dərsin ümumi
strukturunu, istifadə ediləcək metod, üsul, vasitə və formanı əvvəldə müəyyənləşdirir.
Ənənəvi texnologiyada dərsin soruşulması ya şagirdlərin dərs materialını başdan-ayağa
danışması, yaxud sual-cavab əsasında həyata keçirilirdisə, fəal təlimdə müxtəlif interaktiv
metodlar geniş imkanlar açır. Ənənəvi metodda əsas məsələ materialın beyində
yerləşdirilməsidirsə, fəal təlimdə bu zaman mövzunun qavranılması, tətbiqi və beyin
fəaliyyətinin özünün genişləndirilməsi diqqət mərkəzinə çəkilir. Ənənəvi təlim zamanı
materialın mənimsənilmə dərəcəsini yoxlamaq üçün şagirdlər fərdi və kollektiv işə cəlb
edilirlərsə, fəal təlimdə həmçinin qrup və komanda şəklində iş vərdişləri aşılanır, həmçinin
şagirdin fikrini ifadə edə bilməsinə, nitq qabiliyyətinin inkişafına xüsusi önəm verilir. Fəal
təlim texnologiyasının tətbiq olunduğu dərsdə motivasiya, tədqiqat sualı, tədqiqatın icrası,
müzakirə və nəticələr çıxarılması mərhələləri qeydə alınır. Bu metod başlıca olaraq
öyrənənlərin fəallığını təmin etməyi və bu prosesə özlərinin müstəqil şəkildə cəlb olunmasını
hədəfləyir.

Təhsil sistemində daha təkmil nəticələr əldə edilməsi üçün başqa təlim texnologiyaları da
tətbiq edilmişdir. Proqramlaşdırılmış təlim texnologiyası da şagirdlərin müstəqil fəaliyyətinə
əsaslanan sistemdir və burada bu fəaliyyətin təşkil və idarəsi kompüter, dərslik, proqram kimi
vasitələrlə həyata keçirilir (2, 103). Bu zaman şagirdlər fərdi qaydada öz mənimsəmə
səviyyələrinə və sürətlərinə uyğun şəkildə irəliləyirlər. Bu cür təlim növü, əsasən, tapşırıq və
onun həm cavabı, həm də izahı yüklənmiş kompüter, yaxud bunu özündə təcəssüm etdirə
bilən dərslik vasitəsilə icra edilir. Şagird məlumatları qavrayır, tapşırıqları yerinə yetirir, səhv
edərsə, xətasını düzəldib yeni mərhələyə keçə bilir. Bu metod İKT vasitələrinin tədris
prosesinə cəlbi baxımdan yaxşıdır, lakin bu zaman müəllim mənimsəmə səviyəsinə tam bələd
ola bilmir və qismən nəzarəti itirir.

Problemli təlim texologiyası şagirdləri təfəkkürünü inkişaf etdirməyə, beyin funksiyalarını
işə salmağa təşfiq edir. Bunun tətbiqi zamanı müəyyən problem qoyulur, müəllimin
moderatorluğu ilə problematik situasiya yaradılır, problemin həlli üçün müzakirələr aparılır,
axtarış edilir, plan müəyyənləşdirilir və s., problem həll edilir və nəticə qeydə alınır. Bu
metod da şagird fəallığını və müstəqil işini əsas məqsəd kimi irəli sürür. Təlim prosesində
oyun texnologiyaları şagirdlərin yorğunluğunu aradan qaldırmaq, dərsi daha maraqlı etmək
üçün tətbiq edilir. Bunların da didaktik oyunlar, işgüzar-rollu oyunlar, oyun-tapmacalar, oyun
situasiyalarının yaradılması, oyun-yarışlar və s. növləri var. Oyun texnologiyasının tətbiqi
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oyuna hazırlıq, rol bölgüsü, təlimat, oyunun icrası və müzakirə edilməsi mərhələlərindən
ibarətdir.

Məktəblərdə riyaziyyat fənninin tədris olunması zamanı əsas problemlərdən biri nələrin
tədrisidir. Riyaziyyat təmayüllü məktəblərdə əsas məqsəd bu sahədə mütəxəssislər
yetişdirmək olduğu üçün fənnin tədrisinə xüsusi diqqət ayrılır və buna həsr edilən saat
miqdarı da daha çoxdur. Hazırda bütün dünya təhsil sistemində riyazi təlimin əhəmiyyəti
xüsusi olaraq vurğulanır, elektron-hesablama maşınlarının nailiyyətlərində dəqiq elmlərin
spesifik rolu qeyd edilir və bu sahələrin inkişafına diqqət göstərilir. Engels riyaziyyatı gerçək
aləmin ən ümumi miqdar münasibətləri haqqında elm kimi təqdim edirdi. Riyaziyyat elminin
nüfuz etdiyi sahələr çoxdur və bu baxımdan məktəbdə tədris edilən riyaziyyat elmi ilə həqiqi
riyaziyyat arasında uçurum yaranmamalıdır. Məktəbdə öyrədilən riyaziyyat fənninin bəsit
riyazi anlayışların öyrənilməsi ilə kifayətlənməməli olduğu ideyası XIX yüzilliyin
başlanğıcında F.Kleyn və onun əməkdaşları tərəfindən ortaya atılmışdır. Ancaq SSRİ təhsil
müəssisələrində ötən əsrin 70-ci illərinədək bəsit riyazi anlayışların tədrisi fənn proqramında
əsas yer tuturdu. Kleyn bu sahədə müəyyən işlər görmüş, fənnin tədrisi üçün xüsusi
proqramını yaratmışdır. Bu proqramdakı materiallar Dekart, Leybnis və Nyutonun ideyalarına
əsaslanıb riyazi analiz və analitik həndəsəni əhatə edirdi. XX əsrdə artıq riyaziyyat fənninin
tədrisi sahəsi Y.Bernulli və Paskalın adı ilə bağlı ehtimallar nəzəriyyəsi, Q.Kontorun
ideyalarını rəhbər tutaraq çoxluqlar nəzəriyyəsi, Hamilton və Qrasmana görə isə vektorların
tədqiqi daxil edilməklə genişləndirilmişdir. SSRİ Elmlər Akadenmiyasının prezidenti
M.V.Keldiş EHM-lərin başlıca iş prinsiplərinin məktəb proqramına daxil edilməsini vacib
hesab edirdi. XX əsr məktəb riyaziyyat kursuna daxil edilmiş cəbr və riyazi məntiqin,
çoxluqlar nəzəriyyəsinin ümumi məsələlərinə dair fikirlər tam şəkildə çatdırılmırdı, ancaq
bunların proqrama salınması məktəblilərdə analiz-sintez bacarıqlarını təkmilləşdirdi.
A.N.Kolmoqorovun başçılığı altında SSRİ daxilində məktəb riyaziyyat proqramlarının
tətbiqində köklü islahatlar aparıldı və 1969-1970-ci tədris ilindən etibarən ümumtəhsil
məktəblərində həyata keçirilməyə başlandı, buna müvafiq olaraq uyğun dərsliklər tərtib edildi.
Bu dəyişikliklər ibtidai təhsilin 3, ümumi təhsilin 10 il olmasını hədəfləyir və riyaziyyat
fənninin tədrisi çoxluqlar nəzəriyyəsinin elementləri əsasında həyata keçiriləcəkdi. Ancaq 80-
ci illərin başlanğıcından etibarən yenidən 11 illik təhsil sisteminə qayıdış elan edildi.
Avstraliyada (Adelade şəhərində) 1984-cü ildə keçirilən V Beynəlxalq Konqresdə keçmiş
SSRİ-də riyaziyyatfənninin tədrisinin aparılması, təlimin məzmunu, təşkil olunması,
metodları, strukturu, çoxluqlar nəzəriyyəsinin riyaziyyat fənninin tədrisində mövqeyi və
səmərəsi, bacarıqlı şagirdlərlə iş, pedaqoq hazırlığı və təminatı, təhsil müəssisələrində EHM-
lərdən istifadə olunmasının vəziyyəti və s. ilə bağlı fikirlər səsləndirilmiş və müzakirəyə
qoyulmuşdur.

Riyaziyyat təlimində şagird fəallığını təmin etmək üçün ən uğurlu üsullardan biri də
məktəblilərin şifahi hesab bacarığını inkişaf etdirməkdir (4). Bunun sinif daxilində yarış
formasında təşkili şagirdlərin bütün bacarıqlarını səfərbər etmələrinə təşfiq edəcəkdir.
Azyaşlılar öz həmyaşıdları arasında seçilmək, bir növ, özünü göstərmək, müəllim və valideyn
gözündə yüksəlmək və şöhrətlənmək üçün buna xüsusi diqqət ayıracaqdır. Bu gün sürətli
hesablama apara bilmək üçün bütün dünyada, eləcə də Azərbaycanda mental arifmetika üzrə
müxtəlif təlimlər keçirilir və valideynlər öz övladlarının bu sahədə uğuru üçün, demək olar ki,
yarışırlar. İlk dəfə Yaponiyada tətbiq edilən mental arifmetika proqramı beynin hər iki
yarımkürəsinin bərabər fəaliyyətinə imkan yaradır.

İbtidai sinifdə riyaziyyat tədris edilərkən məntiqi çalışmaların həlli də diqqət cəlb edir. Bu
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baxımdan ölkəmizdəki türk liseylərinin fəaliyyəti daha çox nəzərə çarpır. Belə ki, bu
məktəblərdə azyaşlı beyninin fəaliyyətini inkişaf etdirmək, onun bəzi funksiyalarını işə
salmaq üçün məntiqi çalışmaların həllinə xüsusi diqqət ayrılır (1, səh.5). Bu sahədə həyata
keçirilmiş ən gözəl nailiyyətlərdən biri prof. M.Babayevin apardığı “Maraq-məntiq”
televiziya verilişinin transilyasiyasıdır. Xadimin bu sahədə yazıları da diqqət cəlb edir. Lakin
daha sonradan bu layihə sonlandırılmışdır.

Riyaziyyat tədrisinin uğurla həyata keçirilməsi üçün müəllim sadəcə nəzəriyyəni bilən bir
alim, şagird davranış və xarakteri ilə hesablaşa bilən bir psixoloq olmaqdan savayı, həm də
dərs prosesini uğurla qura bilən bir metodist olmalıdır. Bunun üçün riyaziyyatın tədrisi
metodikasına bələd olmaq fənnin tədrisi prosesini düzgün və effektiv qurmağa kömək
edəcəkdir. Məhz metodikanı bilmək hər bir dərsin məqsədini müəyyənləşdirməyə və buna
uyğun metodlara müraciət olunmasına rəhbərlik edəcəkdir (5).

Orta məktəblərdə riyaziyyat tədrisinin nələri əhatə etməsi problemi bütün dünyada təhsil
sisteminin əsas məsələlərindən biri olmuşdur. Riyazi təhsilin məzmunu orta məktəblərdə
keçirilən sistemli biliklərin ali məktəblərdə davamını təmin etməli və əlaqə yaratmalı,
məktəblilərin həm biliklərini, zehni qabiliyyətlərini, həm də dünyagörüşünü təkmilləşdirməli,
tədris zamanı əldə edilən riyazi-məntiqi bacarıqlar müvafiq peşələrdə, həmçinin
texnologiyada tətbiq imkanları yaratmalıdır. Riyaziyyat tədris proqramına nələrin daxil
edilməsini müəyyən etmək üçün aparıcı və əlavə bilikləri dəqiq təyin etmək və tədris
prosesində dayaq biliklərin öyrənilməsinə xüsusi əhəmiyyət vermək lazımdır. Əsas bilik və
bacarıqlar riyazi təlimin sonrakı mərhələlərinin aparılması üçün də əhəmiyyət kəsb edir,
onlara məsələ həlli, teoremlərin sübut və izahı, əsaslandırılması üçün müraciət edilir,
həmçinin tədris proqramının uzunmüddətli və davamlı tədqiqat obyekti olur, bilik, bacarıq və
vərdişlər yaradır, zehni fəallıq yaratmaqla bərabər, məktəbli dünyagörüşünü də formlaşdırır.
Aparıcı biliklər tədris prosesində davamlı xarakter daşıyaraq əlavə biliklərin öyrənilməsini
təşkil edir və ümumiləşdirilmiş keyfiyyətə malikdir. Bu cür biliklərin tətbiq sahəsi genişdir və
təlim prosesində fəndaxili və fənlərarası əlaqələrin qurulmasını təmin edən başlıca faktor
sayılırlar. Elmi cəhətdən əsaslandırılmış dayaq biliklər, bacarıqlar və vərdişlər sisteminin
seçilməsi meyarlarını hazırlamaq müasir riyaziyyat tədrisi metodikasının nəzəriyyə və
təcrübəsinin aktual məsələsidir (3, səh. 283).

Məqalənin aktuallığı. Məqalə yeni təhsil proqramının tətbiqi ilə şagird fəallığının əsas
diqqət mərkəzinə çəkilməsi nəticəsində ibtidai təhsil pilləsində də öyrənənlərin marağının
təmin edilməsi üsul və vasitələrinin araşdırılması baxımından aktual əhəmiyyət kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Tədris prosesində ənənəvi və qeyri-standart təlim
texnlogiyalarının tətbiqinin, onların üstün və çatışmayan cəhətlərinin müqayisəli şəkildə
verilməsi, təlim texnologiyalarına uyğun vasitə və metodların seçilmsi və tədris prosesinin
şagirdin psixologiya və maraqlarını nəzərə alınaraq qurulması, həmçinin alternativ üsulların
tətbiqinin təklif edilməsi məqalənin elmi yeniliyi hesab edilə bilər.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Elmi işdən ibtidai və orta ixtisas fənn
müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin
tərbiyəçiləri istifadə edə bilərlər.
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Г. Мамедова

Проблема активизации учеников в обучении математики

Резюме

Статья посвящена проблеме преподавания математики в студенческой деятельности.
Студент считаются центральной фигурой в современной эпохе процесса обучения и
результаты обучения учитываются непосредственно зависят от активности учащихся.
Таким образом, интерес студентов в учебном процессе для формирования результатов,
которые будут получены и самостоятельно развивать свои исследовательские навыки
вовлечены.

H. Mammadova

Problem of making more active in the
mathematics training of the pupils

Summary

The article is devoted to the issue of the student activity in mathematics teaching. A
student is considered to be the central figure in the modern era of the learning process and
learning outcomes are taken into account directly dependent on the activity of learners.
Therefore, the interest of the students in the educational process for the formation of the
results to be obtained and independently develop their research skills are involved.
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Bəzən kəmiyyətləri əlaqələndirən qanunlar elə olur ki, kəmiyyətlərdən birinin qiymətini
bildikdə o birinin qiymətini tapmaq asan olur. Məsələn, həndəsədə dairənin radiusunu
bilməklə onun sahəsini tapmaq olar, fizikada zaman aralığını bilməklə sərbəst düşən cismin
bu müddətdə getdiyi yolu hesablamaq olur və s.

Aydındır ki, ölçü vahidi qəbul etdikdən sonra kəmiyyətlərin qiymətləri ədədlərdə ifadə
olunur ona görə də kəmiyyətlər arasındakı funksional asılılığı öyrənmək üçün ədədi funksiya
anlayışından istifadə edilir .

Tərif:
X ədədi çoxluğundan götürülmüş hər bir x-ə Y çoxluğundan yeganə y ədədini qarşı qoyan

qaydaya X çoxluğunda verilmiş ədədi funksiya deyilir. Burada x-ə sərbəst dəyişən və ya
funksiyanın arqumenti, y - asılı dəyişən və ya arqumentin funksiyası deyilir. Ədədi funksiyanı
adətən y=f(x) kimi işarə edirlər. X çoxluğuna verilmiş funksiyanın təyin oblastı deyilir və
X=D(f) kimi işarə olunur. Y çoxluğuna verilmiş funksiyanın qiymətlər oblastı deyilir və Y=E(f)
kimi işarə olunur.

Misal 1.
funksiyasının təyin oblastını və qiymətlər çoxluğunu tapın .

Həlli:
1) x-5 0 , x 5
2) D(f)=[5,+ )
3) E(f)=R
Misal 2.
f(x)= - 9 funksiyasının təyin oblastını və qiymətlər çoxluğunu tapın.
Həlli:
1) Funksiya x-in məxrəci 0-a çevirən qiymətlərində təyin olunmayıb. 9 məxrəci 0-a çevirir.
2) D(f)= (- ) (9,+
3) E(f)=R
f funksiyasının verilməsi, x arqumentinin hər bir qiymətinə görə )(xf funksi-yasının

uyğun qiymətinin necə tapılması deməkdir. Funksiyanın verilməsinin 3 əsas üsulu vardır:
analitik, yəni düstur vasitəsilə, cədvəl və qrafiki

İndi funksiyanın verilmə üsullarını şərh edək.
Funksiya cədvəllə verilə bilər.
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Cədvəlin bir sətrində (və ya sütununda)sərbəst dəyişənin, digər sətrində (və ya sütununda)
isə asılı dəyişənin qiymətləri göstərilir.

Funksiya düsturla - analitik üsulla verilə bilər.
f(x) = x2, 1 ≤ x ≤ 3 Bu yazılış onu göstərir ki, təyin oblastı [1; 3] parçasıdır və bu parçadan

götürülmüş hər bir ədədə həmin ədədin kvadratı qarşı qoyulur.
Funksiya qrafiklə verilə bilər. İki dəyişən kəmiyyət arasındakı asılılığı koordinat

müstəvisində həndəsi olaraq təsvir etmək əlverişlidir.

x=1, y=2
x=2, y=3
x=3, y=4
Funksiya üçün bəzi mühüm xassələr var: funksiyanın nöqtədə qiymətinin tapılması,

funksiyanın təkliyi və cütlüyü, funksiyanın artması və azalması, tərs funksiyanın varlığı. İndi
bu xassələri nəzərdən keçirək.

Funksiyanın nöqtədə qiymətinin tapılması.
y=f(x) funksiyasının x=x0 nöqtəsində aldığı qiymət y0=f(x0) kimi tapılır.
Funksiyanın təkliyi və cütlüyü.
y=f(x) funksiyası təkdirsə, f(-x)=-f(x) cütdürsə, f(-x)=f(x) şərti ödənilməlidir. Cüt

funksiyanın qrafiki ordinat oxuna görə simmetrikdir. Tək funksiyanın qrafiki koordinat
başlanğıcına görə simmetrikdir .

Funksiyanın artması və azalması.
X çoxluğunda arqumentin böyük qiymətinə funksiyanın böyük qiyməti uyğun gələrsə, f

funksiyasına bu çoxluqda artan, arqumentin böyük qiymətinə funksiyanın kiçik qiyməti
uyğun gələrsə, f funksiyasına bu çoxluqda azalan funksiya deyilir.

Tərs funksiya.
y=f(x0) funksiyasının tərsi olan funksiyanın təyin oblastı y=f(x) funksiyasının qiymətlər

oblastı, qiymətlər oblastı isə y=f(x0) funksiyasının təyin oblastıdır və y-1= =f(-1) (x). y=f(x)
funksiyasının tərsi olan funksiyanı tapmaq üçün bərabərliyin sağ və sol tərəflərində x və y-
lərin yerlərini dəyişdirib, y-i tapmaq lazımdır.

Məqalənin aktuallığı. Müşahidələr göstərir ki, məktəb riyaziyyatı tədrisində
funksiyaların tətbiqləri şagirdlər tərəfindən müxtəlif çətinliklərlə rastlaşır. Bir çox hadisələri
öyrənərkən aydın olur ki, burada müəyyən bir kəmiyyətin dəyişməsi o birinin dəyişməsinə
səbəb olur. Məsələn: kvadratın sahəsi tərəfinin uzunluğundan, kvadrat tənliyinin köklərinin
ədədi qiyməti onun əmsallarından asılıdır və s. Bu nöqteyi-nəzərdən funksiyaların
tətbiqlərinin araşdırılması ak-tuallıq kəsb edir. Ona görə də riyaziyyat dərs proqramında
funksiyalara üstünlük verilir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məktəb riyaziyyat kursunun təlimində şagirdə fərdi yanaşma
zərurəti meydana çıxır. Bu səbəbdən də materialın əhəmiyyəti mənimsəmə, həm də şərhetmə
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xarakterinə görə zəruri sayılır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərinin

müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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E. Гурбанова

Методы преподавания функций в школьном
курсе математики

Резюме

В этой статье объясняются функции, функциональные возможности, свойства
функций и важность программы, а функции - одна из самых важных проблем в
математике.

E. Qurbanova

Methods of Teaching Functions in School
Mathematics Course

Summary

In this article, the features, functionality, function properties and importance of the
program are explained. Functions are one of the most important issues in mathematics.
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Oxşarlıq və homotetiyanın öyrənilməsi
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E-mail: edayesil111@gmail.com

Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof. A.S. Adıgözəlov,
r.ü.e.d., dos. İ.C. Mərdanov

Açar sözlər: oxşarlıq, çevirmə, homotetiya, düz xətt, müstəvi, bucaq, arasında yerləşmə
Ключевые слова: аналогичным образом, преобразование, гомотетия, прямая,

плоскость, угол между расположением
Key words: Similarity, rotation, homothetic, straight line, positioning between the plane,

angle.

Hərəkət fiqurların formasını və onların ölçülərini dəyişməz saxlayır. Elə müstəvi
çevirmələrinə baxaq ki, bu çevirmədə fiqurların ölçülərini dəyişdikdə onların formaları
dəyişilməsin. Belə çevirmə oxşar çevirmədir. Deməli, oxşar çevirmə elə çevirmədir ki, o
fiqurların formasını dəyişməyib, onların ölçülərini eyni bir ədəd dəfə ya böyüdür ya da
kiçildir.

Oxşar çevirmənin tərifini verək:
Verilmiş hər bir k 0 ədədi üçün müstəvinin ixtiyari A və B nöqtələrinə həmin müstəvinin

A’ və B’ nöqtələrini elə uyğun qoyaq ki,
A’B’ kAB
olsun. Onda belə müstəvi çevirməyə oxşar çevirmə deyilir. K ədədi oxşarlıq əmsalı adlanır.

k=1 olduqda oxşar çevirmə hərəkət olar. Deməli, hərəkət oxşar çevirmənin xüsusi halıdır.
Oxşar çevirmənin bir sıra xassələrini göstərək:
1. Oxşar çevirmədə bir düz xətt üzərində olan üç A, B, C, nöqtəsi bir düz xətt üzərində

olan üç A’,B’,C’ nöqtəsinə çevrilər və onların tərtibi (nizamlığı) saxlanılar.
2. Oxşar çevirmədə düz xətt düz xəttə çevrilər.
3. Oxşar çevirmədə ixtiyari iki parçanın nisbəti onların çevrildikləri parçaların nisbətinə

bərabərdir.
4. Oxşar çevirmədə paralel düz xətlər paralel düz xətlərə çevrilir. Bu xassə çevirmənin

qarşılıqlı birqiymətli olmasından alınır. Qeyd edək ki, oxşar çevirmə də iki növ olur: birinci
növ və ikinci növ. Oxşar çevirmədə ixtiyari üçbucağın tərəfləri üzrə olan istiqamət
dəyişilmirsə, onda ona birinci növ oxşar çevirmə, istiqamət dəyişilirsə ona ikinci növ oxşar
çevirmə deyilir.

A və B nöqtələrini uyğun olaraq A` və B` nöqtələrinə çevirən birinci növ yeganə oxşar
çevirmə vardır. Müstəvi oxşar çevirmədə olduğu kimi, fəza oxşar çevirməsi də birinci və
ikinci növ oxşar çevirmələrə ayrılır. A, B, C – fəzanın bir düz xətt üzərində olmayan üç
nöqtəsi, A`, B`, C` isə elə üç nöqtədirsə ki, verilmiş müsbət k üçün

B`C` kBC, C`A` kCA, A`B` kAB,
onda A, B, C nöqtələrini uyğun olaraq A`, B`, C` nöqtələrinə çevirən yeganə birinci növ

çevirmə vardır.Bu oxşar çevirmə k oxşarlıq əmsalına malikdir.
Eyni qayda ilə yuxarıdakı şərtlər daxilində A, B, C nöqtələrinin uyğun olaraq A`, B`, C`
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nöqtələrinə çevirən yeganə ikinci növ oxşar çevirmə vardır.
Homotetiya: Müstəvi üzərində ixtiyari O nöqtəsi götürək. Müstəvinin O nöqtəsindən fərqli

hər bir A nöqtəsinə aşağıdakı şərtləri ödəyən A` nöqtəsini, O nöqtəsinə isə bu nöqtənin özünü
qarşı qoyaq.

1) A` nöqtəsi OA şüası üzərində olsun,
2) = k olsun.

Bu qayda ilə alınan müstəvi çevirməyə O mərkəzli və k əmsallı homotetiya deyilir. Burada
k müsbət olub, vahiddən fərqli ədəddir.

Homotetiyanın bir sıra xassələrini göstərək.
Xassə 1. Homotetiyanın mərkəzindən keçən düz xətt özünə çevrilir.
Xassə 2. Homotetiyanın mərkəzindən keçməyən düz xətt özünə paralel düz xəttə çevrilir.
Xassə 3. Homotetiyada bucaq özünə konqruent olan bucağa çevrilir.
Xassə 4. C mərkəzli və r radiuslu çevrə homotetiyada C` mərkəzli və r`=kr radiuslu

çevrəyə çevrilər,burada C` nöqtəsi C-nin çevrildiyi nöqtə, k isə homotetiya əmsalıdır.
Məqalənin aktuallığı. Müşahidələr göstərir ki, məktəb riyaziyyatı kursunun tədrisində

oxşarlıq və homotetiyanın tətbiqləri şagirdlərdə bir sıra çətinlik törədir. Bu səbəbdən onların
tətbiqinin araşdırılmasını məqalənin aktuallığı hesab etmək olar.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məktəb riyaziyyat kursunun təlimində şagirdlərə fərdi yanaşma
zərurəti yaranır. Bu səbəbdən də materialın əhəmiyyəti mənimsəmə, həm də şərhetmə
xarakterinə görə zəruri sayılır ki, bunu da məqalənin elmi yeniliyi hesab etməliyik.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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А. Мурадлы
Изучение сходство и гомотетия

Резюме

Ученики изучают зависимости гомотетии между сходством и геометрическими
фигурами. И они обнаруживают новых отношений к фигурам. Здесь подобие гомотетии
сформирует у них навыки для выводы заключений.



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2018/4

273

A. Muradli

An article about similarity and homotation learning

Summary

The article deals with similarity and homothecation study in mathematics. Through
homework and homotheism, students learn the dependencies between geometric shapes.
Learners discover new relationships for figures. Here, the similarity of homotation to a
similarity forms the ability to produce results in students.
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Riyaziyyat dərslərində şagirdlərdə tədqiqatçılıq
bacarıqlarının formalaşdırılmasının əhəmiyyəti
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Müasir dünyada Azərbaycanın dünyəvi, demokratik və hüquqi dövlət kimi formalaşdığı
bir şəraitdə onun təhsil sisteminin inkişaf etmiş ölkələrin təhsil sisteminə inteqrasiya etməsi
rol oynayır və təhsildə dəyişikliklərin aparılmasını bir zərurət kimi qarşıya qoyur. Bu gün
dəyişən, inkişaf edən və formalaşan cəmiyyətimizin həyatında təhsil önəmli yer tutur. Təhsil
hər bir xalqın həm tarixi keçmişində, həm də gələcəyində rol oynayır. Elmi, biliyi və təhsili
olmayan cəmiyyətin qloballaşan dünyada hüquqlarını, dövlətçiliyini, azadlığını məhv etmək,
əzmək daha asandır.

Bazar iqtisadiyyatı cəmiyyətində yaşamaq və hər kəsin bu cəmiyyətdə özünəməxsus yer
tuta bilməsi vacibdir. Çünki, insanların dünyagörüşü, sosial-texniki məlumatlılıq səviyyəsi
artıq 20-30 il öncəki səviyyədə deyil. Onların tələb və ehtiyacları dəyişən dövrlə əlaqədar
olaraq dəyişmişdir. Bu da təhsilin qarşısına bir sıra yeni tələblər qoyur. Buna görə də ənənəvi
təlimdən fərqli olaraq fəal təlim düşündürücü, yaradıcı, inadkar, müstəqil, tədqiqatçı və öz
biliklərinə güvənən bir insan yetişdirməkdə xüsusilə seçilir

Şagirdlərdə təlimə maraq oyatmadan, ona məsuliyyətli münasibət formalaşdırmadan
demokratik cəmiyyətdə yaşamağa qabil olan vətəndaş yetişdirmək mümkün deyildir. Deməli,
bu gün müəllim qarşısında duran mühüm vəzifələrdən biri ilk növbədə şagirdlərdə təlimə
maraq oyatmaqdır.

Riyaziyyat təliminin səmərəliliyi və keyfiyyəti şagirdlərin yalnız proqram materialını
dərindən mənimsənilməsi kifayət deyil, həm də onların riyazi inkişaf səviyyəsi ilə müəyyən
edilir.

İnkişaf etmiş ölkələrin təhsil təcrübəsi göstərir ki, şagirdlərin tədqiqatçılıq, axtarıcılıq
bacarıqlarının inkişaf etdirməsi üçün mükəmməl bir sistemin tərkib hissələri olmalıdır. Bu
təcrübəyə görə, şagirdə sinifdə təlimin obyekti kimi yox, subyekti kimi baxmaq lazımdır.
Şagirdyönlü təlimə görə təlim zamanı tədris edilən mövzular şagirdlərin inkişafına xidmət
etməlidir.

Riyaziyyat dərslərində müəllim problemli məsələlər qoyaraq şagirdləri onların həllinə cəlb
etməsi, məsələyə yaradıcı yanaşması, öz biliklərinə və potensialına əsaslanaraq müəyyən
təhlillər aparması şagirdlərin tədqiqatçılıq bacarıqlarının inkişafı baxımından əhəmiyyətlidir.

Tədqiqatçılıq metodunun tətbiqi müəllimdən yüksək səviyyədə pedaqoji ustalıq tələb edir.
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Bu prosesdə müəllimdən tələb olunan odur ki, şagirdlərin müstəqilliyinə müdaxilə etmədən,
onların fikirlərini lazımı istiqamətə yönəltsin.

Professor Y.Ş. Kərimov riyaziyyat təlim zamanı mövzunun tədrisi prosesində tədqiqatçılıq
metodunun mahiyyətini həyati mövqedən nəzərə çatdırmışdır: “Tədqiqatçılıq metodu hər
hansı tədqiqatçılıq tapşırığı ilə əlaqədar problemli şəraiti yaradılanda həlli şagirdlər tərəfindən
tapılması mümkün olan problemin qoyulmasını tələb edir.

Problemli şərh və qismən axtarıcılıq metodundan fərqli olaraq, tədqiqatçılıq metodunda
elə şərait yaradılmalıdır ki, şagirdlərin hamısı problemin mahiyyətini anlayır və tədqiqata
qoşulur”.

Riyazi biliklərin şagirdlər üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən bacarıqlara çevrilməsi, təlimin
inkişafetdirici xarakter daşıması, onun ilk növbədə şagirdin intellektual inkişafına, idrak
fəallığının artmasına şərait yaratması riyaziyyat dərsinin əsas aspektidir.

Bu gün riyaziyyat təliminin qarşısında duran əsas məqsəd aşağıda qeyd olunanlardır:
 Mənimsənilmiş riyazi bilik, bacarıq və vərdişlərin təcrübi fəaliyyətində tətbiq etməsi;
 Şagirdlərin əqli inkişafı, riyazi fəaliyyəti üçün səciyyəvi və insanda cəmiyyətdəki

həyatında lazım olan təfəkkür keyfiyyətləri formalaşdırmaq;
 Riyaziyyatın və riyazi fəaliyyətin mənimsənilməsi prosesində şəxsiyyətin tərbiyə

edilməsi.
Riyaziyyat dərslərində şagirdlərin tədqiqatçılıq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi və riyazi

bacarıqların formalaşması ilk növbədə məsələ həlli vasitəsilə mümkündür. Ümumiləşdirici
təfəkkürün inkişafı və riyazi fəaliyyətdə qabiliyyət şagirdlərin məsələ üzərində müstəqil
düşünməsi gedişində reallaşır. Məsələ həll etməyi bacarmaq riyaziyyatı mükəmməl
öyrənməyin açarıdır.

Riyaziyyat dərslərində hadisələrin məntiqi təhlilini düzgün aparmağı, bu yolla məkan
faktlardan nəticə çıxarmağı, tərif vermək və təriflə işləməyi, məlumu məchuldan, isbat ediləni
isbat edilməyəndən fərqləndirməyi, təhlil etməyi, tədqiqat aparmağı, fərziyyələr irəli sürməyi,
onları inkar və təsdiq etməyi, analogiyadan düzgün istifadə etməyi şagirdlər məhz riyaziyyat
prosesində müəyyən səviyyədə mənimsəyə bilirlər. Riyaziyyat idrak proseslərini
formalaşdırmaqla yanaşı, həm də, şəxsiyyətin ümumi inkişafına da əhəmiyyətli dərəcədə təsir
göstərir.

Riyaziyyat təlimi prosesində şagirdlərə bilik verməklə yanaşı, “öyrənməyi öyrətmək”
onları müstəqil iş bacarıqları ilə silahlandırmaq, şagirdləri tədqiqatçılığa alışdırmaq lazımdır.
Belə ki, verilmiş problemli situasiyanın şagirdlər tərəfindən öyrənilməsi, axtarılması onlara
yeni bilik verməklə yanaşı həm də, yaradıcılıq bacarıqlarının formalaşmasına, özlərinə inam
hissinin aşılanmasına kömək edir. Bu da gələcəkdə onların həm peşə, həm də həyat
fəaliyyətində mövcud vəziyyətə görə problemi həll etmək təcrübəsi qazandırmış olur.

Sinifdənxaric məşğələlər, ayrı-ayrı tədbirlər proqram materiallarının daha dərindən
öyrənilməsini təmin etməklə, həm də şagirdlərin müstəqilliyini və fikri fəallığını inkişaf
etdirir. Onları müəyyən təşəbbüslərlə çıxış etməyə, tədqiqatçılıq fəaliyyətinə ruhlandırır.

Tədqiqatçılıq fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi imkanlarından biri də riyaziyyat dərnəyinin
müxtəlif bölmələrində aparılan işlərdir. Şagirdlərə verilən elmi-tədqiqat xarakterli işlərin
onların tədqiqatçılıq qabiliyyətinin inkişafında rolu böyükdür. Çünki, şagirdlərin yerinə
yetirdiyi tədqiqat xarakterli tapşırıqlarda problemin qoyuluşu, tədqiqatın məntiqi hissəsinin
inkişafı kimi məsələlərə toxunulur.

Şagirdlərə tədqiqat xarakterli tapşırıq və layihələr verilməzdən öncə onlara bu prosesin
necə aparılması, bunun hansı müsbət tərəfləri olması ilə bağlı məlumatlandırmaq, izah etmək
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lazımdır. İlk öncə, onlar bilməlidirlər ki riyazi tapşırıqların həlli, bununla bağlı tədqiqatın
aparılması onların müstəqilliyinə, sərbəst, məntiqi şəkildə mühakimə yürütmə imkanlarına,
elmi materiallarla işləmək bacarıqlarına, riyazi təfəkkürün inkişafına və eyni zamanda digər
elmlərin də öyrənilməsinə təsir edir. Tədqiqat aparmazdan öncə, şagirdlər tədqiqatı necə
aparacaqları, hansı materiallardan və qaynaqlardan istifadə edəcəkləri ilə bağlı məlumat
verilməlidir.

Təhsilin pedaqoji mahiyyətini şagirdlərin məqsədəuyğun tədqiqatçılıq fəaliyyəti təşkil edir.
Yeni texnologiyaların elmdə yaratdığı inqilablar, kəşflər sübut edir ki, artıq həyatımızı
kompüter texnologiyasız təsəvvür etmək mümkün deyildir.

Müəllimlərin işində metodiki priyomların və şagirdlərlə iş zamanı müxtəlif təşkilatçılıq və
tədqiqatçılıq formalarını həyata keçirərkən informasiya kommunikasiya texnologiyalarından
yararlanır. Belə ki, müəllim onların köməyi ilə şagirlərə yeni mövzunu tədris edir, müxtəlif
tədqiqat xarakterli tapşırıqları həyata keçirtmək üçün kompüterdən istifadə olunur.

Şagirdlərin tədqiqatçılığını səciyyələndirən cəhətlərdən biri də onun müstəqilliyi və
fəallığıdır. Fəallığın yaradıcı forması isə tədqiqatçılıqdır. Verilən tapşırığı yerinə yetirmək
üçün yollar axtarıb tapmaq, optimal vasitələr müəyyənləşdirmək bacarığı tədqiqatçılıq üçün
səciyyəvi hal daşıyır.

Beləliklə, bəzi problem xarakterli məsələlərin həllini başa çatdırmaq üçün şagirdlər
tədqiqatçılıq fəaliyyətindən istifadə edir. Tədqiqat yolu ilə tədris olunan riyaziyyat dərsləri
kiçik yaşlı məktəblilərdə doğruluq, obyektivlik, inadkarlıq, əməksevərlik kimi keyfiyyətlərin
formalaşmasına, dünyanın estetik qavranılmasına, estetik komponentlər daxil olan emosional
hislərin güclənməsinə kömək edir. Müasir aləmdən baş çıxartmaq üçün hər kəsə riyazi
xarakterli bilik və bacarıqlar lazımdır. Belə ki, riyazi hesablamalar aparmaq, EHM-dən
istifadə, həndəsi kəmiyyətlərin ölçülməsi, həndəsi fiqurları tapmaq və təsvir etmək, çoxluqlar,
bərabərsizliklər və s. insana bütün həyati boyu lazım olan biliklərdir.

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə riyaziyyat dərslərində şagirdyönlü təhsildə kiçik yaşlı
məktəblilərin inkişafı əsas aspekt kimi aktuallıq kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. İbtidai sinif şagirdləri üçün riyaziyyat dərslərini və riyazi
bilikləri əsas götürülməklə, problem xarakteli, yaradıcı tapşırıqların vasitəsilə onların inadkar,
təşəbbüskar, müstəqillik keyfiyyətlərini və məntiqi təfəkkürünü inkişaf etdirmək məqalənin
yeniliyi hesab edilir

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ümumtəhsil məktəblərində ixtisas
müəllimləri, tələbə və magistrantlar yararlana bilər.
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А. Алиева

О необходимости выработки исследовательских навыков
у учащихся на уроках математики

Резюме

В статье подчеркивается необходимость математических знаний. Она должна
отвечать потребностям общества, основываясь на рыночную экономику при
предоставлении знаний студентам. Таким образом, для формирования и углубления
математических знаний учащихся, нужно в первую очередь найти способы
привлечения внимания к ней.

A. Aliyeva

Importance of research skills in pupils in mathematics classes.

Summary

The article emphasizes the need for mathematical knowledge. It must meet the needs of
society based on market economy when presenting knowledge to students. Thus, for the
formation and deepening of mathematical knowledge of students, it is necessary first of all to
find ways to attract attention to it.
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Məktəb riyaziyyat kursunda ədədi silsilənin
öyrədilməsi metodikası

Vəfa Məhəmmədli
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: vefa.mehemmedli96@mail.ru

Rəyçilər: ped.ü.e.d, prof. A.S. Adıgözəlov,
r.ü.f.d., dos İ.C. Mərdanov

Açar sözlər: cəbr, ədəd, ardıcıllıq, silsilə, fərq
Ключевые слова: алгебра, номер, правопреемство, прогрессия, разниц
Key words: algebra, number, sequence, series, difference

Müşahidələr göstərir ki, ədədi silsilə anlayışına riyaziyyatda geniş yer verilmişdir. Məktəb
riyaziyyat kursunda ədədi silsilə anlayışı şagirdlərə IX sinifdə tədris edilir. Bu zaman
şagirdlərə ədədi silsilə, ədədi silsilənin xassəsi, ədədi silsilənin n-ci həddinin düsturu, ədədi
silsilənin ilk n həddi cəminin düsturu kimi anlayışlar öyrədilir. Bu mövzunu tədris
etməmişdən öncə ədədi ardıcıllıqlar mövzusu şagirdlərə xatırladılmalıdır.

İlk olaraq ardıcıllıqlar mövzusuna nəzər salaq. Ardıcıllıqları nümunə üzərində izah edək.
5 rəqəmi ilə qurtaran ikirəqəmli ədədləri artan sıra ilə yazaq.
15; 25; 35; 45; 55; 65; 75; 85; 95.
Birinci 15 ədədi, ikinci 25 ədədi, üçüncü 35 ədədi, doqquzuncu (axırıncı) 95 ədədi

yazılmışdır. 1-dən 9-a qədər hər bir natural ədədə 5 rəqəmi ilə qurtaran yeganə ikirəqəmli
ədəd uyğun qoyulmuşdur:

1→15;2→25;3→35;…;9→95.
Bununla da təyin oblastı {1; 2; 3; ...; 9} çoxluğu, qiymətlər oblastı isə {15; 25; 35; …; 95}

çoxluğu olan funksiya verilmişdir. Bu funksiyanı g hərfi ilə işarə edək, onda
g(1)=15; g(2)=25; g(3)=35;…; g(9)=95.
Təyin oblastı natural ədədlər çoxluğu və ya ilk n natural ədədlər çoxluğu olan funksiyaya

ardıcıllıq deyilir.
Tutaq ki, (an) ardıcıllığının birinci həddi 5-ə bərabərdir, ikincidən başlayaraq hər sonrakı

hədd isə özündən qabaqkı həddə 3 ədədini əlavə etməklə alınır.
Bu ardıcıllığın ilk bir neçə həddini hesablayaq. a1 =5 olduğundan a2=5+3=8, a3=8+3=11,

a4=11+3=14, a5=14+3=17.
Tərif: İkincidən başlayaraq hər bir həddi, özündən qabaqkı hədlə eyni bir ədədin cəminə

bərabər olan ədədi ardıcıllığa ədədi silsilə deyilir.
Yuxarıda nəzərdən keçirilmiş (an) ardıcıllığı ədədi silsilədir, çünki istənilən n€N üçün

an+1=an+3.
Tərifdən görünür ki, (an) ədədi silsiləsində ikincidən başlayaraq, istənilən hədlə ondan

qabaqkı həddin fərqi eyni bir ədədə bərabərdir:
a2-a1=a3- a2=…=an-an-1=an+1-an=…
Bu ədədə ədədi silsilənin fərqi deyilir. Ədədi silsilənin fərqini d hərfi ilə işarə etmək qəbul

olunmuşdur.
Beləliklə, (an) ədədi silsiləsi aşağıdakılarla təyin olunur:
1) a1=a şərti ilə, burada a bir ədəddir; 2) an+1=an+d rekurrent düsturu ilə.

mailto:vefa.mehemmedli96@mail.ru
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(an) ədədi silsiləsinin verilməsi üçün onun a1 birinci həddi və d fərqini bilmək kifayətdir.
Ədədi silsilənin belə bir xassəsi vardır: ədədi silsilənin ikincidən başlayaraq istənilən

həddi, özündən qabaqkı və sonrakı həddin ədədi ortasıdır.
Bunu isbat edək. Tutaq ki, (an) ədədi silsilədir və an-1,an,an+1 onun ixtiyari seçilmiş üç

ardıcıl həddidir (n≥2)/
Ədədi silsilənin istənilən həddi ilə ondan qabaqkı həddinin fərqi eyni bir ədəddir, ona görə

an- an-1 =an+1 –an .
Buradan
2an=an-1+an+1; an = an-1+an+1 / 2
Bunun tərsi də doğrudur: əgər bir ardıcıllığın ikincidən başlayaraq istənilən həddi,

özündən qabaqkı və sonrakı hədlərin ədədi ortasıdırsa, onda bu ardıcıllıq ədədi silsilədir.
Doğrudan da, tutaq ki, bir (an) ardıcıllığının istənilən üç ardıcıl an-1, an,an+1 (n≥2) həddi

üçün
an =an-1+an+1 / 2 münasibəti doğrudur.

Onda
2an=an-1+an+1,an-an-1=an+1-an.
yəni (an) ardıcıllığının istənilən həddi ilə, ondan qabaqkı həddinin fərqi eyni bir ədədə

bərabərdir. Deməli, (an) ardıcıllığı ədədi silsilədir. Beləliklə aşağıdakı teorem doğrudur: ədədi
ardıcıllıq onda və yalnız onda ədədi silsilə olar ki, ikincidən başlayaraq onun hər həddi
özündən qabaqkı və sonrakı həddinin ədədi ortası olsun.

Məktəb riyaziyyat kursunda ədədi silsilənin n-ci hədd düsturu aşağıdakı kimidir:
(an) ədədi silsiləsinin birinci həddini və fərqini bilərək, ardıcıl hesablamanın köməyi ilə

bu silsilənin istənilən həddini tapmaq olar.
Məsələn, a1 =2,3 və d= 0,45 isə onda a2 =2,75 , a3 =3,2 və.s olar.
Tutaq ki, birinci həddi və fərqi verilmiş olan ədədi silsilənin on üçüncü həddini tapmaq

lazımdır. İkincidən on üçüncüyə qədər bütün hədləri ardıcıl olaraq tapmaqla bu məsələni həll
etmək olar. Yüz üçüncü həddi almaq üçün daha böyük hesablama işi görmək lazımdır. Ədədi
silsilənin istənilən həddini hesablamağın daha qısa üsulunu tapmağa çalışaq.

Ədədi silsilənin tərifinə görə
a2=a1 +d

a3=a2+d=(a1+d)+d=a1+2d
a4=a3+d=(a1+2d)+d=a1+3d
Asanlıqla başa düşmək olar ki,

a5=a1+4d, a10=a1+9d, a23=a1+22d
Ümumiyyətlə,

an =a1+d(n-1). (1)
Ədədi silsilənin n-ci həddinin, birinci hədd, d silsilə fərqi və həddin n nömrəsi ilə ifadə

olunduğu (1) düsturundan istifadə edilməsinə misal göstərək.
Misal. Tutaq ki, birinci həddi 2,3 , fərqi isə 0,45 olan (an) ədədi silsiləsinin 10-cu və 100-

cü həddini tapmaq tələb olunur. (1) düsturundan istifadə edək.
a10= 2,3+ 0,45(10-1)= 6,8- 0,45=6,35
a100=2,3 +0,45(100-1)= 47,3 – 0,45=46,85;

Məktəb riyaziyyat kursunda ədədi silsilənin ilk n-həddinin cəmi düsturu aşağıdakı kimidir.
Tutaq ki, ilk yüz natural ədədin cəmini tapmaq tələb olunur. Ədədləri bilavasitə

toplamaqla cavabı almaq olar. Lakin belə həll çox əmək tələb edir. Lazım gələn nəticəni
başqa cür tapmağa təşəbbüs edək.
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1 – dən 100- ə qədər natural ədədlərin cəmini iki dəfə yazaq: toplananları birinci halda
artan sıra ilə, ikinci halda isə azalan sıra ilə götürək:

1+2+3+…+98+99+100,
100+99+98+…+3+2+1.

Asanlıqla görmək olar ki, bir-birinin altında olan ədədlərin cəmi eynidir:
1+100=2+99=3+98=…=99+2=100+1.
Hər bir cüt belə ədədin cəmi 101-ə bərabərdir, cütlərin sayı isə 100-dür. Ona görə
1+2+3+…+98+99+100=101 x 100/ 2=101 x 50=5050.

Ədədi silsilənin ilk n həddinin cəmi düsturunu çıxmaq üçün analoji üsuldan istifadə edək.
(an) ədədi silsiləsinin ilk n həddinin cəmini Sn ilə işarə edək və bu cəmi iki dəfə yazaq

(ikinci halda toplananların sırasını tərsinə dəyişməklə):
Sn=a1+a2+a3+…+an-2+an-1+an, (1)
Sn=an+an-1+an-2+…+a3+a2+a1. (2)
(1) və (2) bərabərliyini tərəf-tərəfə toplayaq:
2Sn=(a1+an)+(a2+an-1)+(a3+an-2)+…+(an-2+a3)+(an-1+a2)+(an+a1).
Bərabərliyin sağ tərəfində hər bir cüt ədədin cəmi a1+an -ə bərabərdir.
a2+an-1 =(a1+d)+(an-d)=a1+an;
a3+an-2=(a2+d)+(an-1-d)=a2+an-1.

Lakin
a2+an-1=a1+an,
ona görə,
a3+an-2=a1+an və s.
Belə cütlərin sayı n- ə bərabərdir. Ona görə
2Sn=(a1+an) n.
Buradan Sn =(a1+an) n ∕ 2.
Bəzən ilk n hədd cəminin başqa şəkildəki düsturundan istifadə etmək əlverişlidir.
(1) düsturunda silsilənin an həddini a1+d(n-1) ifadəsi ilə əvəz edək. Onda
Sn=a1+a1+d(n-1)n / 2=2a1+d(n-1)n/ 2
Beləliklə, bu düsturda silsilənin ilk n həddinin cəmi, birinci hədd, silsilə fərqi və hədlərin

sayı ilə ifadə edilmişdir.
Məqalənin aktuallığı. Müşahidələr göstərir ki, məktəb riyaziyyatı tədrisində ədədi

silsilənin tətbiqi şagirdlər tərəfindən müxtəlif çətinliklərlə rastlaşır. Bu nöqteyi nəzərdən ədədi
silsilənin araşdırılması aktuallıq kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məktəbdə riyaziyyat kursunda şagirdə fərdi yanaşma zərurəti
meydana çıxır. Bu səbəbdən də materialın əhəmiyyəti mənimsəmə, həm də şərhetmə
xarakterinə görə zəruri sayılır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.Məqalədən orta ixtisasa və orta ümumtəhsil.
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В.Мухаммедли

Метод oбyчeния арифметическая
прогрессия в математике

Резюме

В этой статье мы дали информацию об определение арифметическая прогрессия. В
то же время мы были знакомы с определение арифметическая прогрессия, особенность,
формула n-го уравнения, сумма первого n порога.

V. Mahammadli
Method of teaching numerical sequence in

school mathematics course

Summary

In this article we gave information about the determination of numerical sequence. At the
same time, we were familiar with the determination of the numerical sequence, the property
of the numerical sequence, n is the formula of the numerical sequence; the sum of the first n
of the numerical sequence.
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İbtidai sinif şagirdlərinin intellektual qabiliyyətlərinin
inkişafında riyaziyyat dərslərinin potensial imkanları
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Ключевые слова: интеллект, способностей, математика, урок, возможности
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Surətlə dəyişən müasir zamanda elm, texnika və texnologiyaların, xüsusən də, kompüter
texnologiyasının sıçrayışlı inkişafı göz önündədir. Müntəzəm dəyişən və yenilən şəraitə
uyğunlaşmaq üçün uşaqlardan çevik olmaq, öz qabiliyyətlərini reallaşdırmağı bacarmaq,
özünüinkişafa və özünütəkmilləşdirməyə hazırlıq tələb olunur.

İntellekt probleminə çoxsaylı tədqiqatlar həsr olunsa da bu məsələ hələ də mübahisəlidir.
İntellekt anlayışına indiyə qədər birmənalı tərif verilməmişdir. O, intellektə baxışlardan, onun
təsvir edən xarakteristikalardan və son nəticədə intellektin nəzərdən keçirilməsinə
tədqiqatçının seçdiyi metodoloji yanaşmadan asılı şərh olunması ilə izah edilir.

İntellekt – bu anlayışa kifayət qədər fərqli təriflər verilir, lakin ümumi şəkildə, idrak
sahəsinə (təfəkkür, yaddaş, qavrayış, diqqət və s.) aid edilən fərdi xüsusiyyətlər nəzərdə
tutulur.

Bütün yeni biliklərin əldə edilməsi imkanlarını və həyat fəaliyyətində onlardan səmərəli
istifadəni, idrak proseslərini və problemlərin səmərəli həllini həyata keçirmə qabiliyyətini
təmin edən şəxsiyyətin fikri fəaliyyətinin müəyyən inkişaf səviyyəsi hesab olunur. İntellekt –
şəxsin əqli qabiliyyətlərinin dayanıqlı strukturudur.

Bir sıra psixoloji konsepsiyalarda o aşağıdakılarla eyniləşdirilir:
1) Əqli əməliyyatlar sistemi ilə;
2) Problemlər həllinin üslubu və strategiyası ilə;
3) İdrak fəallığı tələb edən situasiyaya fərdi yanaşmanın effektivliyi ilə;
4) Koqnitiv üslubla və s.
İntellektin prinsipcə bir sıra müxtəlif şərhləri mövcuddur:
1) İ.Piajenin struktur-genetik yanaşmasında intellekt subyektin mühitlə eyniliyinin ali

münasibət üsulu kimi şərh edilir.
2) Koqnitiv yanaşmada intellekt koqnitiv əməliyyatların toplusu kimi nəzərdən keçirilir;
3) Analitik-faktor yanaşmada çoxlu test göstəriciləri əsasında intellektiv davamlı

faktorları axtarılır (Ç.Spirmen, X.Ayzenk, S.Bart, D.Veksler).
Biz intellektə elə yanaşmanı müdafiə edirik ki, həmin yanaşmaya əsasən o, şəxsin

xüsusiyyətlərinin toplusu kimi şərh olunur, insanın əqli fəaliyyətini təmin edir.
Öz növbəsində intellekt aşağıdakılarla xarakterizə olunur:
— Erudisiya (dərin bilik, geniş məlumat) ilə - elm və incəsənət sahəsində biliklərin cəmi

ilə;

mailto:27elka77@mail.ru
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—Əqli əməliyyatlar qabiliyyətinin sintezlə;
— Məntiqi təfəkkür qabiliyyəti ilə, ətraf mühitlə əlaqə qurmaq bacarığı ilə.
— Diqqətlə, yaddaşla, müşahidəçiliklə, düşüncəliklə, təfəkkürün ayrı-ayrı növləri ilə,

əyanilik hərəkətləri ilə, nitqlə.
İntellektual inkişaf – bütün həyatı boyu koqnitiv strukturların, proseslərin və

qabiliyyətlərin dəyişməsidir.
A.Z.Zak dörd ümumi intellektual qabiliyyəti nəzərdən keçirmişdir: “Məsələnin

məzmununun dəqiq təhlilini başa çatdırmaq; müxtəlif kömbinə edilmiş əməlləri yerinə
yetirmək; həll yollarının reallaşması üçün öz addımlarının planlaşdırılmasını həyata keçirmək;
alınmış nəticənin ilkin şərtlərlə əlaqəsi haqqında əsaslandırılmış mühakimə aparmaq”.
Təhliletmə qabiliyyəti - əşya və hadisələrdə mühüm və qeyri-mühüm əlamətləri ayırd etmək
bacarığında və əşyanın müxtəlif tərəflərdən nəzərdən keçirmə bacarığında özünü göstərir.
Mühakimə aparma qabiliyyəti – hadisələri zamanı görə paylama əşyalar və hadisələr arasında
məntiqi əlaqələr müəyyən etmək, ardıcıl düşünmək bacarığında özünü göstərir.

Kombinasiyaetmə qabiliyyəti - əşya və hadisələri, onların elementlərini müxtəlif şəkildə
qruplaşdırma bacarığında özünü göstərir. Planlaşdırma qabiliyyəti – tələb olunan nəticəni əldə
etmək üçün əməllərin ardıcıllığını qeyd etmək bacarığında özünü göstərir.

Bütün deyilən müddəaların ümumiləşdirilməsi aşağıdakı nəticələrə gəlməyə imkan verir: 1)
intellektual inkişaf fəaliyyət zamanı özünü göstərir və formalaşır; 2) intellektual
qabiliyyətlərin inkişaf səviyyəsi fəaliyyətin müvəffəqiyyətlilik dərəcəsini müəyyən edir; 3)
qabiliyyətlərin inkişaf prosesi onların keyfiyyət çevrilmələri prosesidir; 4) qabiliyyətlərin
mühüm komponenti və ya əsası həmin şəxsdə möhkəmləndirilən əməliyyatlar sistemidir.

Uşaqların intellektual qabiliyyətlərinin inkişafında riyaziyyat dərslərinin imkanları
Riyaziyyat fənni məktəb təhsilində sistem əmələ gətirən əsas fənlərdən biridir. Məktəb

fənləri arasında riyaziyyatın belə mövqeyi şagird şəxsiyyətlərinin hərtərəfli inkişafı
baxımından ona xüsusi yer ayrılması ilə əlaqədardır.

Bununla yanaşı “Riyaziyyat” fənninin təliminə ibtidai siniflərdə də ciddi yanaşma tələb
edir. Riyaziyyat təliminin başlıca vəzifəsi yalnız riyaziyyat elminin əsaslarının öyrənilməsi
deyil, ümumi intellektual inkişaf – riyaziyyatın öyrənilməsi prosesində şagirdlərdə müasir
cəmiyyətdə insanın mükəmməl fəaliyyət göstərməsi üçün. İnsanın bu cəmiyyətə dinamik
uyğunlaşması üçün zəruri olan təfəkkür keyfiyyətlərinin formalaşdırılması olmalıdır.

Müasir təhsilin yüksək keyfiyyətinə və nəticəliliyinə təminat verən üstünlüyünü
şəxsiyyətin özünütəkmilləşmə və özünü reallaşmasına istiqamətlənən təlim təşkil etməlidir.

Ona görə şagird şəxsiyyətinin müəllimin diqqət mərkəzində durması tələb olunan müasir
zamanda “təhsil-tədris” modeli “təhsil-qarşılıqlı təsir” modeli ilə əvəz olunmalıdır.

Məktəbdə təlim hazırda “mənimsəmə=anlama-yaddasaxlama” düsturu üzrə qurulur. Lakin
şagirdləri inkişaf etdirmək istəsək “yiyələnmə=mənimsəmə+biliklərin praktikada tətbiqi”
düsturu üzrə təlim aparmalı idik.

Təlim nəzəriyyəsi və praktikasında şagirdlərin intellektual qabiliyyətlərinin inkişafı
məsələsinə hələ lazımi diqqət yetirilməmişdir. “İntellektual qabiliyyətlər” anlayışının
çoxobrazlılığını əks etdirən mükəmməl kompleks göstəricilər formalaşdırılmayıb, bunun
nəticəsi olaraq onların səviyyəsinin qiymətləndirilməsinin diaqnostik metodikası kifayət qədər
işlənilməmişdir.

Bu isə inkişafetdirici təlim ideyalarının ümumtəhsil məktəblərinin iş praktikasına geniş
tətbiqini əhəmiyyətli dərəcədə ləngidir. Riyaziyyat dərslərində şagirdlərin intellektual
qabiliyyətlərinin inkişafı probleminin həlli xüsusi inkişafetdirici vasitələr sisteminin daxil



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2018/4

284

edilməsini nəzərdə tutur. Belə ki, şagirdlərin intellektual qabiliyyətlərinin inkişaf səviyyəsi
məktəbdə təlimin məzunu və metodlarından asılıdır. Şagirdlərə öz bacarıqlarını tam şəkildə
aşkar etməyə, təşəbbüskarlıqlarını, müstəqilliyini, yaradıcı potensialını inkişaf etdirməyə
kömək etmək müasir məktəbin əsas vəzifələrindən biridir.

Riyaziyyat dərslərində qruplara bölmələrdə müqayisədə, məntiqi əlaqələrin qurulmasında,
qanunauyğunluğun aşkar edilməsində misallardan, tapşırıqlardan istifadə etmək şagirdlərin
intellektual səviyyələrinin yüksəlməsinə imkan verir. Belə tapşırıqlardan hər dərsdə istifadə
etmək olar.

Bu zaman misallarda (tapşırıqlarda) göstərilən obyektlər hərflərlə və ya fiqurlarla işarə
olunur, hərəkətlər isə ox işarəsi ( ) ilə işarə olunur. Beləliklə, biz riyaziyyat dərslərində kiçik
yaşlı məktəblilərin intellektual inkişafı üçün müəllim tərəfindən istifadə oluna biləcək bir sıra
tapşırıqlara baxdıq. Lakin bunlar ibtidai məktəbdə riyaziyyat dərslərində istifadə oluna
biləcək tapşırıqların yalnız kiçik bir hissəsidir. Tapşırıqlarda göstərilən siyahılar şərtidir, nə
qədər ki, intellektual inkişaf “təmiz şəkildə” mövcud deyildir, amma özündə vahid sistem
təqdim edir və bu baxmayaraq kompleksdə baş verir. Lakin belə tapşırıqlar riyaziyyat
dərslərində şagirdlərin intellektual inkişafına kompleks şəkildə nail olmaqda müəllimə kömək
etməyə qadirdir.

Dərs strukturunda didaktik oyunların yerini müəyyən etmək, müəllim tərəfindən didaktik
oyunların funksiyalarını düzgün başa düşməkdən asılıdır. İlk növbədə sinifdə kollektiv oyunu
dərsin didaktik vəzifələrinə görə bölmək lazımdır. Bu, hər şeydən əvvəl təlimverici,
nəzarətedici, ümumiləşdirici oyunlardır.

Təlimverici oyun – Əgər şagirdlər oyunda iştirak edərək yeni biliklər bacarıq və vərdişlər
əldə edirlərsə və ya oyuna hazırlaşarkən bunları əldə etməyə məcburdurlarsa, təlimverici
oyundur. Bu diqqəti, yaddaşı, təfəkkürü inkişaf etdirən oyunlardır.

Oyunlar orijinal, maraqlı olmalıdır, özündə uşaq tərəfindən həll edilə biləcək tapşırıqlar
olmalıdır.

Yalnız bu zaman oyunlar öz məqsədlərini yerinə yetirirlər. Inkişaf etmiş müxtəlif
oyunlardan biri də stolüstü oyunlardır. Bu oyunlar maraqlı, rəngarəng formada olur, uşaqlara
müstəqilliyi, təfəkkürü, obrazlılığı öyrədir. Məsələn, “uşaq dominosu” oyunu. Daş üzərində
həndəsi fiqurlar təsvir olunub. Bu oyun uşağa təkcə kollektivdə qarşılıqlı hərəkət etməyi deyil,
həm də əsas həndəsi fiqurları (dairə, kvadrat, üçbucaq, düzbucaqlı) yadda saxlamağı öyrədir.
İbtidai məktəb yaşlarında didaktik oyunlar hissedici (sezici) tərbiyə üçün əsas vasitə sayılır.
Uşaqlarda hissetmənin əmələ gəlməsi, forma ilə tanışlıq, rəng, fəza, səs bu tərbiyənin üzərinə
düşür. Məşğələnin mahiyyətindən fərqli olaraq didaktik oyunlarda eyni vaxtda iki başlanğıc –
tədris-dərkedici və məşğuledici oyun fəallıq göstərir.

Nəzarətedici oyun. Bu oyunun didaktik məqsədi təkrar, möhkəmləndirmə, əvvəllər
mənimsənilən biliklərin möhkəmləndirilməsidir.

Ümumiləşdirici oyunlar - biliklərin inteqrasiyasını tələb edir. Bu oyunlar fənlərarası
əlaqənin qurulmasına, müxtəlif situasiyalarda hərəkət etmənin istiqamətlərin mənimsəmək
bacarığına səbəb olur. Oyun məşğələlərində həmrəylik ideyası, özünüidarə etmə, kollektiv
şəkildə tərbiyə, sinifdə nizam-intizama görə hər bir kəsin cavabdehlik tərbiyəsi, başlıca olaraq
riyaziyyat təlimini reallaşdırır. Didaktik oyunlar müəyyən süjetlərlə əlaqəli olur. Süjetlər sadə
olur, uşaq təxəyyülünü hesablanır. Məsələn, “Rəqəm uğrunda mübarizə”, “Rəssamların
səyahətlərlə əlaqədar olur. Məsələn, “Kosmosa uçuş”” və s.

Qəhrəmanlıq axtarışı süjeti, səyahətin romantikləri – bu oyunlar məktəblilərin təxəyyülünə
mənəvi qida verir. Yarışlar oyunların emosional xarakterini gücləndirir. Daha yaxşı olar ki, bu
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yarışlar komanda yarışlar olsun ki, şagirdlər təkcə özləri tapşırıqları yaxşı yerinə yetirməklə
yanaşı həm də yoldaşlarında da bu hissi oyatmaqda onlara kömək etsinlər.

Didaktik oyunlar aşağıdakı prinsiplərə əsaslanırlar
 Əsas prinsip – Fəallıq. Oyuna hazırlıqdan başlayaraq insanın fiziki və intellektual

gücünün fəallığının aşkar edilməsi prosesində eyni azmanda, oyunun nəticələrinin müzakirəsi
azmanı fəallıq.

 Oyunun asanlığı – hər bir didaktik oyun sadə və başadüşülən (asan) olmalıdır.
 Əyanilik prinsipi – Didaktik oyun üçün lazım olan miqdarda əyani vəsaitlərlə (cədvəl,

sxemlər, kartoçkalar, müxtəlif əşyalar və s.) təmin etmək.
 Məşğulluq və emosionallıq – oyuna dərketmə marağı gücləndirir və oyunda iştiraka

hazırlıq prosesində və oyunun başa çatması prosesində dərkedici fəaliyyəti gücləndirir.
 Fərdilik prinsipi – uşağın oyuna şəxsi münasibətini əks etdirir, bu və ya digər

keyfiyyətlər inkişaf etdirilir. Bu da onu bildirir ki, hər bir didaktik oyunda oyunçunun fərdi
keyfiyyətlərini göstərməsi üçün yer olmalıdır.

 Kollektivçilik prinsipi – Qruplarda və ya komandalarda qarşılıqlı əlaqə, oyun
fəaliyyətinin qarşılığını əks etdirir. Didaktik oyun fərdlərin kollektiv fəaliyyəti kimi qarşılıqlı
yoldaşlıq münasibətlərinin inkişafına səbəb olur, birgə fikirləşmək və hərəkət etməyə,
kollektiv işin səmərəliliyinə və vacibliyinə inandırır.

 Məqsədyönlülük prinsipi. Təkcə oyunçuda və onun rəqibinin birgə məqsədini əks
etdirmir, həm də oyunçunun şəxsi məqsədi komandanı şəxsi məqsədilə üst-üstə düşməlidir.
Bu didaktik oyunun qurulması və aparılması üçün mühüm prinsipdir.

 Özfəaliyyətlilik və müstəqillik prinsipi. Oyunçunun oyunda – bu eyni şey deyil: birinci
halda söhbət riyaziyyatla yanaşı ayrı tapşırıqların özbaşına təzahür etməsindən getməlidir.
Onlardan dərsin bütün etaplarında – şifahi hesablamalardan başlayaraq dərsin
yekunlaşdırılmasına qədər istifadə etmək olar.

İntellektual bacarığın inkişafı üçün məhz riyaziyyat qabaqcadan real şərti verir.
Riyaziyyatın təlimi zamanı müəllimin vəzifəsi bu imkanlardan tam istifadə etməkdən ibarətdir.
Bu o demək deyildir ki, başqa dərslərdə intellektual bacarığın inkişafı istisna edilir. əksinə,
intellektual bacarığın inkişafı prosesi fasiləsiz getməlidir. Yadda saxlamaq lazımdır ki,
bacarıq fəaliyyət zamanı inkişaf edir və bacarığı inkişaf etdirmək üçün yüksək dərkedici
fəallığı lazımdır. Eyni zamanda hər fəaliyyət bacarığı inkişaf etdirmir, yalnız xoş emosiyadır.
Ona görə də Riyaziyyatdan məşğələlər arzuolunan şəraitdə keçirilməlidir, mütləq
müvəffəqiyyət situasiyası böyüklər tərəfindən yaradılmalıdır. Eyni azmanda şagirdlərin fərdi
xüsusiyyətlərini nəzərə almaq lazımdır. Bunlarla yanaşı kiçik yaşlı məktəblilərin intellektual
bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi üçün, fərdi, qrup və kollektiv formalarından istifadə etmək
lazımdır. Riyaziyyat dərslərində intellektual bacarığın meydana gəlməsi üçün effektiv
şərtlərdən biri də sistemlilikdir. Sadə tapşırıqlardan başlamaq lazımdır və tədricən onları
mürəkkəbləşdirmək lazımdır. Bu məqsədlə tədricən mürəkkəbləşdirməklə bir sıra tapşırıqlar
seçmək lazımdır.

Riyaziyyat dərslərində ibtidai sinif şagirdlərinin intellektual bacarıqlarının inkişaf
etdirilməsində beş intellektual bacarıqları qeyd etmək lazımdır: təhlil etmək bacarığı, təsnifat
bacarığı, kombinasiya bacarığı (uyğunlaşdırmaq), mühakimə etmək bacarığı,
ümumiləşdirmək bacarığı.

Hər bir şagirdin intellektual imkanlarını inkişaf etdirmək və reallaşdırmaq üçün riyaziyyat
dərslərinin böyük potensial imkanları vardır.

Məqalənin aktuallığı. İbtidai sinif şagirdlərinin intellektual qabiliyyətlərinin inkişafında
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riyaziyyat dərslərinin potensial imkanlarını araşdırmaq aktuallıq kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. İbtidai sinif şagirdlərinin intellektual qabiliyyətlərinin

inkişafında riyaziyyat dərslərinin potensial imkanları diqqət mərkəzinə gətirilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə magistrantlar, dissertant və

doktorantlar üçün faydalı olacaqdır.
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Потенциальные возможности уроков по математике в развитии
интеллектуальных способностей учащихся начальной школы

Резюме

Вопрос развития интеллектуальных способностей учащихся в теории и практике
образования не был должным образом исследован. Многозначность интеллектуальных
способностей предотвращает формирование сложных показателей. В результате их
методика оценки недостаточно проработана. В статье комментируются эти вопросы.

A. Karimova

Potential capabilities of math lessons in the development
of intellectual abilities of primary school students

Summary

The issue of the development of intellectual abilities of students in the theory and practice
of education has not been properly investigated. Multiple meaning of intellectual abilities
prevents the formation of complex indicators. As a result, their valuation technique is not
sufficiently worked out. The article comments on these issues.
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IV sinifdə həndəsə elementlərinin öyrədilməsi metodikası
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Açar sözlər: bucaq, dördbucaqlı, üçbucaq, çevrə, hərəkət, dönmə
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IV sinif həndəsə kursunda şagirdlərə bucaq, bucaqların qurulması, dördbucaqlılar,
üçbucaqlar, çevrə, hərəkət, dönmə, çoxbucaqlıların perimetri, çoxbucaqlıların sahəsi, həndəsi
fiqurların açılış şəkilləri öyrədilir. Bunların metodik şərhini verməyə çalışaq.

Müəllim kağızdan kəsilmiş üçbucaqları sinfə nümayiş etdirir. Müraciət olunan şagird
üçbucaq haqqında bildiklərini söyləyir. Həmçinin şagird üçbucağın çoxbucaqlının bir növü
olduğunu qeyd edir və tərəflərinin uzunluğuna görə növünü söyləyir.

Şagird həmçinin kağızdan kəsib hazırladığı modellər arasından müəllimin lövhədə çəkdiyi
və adlandırdığı üçbucaqla eyni əlamətləri daşıyan üçbucağı seçir. Məsələn, müəllim
bərabəryanlı üçbucaq çəkmişsə, şagird öz fiqurları arasından bərabəryanlı üçbucağı seçir və
fikirlərini təqdim edir: ΔABC bərabəryanlıdır. Onun AB və BC tərəfləri bərabərdir. Şagird bu
üçbucağın bucaqları haqqında da fikirlərini söyləyə bilər.

Dördbucaqlıları iplə modelləşdirmə məşğələsi üçbucaqlar üçün də təkrar edilir. Üçbucağın
üç tərəfinə uyğun olaraq ipə müxtəlif intervallarla düyünlər atılır. Şagirdlər üçbucağın ipini
əllərində təpə nöqtələrindən tuturlar. Üçbucaq şagirdlərin adının baş hərfi ilə adlandırılır.
Həmçinin şagirdlər evlərinin, müxtəlif obyektlərin yerləşmə planını çəkir və müəyyən bucaq
altında yerləşən obyektləri düz xətlərlə birləşdirməklə müxtəlif növ üçbucaqlar alır və
adlandırırlar.

Sinfin səviyyəsinə görə üçbucaqları bucaqlarına görə ayırmağı öyrətmək olar. Şagirdlər
düzbucaqlı üçbucağı tanıyırlar. Bu bir bucağı düz bucaq olan üçbucaqdır.

Bir bucağı kor bucaq olan üçbucaq korbucaqlı üçbucaq, bütün bucaqları iti bucaq olan
üçbucaq itibucaqlı üçbucaqdır. Şagirdlər kağızdan kəsilmiş üçbucaqları bucaqlarına görə
ayırmaqla qruplaşdıra bilərlər.

Çevrə müstəvi üzərində mərkəz adlanan nöqtədən eyni məsafədə olan nöqtələrin əmələ
gətirdiyi qapalı əyri xətdir. Çevrə ilə əhatə olunmuş müstəvi hissə dairəni əmələ gətirir. Bu
dərsdə şagirdlər çevrə və dairə ilə bağlı bir sıra anlayışlarla tanış olurlar. Bu anlayışlar
üzərində qurulmuş müxtəlif məsələlərin həllinə 5-ci sinifdə daha geniş yer veriləcək. İndi isə
əsas diqqət pərgardan istifadə və çevrələrin köməyilə müxtəlif naxışlar, konstruksiyalar,
ardıcıllıqlar çəkmə bacarıqlarına verilir. Radius çevrənin mərkəzini onun istənilən nöqtəsi ilə
birləşdirən düz xətt parçasıdır: MC radiusu.

Diametr çevrənin mərkəzindən keçən və onun istənilən iki nöqtəsini birləşdirən düz xətt
parçasıdır: — DF diametri.

Vətər çevrənin iki nöqtəsini birləşdirən düz xətt parçasıdır: LP vətəri.
Başqa sözlə, diametr çevrənin mərkəzindən keçən vətərdir.
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Çevrənin bütün radiusları və diametrləri bərabərdir. Çevrə pərgarın köməyilə çəkilir.
Pərgarın iti ucunu lövhədə və ya kağız üzərində mərkəz adlanan nöqtəyə qoymaqla müxtəlif
ölçülü çevrələr çəkmək olar.

1. Pərgarın qolları xətkeşin üzərində tələb olunan radiusun uzunluğuna uyğun olaraq açılır.
2. Pərgarın iti ucu kağız üzərində mərkəz adlanan nöqtədə saxlanılır və karandaşlı ucu isə

iz buraxacaq şəkildə kağıza sıxılmaqla həmin nöqtə ətrafında fırladılır.
Şagirdlər dönmə, əksetmə və sürüşmə hərəkətlərinin nəticəsində əşyanın aldığı yeni

vəziyyəti əşyalar, şəkillər üzərində icra etməyi bacarmalıdır.
Dönmə — lövhəyə bərkidilmiş maqnitli fiqurun və ya hərfin bir nöqtəsi sabit

saxlanılmaqla müəyyən bucaq altında fırladılır. Şagird saatın əqrəbinin hərəkətini gözünün
qabağında canlandıraraq hərfin 90°, 180°, 270° və 360° dönməsini nümayiş etdirə bilər.

Əksetmə — fiqur verilən düz xəttə nəzərən əksinə çevrilməklə vəziyyətini dəyişdirir. Bu
zaman onun güzgü əksi alınır. Şagird fiqurdan xəttə qədər olan məsafənin xəttin digər
tərəfində eynilə təkrarlandığını başa düşməlidir. Əksetmə hərəkəti mütləq hər hansı oxa, xəttə
nəzərən (bu həm də simmetriya oxudur) baş verir.

Sürüşmə — şagird lövhəyə bərkidilmiş fiquru müəyyən istiqamətdə (üfüqi, şaquli xətt
boyunca və ya müəyyən bucaq altında) sürüşdürür. Bu zaman fiqurun vəziyyəti
dəyişdirilmədən bir yerdən başqa yerə köçürülür.

Bu məşğələni aşağıdakı kimi davam etdirmək olar. Müəllim və ya şagirdlərdən biri
maqnitli hərflə tələb olunan hərəkəti nümayiş etdirir, digər şagirdlər isə əllərində tutduqları
eyni hərflə bu hərəkəti təkrar edirlər. Şagirdlər hərəkətlərə görə fiqurların aldığı vəziyyətlərin
şəkillərini çəkirlər.

Perimetri hesablamağı bacarmaq nə üçün vacibdir? Bu bizə harada lazım olur? Şagirdlərin
fikirləri dinlənilir: bağa hasar çəkərkən, evi təmir edərkən materialların hesablanması zamanı,
evə yeni əşyalar alarkən, şəklə çərçivə düzəldərkən, süfrəyə bəzək vurarkən və s. Təcrübə
göstərir ki, şagirdlər perimetr və sahə anlayışları üzərində qurulmuş hesablama məsələlərini
asanlıqla yerinə yetirsələr də, real situasiyalarda bu biliklərindən istifadə etməkdə çətinlik
çəkirlər. Odur ki, sahə və perimetr anlayışlarının ilkin tədrisi məhz həyati situasiyaları əhatə
etməklə real ölçmələr üzərində qurulmalıdır. Şagirdlər sinif otağında döşəməyə vurulmuş
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haşiyəyə (plintusa) və ya qapının çərçivəsinə sərf olunmuş taxtanın ümumi uzunluğunu
ölçmələr aparmaqla hesablayarsa, perimetrin reallıqda nəyi ifadə etdiyini başa düşər və bu
biliklər həyati bacarıqlara keçməklə uzunmüddətli yaddaşa həkk olunar.

Şagird perimetrə aid məsələləri həndəsi fiqurların əlamətləri ilə əlaqələndirməyi
bacarmalıdır. Məsələn, düzgün fiqurların bütün tərəfləri bərabərdir. Tərəfi a olan düzgün
beşbucaqlının perimetrini P = a + a + a + a + a əvəzinə P = 5a düsturu ilə hesablamaq olar.
Analoji olaraq şagird düzgün səkkizbucaqlının P = 8a, yeddibucaqlının (P = 7a),
altıbucaqlının (P = 6a), bərabərtərəfli üçbucağın (P = 3a), rombun (P = 4a) və s. fiqurların
perimetrlərini düstur şəklində ifadə edir.

Şagirdlər perimetrləri eyni, ölçüləri isə müxtəlif olan fiqurlar haqqında fikir yürüdürlər.
Məsələn, ölçüləri 4 sm və 6 sm olan düzbucaqlının perimetri neçə santimetrdir?
P = 2 x 4 sm + 2 x 6 sm = 20 sm. Düzbucaqlının ölçülərini elə dəyişmək mümkündürmü ki,
onun perimetri dəyişməsin. Tərəfləri 3 sm və 7 sm olan düzbucaqlının, eləcə də tərəfləri 2 sm
və 8 sm və 1 sm 9 sm olan düzbucaqlının perimetrləri də 20 sm-dir.

Şagirdlər daha mürəkkəb fiqurlar üzərində perimetrə aid məsələlər həll edirlər. Məsələn,
şəkildəki fiqurların perimetrini hesablayarkən şagird əvvəlcə hansı tərəflərin uzunluqlarını
toplamalı olduğunu müəyyən edir və uzunluqları məlum olmayan hissələr üzərində sual
işarəsi yazır.

Sinifdə asılmış xəritə üzərində araşdırma aparılır. Xəritənin kənarında yazılmış müxtəlif
izahedici işarələr araşdırılır. Hər bir xəritənin kənarında 1:100 000, 1: 1000 000 kimi yazılar
görmək olar. Bu yazı nəyi ifadə edir? Şagirdlərin fikirləri dinlənilir. Bu, xəritənin miqyasını
göstərir, yəni xəritədəki hər 1 mm ölçü reallıqda 100000 mm-dir (100 m) və ya 1000000 mm
-dir ( 1 km).

Öyrənmə tapşırığında verilmiş əkin sahəsinin planını göstərən düzbucaqlıya uyğun cədvəl
araşdırılır. Düzbucaqlının a ilə işarə edilmiş tərəfinin uzunluğu 30 mm-dir. 1 mm reallıqda 10
m olduğundan, 30 mm reallıqda 30 x 10 = 300 m olacaq. Deməli, əkin sahəsinin uzunluğu
300 m-dir. Analoji olaraq digər ölçülər müəyyən olunur.

Şagirdlərə sual verilir: — Real ölçü ilə şəkildəki ölçü arasındakı əlaqəni bilmək bizə nə
üçün lazımdır? Şagirdlərin fikirləri dinlənilir. Yeni mənzilə mebel almaq mövzusu üzərində
müzakirələr aparılır: Mənzilimizə mebel alırıq, lakin sonra məlum olur ki, onları yerləşdirmə
problemi var. Evə mebel almamışdan əvvəl otaqların müəyyən miqyasla planını çəkmək,
əşyaların yerini əvvəlcədən müəyyənləşdirmək, otağın ayrı-ayrı hissələrinin ölçülərini və bu
hissədə yerləşdiriləcək mebellərin ölçülərini plan üzərində qeyd etmək vacibdir.

Bəzən miqyas şəklin real ölçüdən neçə dəfə kiçildildiyini yox, neçə dəfə böyüdüldüyünü
göstərir. Çox kiçik ölçülü canlıların şəkli real ölçüsündən dəfələrlə böyük olur. Məsələn,
qarışqanın, parabüzənin və s. həşəratların şəkilləri real ölçüsünə nisbətən böyüdülmüş olur.
Filin, ayının şəkilləri isə əksinə, real ölçülərinə nisbətən dəfələrlə kiçildilmiş olur.

Məqalənin aktuallığı. Təcrübələr göstərir ki, ibtidai yəni 4-cü siniflərin riyaziyyat
tədrisində həndəsi elementlər mövzusu şagirdlər tərəfin-dən müxtəlif çətinliklərlə rastlaşır. Bu
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nöqteyi-nəzərdən həndəsə elementlərinin tətbiqlərinin araşdırılması aktuallıq kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məktəb riyaziyyat kursunun ibtidai həndəsə kursunun tədrisində

şagirdə fərdi yanaşma zərurəti meydana çıxır. Bu səbəbdən də materialın əhəmiyyəti
mənimsəmə, həm də şərhetmə xarakterinə görə zəruri sayılır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Türk birliyi ideyasını tarixdə ilk dəfə olaraq dövlət siyasəti səviyyəsində və yazılı
material-sənədlər şəklində irəli sürən, əsaslandıran və təsdiq edən Orhon abidələri ümumən
türk mədəniyyətinin inkişafında, xüsusilə onun siyasi təməllərinin yaradılmasında misilsiz
əhəmiyyət kəsb edir. Danimarkalı hərbçi-alim V.Tomsen tərəfindən XIX əsrin doxsanıncı
illərində, indiki Monqolustan ərazisində – Orhon-Yenisey həndəvərində tapılaraq, əski türkcə
(göytürkcə) olduğu sübuta yetirilmiş Orhon abidələri (ayrı-ayrı araşdırmalarda “Orhon-
Yenisey abidələri”, “Orhun yazıları”, “Ötükən Türk Kitabələri”, “Türk runi[k] yazıları”
adlandırılır) 680-745-ci illər arasında Göy Türk imperiyasının qızıl çağında məhz türklərin öz
orijinal əlifbaları (runi hərfləri) ilə tərtib edilmişdir.

Təqribən 200 il (552-745-ci illər) səltənət sürmüş və bu müddətdə Avrasiyanın hegemon
dövləti olmuş Göy Türk imperiyası, təbii ki, kontinentdə öz üstünlüyünü saxlamaq üçün o
çağın beynəlxalq münasibətlərində milli siyasət yeritməli, milli ideologiya hazırlamalı və
şüurlu şəkildə bu siyasət və ideologiyanı ictimailəşdirməli idi. Başlıca olaraq bu məqsədlə
qəbirüstü qranit abidələrə həkk olunmuş Orhon yazıları türk birliyi ideyasını o dövrün bütün
mümkün ideoloji vasitələri, təsirli siyasi maneraları, milli düşüncəyə ünvanlanan çağırışları
ilə təqdim edir. Ötən onilliklərdə daha çox tarixi-linqvistik baxımdan diqqəti cəlb edən Orhon
abidələri bu gün əsas etibarilə türk sivilizasiyasının və bu sivilizasiyanın özəyini təşkil edən
milli, hərbi, siyasi və mədəni təşkilatlamanın mahiyyətini özündə ehtiva etdiyinə görə diqqət
mərkəzindədir. Beləliklə, Orhon abidələrini xüsusilə türk dünyasının siyasi-mədəni taleyi
üçün aktuallaşdıran kardinal zərurət odur ki, bu yazılar – (1) adında “türk” etnonimini daşıyan
ilk dövlətin – Göy Türk imperiyasının tarixi sənədlər külliyyatıdır; (2) bütün müasir türk
dillərinin əcdadı sayılan ulu türkcədə – göytürkcədədir; (3) birbaşa türk milləti və
dövlətçiliyinin etnogenezisinə, türk sivilizasiyasının, siyasi mədəniyyətinin Avrasiyadakı
tarixi təkamülünə aydınlıq gətirən ilk başlıca qaynaqdır; (4) erkən orta əsrlərdə türk etnosiyasi
sisteminin inkişafı nəticəsində meydana çıxmış bir dövlətin (Göy Türk) böyük imperiyaya
çevrilməsi situasiyasında Avrasiya dövlətlərinin hərbi, siyasi və diplomatik münasibətlərində
onun öz milli mənafelərini və geopolitik tarazlığı hədəfləyən konkret siyasətinin faktıdır; (5)
türk dünyasının birliyini yaratmaq ideallarına xidmət edən bütün tarixi-klassik
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ideologiyalarımızın sələfidir.
Orhon türk yazılarını ayrıca tədqiqat əsərində müfəssəl şəkildə araşdırmış Əli Öztürk bu

qənaətində haqlıdır: “Tariximizdə ilk dəfə “türk” ismi ilə dövlət quraraq, bunu iftixarla
bildirən göytürklər milli bütünlüklərini davam etdirmək üçün mücadiləni özlərinə məfkurə
seçmiş, bizə bu məfkurənin yazılı sənədlərini, Göytürk tarixini xülasə biçimində anladan
kitabələrin içyapısında vermişlər. Bu kitabələr dərin qatları ilə o zamankı türk cəmiyyətini
çeşidli yönlərdən bugünkü nəslə tanıtmaqdadır. O zamankı cəmiyyətdə yaşayanların və
xüsusilə Kağanlıq məqamında oturanların təqib etdikləri milli siyasət – bugünkü nəsillərə işıq
tutacaq gücdə işlənmişdir. Ölkənin və millətin bir çox məsələlərini, uzaq-yaxın təhlükələri,
milli bütünlüyü sarsıdacaq xətalı davranışları içdən gələn bir səmimiyyətlə, çox zaman üzüntü
ilə dilə gətirən Bilgə Kagan və Bilgə Tonyukuk hazırladıqları kitabələrdə millət olmanın
fəlsəfəsini yaratmışlar” [4, s. 93].

Bu gün dünya tarixşünaslığının əlində Göy Türk imperiyasına dair, əsasən, iki qaynaq
vardır: Orhon abidələri və Çin salnamələri. Dövrün hadisələrini təsvir etmək baxımından
onların analogiyası bir-birindəki faktları, demək olar ki, təsdiq edir [7, s. 80-85]. Yəni Orhon
abidələri erkən orta əsrlərin real tarixi mənzərəsini təsəvvür etmək baxımından da müstəsna
dəyərə malikdir.

İki göytürk qardaşının – Bumın və İstemi kağanların 552-ci ildə əsasını qoyduğu Göy
Türk imperiyası Pekinlə Konstantinopol arasındakı nəhəng coğrafi məkanda siyasi-diplomatik
münasibətlər quran qüdrətli Avrasiya türk dövləti idi. Onu türk birliyi yaratmışdı. Bu birliyin
azca laxlaması onu həmişə belə məqam üçün fürsət gözləyən Çin dövlətinin əsarəti altına
atmışdı (630-680-ci illər). Lakin yarım əsrlik əsarət acısından sonra yenidən türk birliyi
özünü tapdı. Göytürklər buna yenə də həmin kağanların nəsil və ideya varisləri İlteriş kağan,
Qapğan kağan, Bilgə kağan, Köl tiqin və Tonyukukun sayəsində müyəssər oldular. Onlar Çin
hökmranlığına qarşı üsyan və müharibələrlə yenidən öz azadlıqlarını əldə etdilər.

Sürətlə toparlanıb Göy Türk dövlətinin sütunlarını təzədən qurdular. Qurtuluşun banisi
İlteriş kağan (681-691), Qapğan kağan (691-716) və Bilgə kağanın (716-734) hakimiyyətləri
dövründə Göy Türk imperiyası mərhələ-mərhələ öz qüdrətinin zirvəsinə yüksəldi [2, s.77-93].
Onların hökmranlığı çağında heç bir saray çevrilişi baş vermədi, hakimiyyətə yüksəlmiş türk
xaqanları bir-birinə və uluslarına tarixə görk olası sədaqət göstərdilər. Bilgə kağanın
hakimiyyətinin əsas dövrü bölgədə sülhü təmin etdi. Əsarət zəncirini qırmış və milli
hakimiyyətlərini Avrasiya miqyasında bərpa etmiş türk ulusları qəti anladılar ki, əgər onlar bir
daha aralarındakı birliyi itirsələr, yenidən o əsarətə məhkum olacaq, yenidən o zəncirin
cingiltilərini eşidəcəklər. Ona görə də demək olar: Orhon yazıları – türk azadlığının, türk
birliyinin və türk dövlətçiliyinin abidəsidir.

Göy Türk imperiyasının bütün zamanların türkünə Birlik Əhdi sayılan Orhon abidələri
(“Orhon trilogiyası”!) – əsasən, “Köl tiqin”, “Bilgə Kağan (xaqan)” və “Tonyukuk” qəbirüstü
qranit yazılarından ibarətdir. Lakin onlar sadəcə adı çəkilən qəhrəmanların məzarı üzərində
ucaldılan epitafiya yazılmış “başdaşıları” deyildir. Onlar Türkün tarixi taleyini ən yığcam
şəkildə əks etdirən, onun fatehlik və birlik amallarını həm semantikası, həm yazılışı, həm də
fiziki quruluşu ilə simvollaşdıran möhtəşəm abidələrdir. “Köl tiqin” və “Bilgə Kağan” Göy
Türk imperiyasının hökmdarı Bilgə Kağanın oğlu Yolluq tiqin (sonradan o özü də hökmdar
olur) tərəfindən, “Tonyukuk” isə baş vəzir Tonyukukun özü tərəfindən yazılmışdır.

“Köl tiqin”i – Göy Türk imperiyasının ən qüdrətli xaqanı Bilgə Kağan öz qardaşı Köl
tiqinin ölümündən sonra onun şərəfinə 732-ci ildə ucaltmışdır. Qranit mərmərdən yonulmuş
abidənin dörd üzünə göytürkcə mətnlər qazılmışdır. Yalnız bir üzündə çincə mətn də vardır.
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Abidə üzərindəki bəzi yazılar pozulduğundan, məntiqi rabitə qırılsa da, əsas fikrin nədən
ibarət olduğu aydındır. Abidəyə bütün türk boylarının ortaq damğası (gerbi) və Türkün mifik
soybaşlanğıcını əks etdirən – qurddan süd əmən uşaq simvolu həkk edilib. “Köl tiqin” – Bilgə
Kağanın öz türk millətinə müraciət-monoloqu şəklində tərtib edilib.

Abidənin cənub üzündə oxuyuruq (Mətnlər yeni oxunuşda verilir – C.F.): “Göy Tanrısı
tək mən Türk Bilgə Kağan bu çağda taxtda oturdum. Sözümü bütünlüklə eşit. Məndən sonra
gələn kiçiklərim, oğullarım, bütün soyum, millətim! Sağımdakı mötəbər bəylər, solumdakı
tarkanlar, buyuruq bəyləri, Otuz Tatar, Doqquz Oğuz bəyləri, milləti! Mənim bu sözümü
yaxşıca eşit, ağılla dinlə! İrəli, gündoğana (şərqə) qədər, geriyə, gün ortasına (cənuba) qədər,
günbatana (qərbə) qədər, yuxarıya, (şimala) qədər uzanan yerlərin bütün millətləri mənə
tabedir (Burada imperiya ərazisinin böyüklüyü bildirilir – C.F.). Bunca milləti nizama saldım.

Türk kağanı Ötükən ormanında (Ötükən Göy Türk imperiyasının paytaxtıdır – C.F.)
oturubsa (hakimiyyət başındadırsa), onun elində (dövlətində) heç bir sıxıntı olmaz... Şərqə
doğru Şandun çölünədək ordu çəkdim, az qaldı ki dənizə çatım. Cənuba doğru Doqquz
Ərsinədək ordu çəkdim, az qaldı ki, Tibetə çatım. Qərbə doğru İnci çayını keçərək, Dəmir
Qapıyadək ordu çəkdim. Şimala doğru Yir-Bayırku torpağınadək ordu çəkdim. Bunca
yerlərədək yürüş etdim. Ötükən ormanından daha yaxşısı yoxmuş. Yurd olacaq, dövlət
yaradacaq yer – Ötükənmiş! Bu yerdə oturub (hakimiyyəti idarə edib) Çinlə anlaşdım.

Çin milləti qızılını, gümüşünü, ipəyini sıxıntı çəkmədən verir. Onun sözü dadlı, ipəyi-
qumaşı yumşaq imiş. Dadlı sözlə, yumşaq ipək-qumaşla özündən uzaq milləti beləcə tovlayıb
özünə yaxınlaşdırırmış. Yaxınlaşdırıb üstünə qonandan sonra, pis əməllərini düşünürmüş.
Bilikli insana, cəsur insana dişləri batmaz. Amma bir insan yanılsa, onlara yapışıb millətindən
uzaq düşər. Türk milləti, sən də çinlilərin dadlı sözünə, yumşaq ipək-qumaşına aldanıb,
öldün... O yerə doğru gedəcəksənsə, türk milləti, öləcəksən! Amma Türk milləti, Ötükəndə
otursan, əbədi dövlət qurub oturacaqsan! Türk milləti, tox olacaqsan, acsansa, doymazsan, bir
doysan, acmazsan... Yüksəlmiş kağanının sözünə baxmadan, çox yerlər dolandın, gah öldün,
gah qaldın. Mən Tanrı buyurduğu üçün, özüm dövlətli olduğum üçün kağan oldum. Kağanlıq
səltənətində oturub, ac, yoxsul milləti topladım. Yoxsul milləti varlı etdim. Az milləti çox
etdim. Bu sözümdə bir yalan varmı? Türk bəyləri, milləti, eşidin! – Türk millətinin birləşib
bir ittifaqda dövlət yaratmasını bu daşlara həkk etdim!..” [3, s. 16].

Abidənin şərq üzündə oxuyuruq: “Üstdə mavi göy, altda boz yer qılındıqda, ikisinin
arasında insan oğlu yaranmışdır. İnsan oğlunun üzərinə əcdadım Bumın kağan, İstemi kağan
hakim olmuşlar. Hakimiyyətlərində türk millətinin dövlətini, qanun-nizamını qurub-
düzəltmişlər. Dörd yanımız bütün düşmən imiş. Ordu çəkib dörd yanımızdakı millətləri
tamam almış, başlını baş əydirmiş, dizlini diz çökdürmüşlər. Şərqə doğru Kadırkan ormanına
qədər, qərbə doğru Dəmir Qapıya qədər yürüş etmişlər. Bu iki məkan arasında təşkilatsız-
düzənsiz Göy Türk ulusunu nizama gətirərək, idarə etmişlər. Onlar bilikli kağan imiş, cəsur
imişlər. Bəyləri də, milləti də doğru imiş. Onun üçün dövlət qura bilmiş, qanun yapa
bilmişlər” [3, s.17].

Mətnin davamında göytürklərin Çin hiyləsinə aldanaraq, hakimiyyəti əldən verdiklərinin
faciəsi dilə gətirilir. Türk öz xalqının bu durumuna baxıb inləyir: “Eli (dövləti) olan millət
idim, elim (dövlətim) indi hanı? Kağanı olan millət idim, kağanım indi hanı?” Türk oğlu bu
düşüncələrlə “Ya ölüm, ya qurtuluş!” deyə mübarizəyə atılır: “Yuxarıda türk Tanrısı türkün
müqəddəs yerini, suyunu nişan vermişdir. Türk milləti yox olmasın deyə, millət olsun deyə
atam İlteriş kağanı, anam İlbilgə xatunu göyün yuxarısına tutub qaldırmışdır...” Türkün cihadı
onu azadlığa çıxarır. İlteriş yabqu qoşunu (seçmə türk ordusu) ilə qırx yeddi dəfə hərbi yürüş
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edir, iyirmi dəfə müharibə aparır, Tanrının hökmü ilə türk boyları arasında vəhdət yaradıb öz
yenilməz ulusunun dövlətini yenidən bərpa edir. Onun azadlıq və hakimiyyət gücünə yetmiş
oğlu Bilgə Kağan xalqına bu çətinliklərdən necə qurtulduqlarının gerçəkliyini söyləyir:
fərasətsiz dövlət başçılarının, bəsirətsiz kütlənin yanılmalarına barışmaz münasibətini bildirir,
türkün tərəqqi və tənəzzül arasındakı çırpıntılarının reallığını açır. Açıq şəkildə bəyan edir ki,
tənəzzülün səbəbi – milli birliyin itməsi, tərəqqinin səbəbi – bu birliyin hifz edilməsidir. Bilgə
Kağan Vəsiyyətnaməsinin kulminasiya nöqtəsi də milli birliyə çağırışdadır: “Türk Oğuz
bəyləri, xalqı, eşidin: Üstdə göy basmasa, altda yer dəlinməsə, türk millətinin elini, dövlətini,
törəsini kim pozar?!” [3, s.18].

Bilgə Kağan Göy Türk dövlətinin qurulmasında onunla çiyin-çiyinə vuruşmuş kiçik
qardaşı Köl tiqinin qəhrəmanlıqlarını öz şücaətlərindən daha artıq vəsf edir. Qardaşının
ölümünə “görər gözüm görməz oldu, bilər ağlım bilməz oldu” deyərək, yana-yana ağı
söyləyir. Onun yasına Çindən Bizansa qədər ayrı-ayrı dövlətlərdən gələn nümayəndələri
xatırladır. Bilgə Kağan qardaşı Köl tiqinin alp-ərən obrazını yaradır. Həqiqətən də bu tarixi
faktdır ki, Köl tiqin sədaqətlə Göytürk millətinə və dövlətinə canını fəda edərək xidmət
göstərmişdir: “Köl tiqində mənsəb hərisliyi, taxt-tac sahibi olmaq ehtirası yoxdur. Onun ən
böyük idealı türkün – millət olması, yaxın əcdadından qalmış Göy Türkün dövlətçilik
qüdrətinin yenilməzliyi idi. O, bu yolda qılınc çalırdı. Daha fərqi yox idi ki, o, bu qılıncı
xaqan kimi, hökmdar kimi çalır, yoxsa bir döyüşçü kimi, bir sərkərdə kimi” [1, s.105]. Burada
dövlətçilik düşüncəsinin mahiyyətini əski göytürkcədə təqdim etdiyimiz bir fikir olduqca
dəqiq ifadə edir: “Mən biriki budunığ ot, sub kılmadım” – “Mən bir olan milləti od və su
eləmədim”. İdeyanın iç semantikası isə kifayət qədər dərindir: od və su yaradılışın iki əsas
qüvvəsi kimi həm də ziddiyyətdədir, su ilə od söndürülür, odla su qurudulur, deməli, xaqan
ulusunu od və su kimi ayırmır, bütövü bölmür, bölünmüşü bütöv edir.

“Köl tiqin” abidəsinin qərb üzündəki Çincə hissəsini Tanq imperatoru Hiuan Tsonqun
qardaşı oğlu, ordu başçısı Çanq Sengün yazmışdır. Mətn qonşu ölkənin yüksək diplomatik
səviyyədə ifadə olunan dostluq münasibətlərinin ifadəsidir. Diqqət çəkən faktdır ki, türkcə və
Çincə mətnlər bəzi məqamlarına görə tamamilə ziddiyyət təşkil edir. Çincə mətn, qeyd
etdiyimiz kimi, mehriban qonşuluq münasibətlərinə köklənibsə, türkcə mətndə Cinin türk
dövlətinə qarşı hiyləgər və dağıdıcı münasibəti açıq şəkildə bəyan edilib. Əlbəttə, Bilgə
Kağan Çincə yazılan mətnin quruluşuna tam bələd idi. Çünki abidə onun ideyasının bəhrəsidir.
Lakin, görünür, o, bilərəkdən, həm də görk olsun deyə, bu mətnlər arasındakı fərqi saxlayır.
Yəni türk həmişə ayıq olsun ki, Çin siyasəti və diplomatiyası hətta belə mehriban
münasibətlər gedişində də öz gizli niyyətlərini həyata keçirə bilər. Sonrakı tarixi proseslər də
göstərir ki, Bilgə Kağan həqiqətən haqlı imiş... Bilgə Kağanın ölümündən sonra, onun oğlu və
bu mətnlərin yazarı Yolluq tiqin Kağanlığın yekdil rəyi ilə hökmdarlığa yiyələnir. Onun da
ölümü səbəbilə, oğlu – Tenqri xan titulu qazanmış Bilgə Kutluq xan hakimiyyətə gəlir və
Çinə öz səfirini göndərir [5, s.364]. Cəmi 6 il keçdikdən sonra – 745-ci ildə türksoylu
uyğurlar Çinlə ittifaqa girərək Şərqi Göy Türk imperiyasına son qoyur və öz Kağanlıqlarını
yaradırlar [4, s.19]. Sonrakı yüzilliklərdə getdikcə milli dövlətçilik ənənəsini və
ideologiyalarını puça çıxarmış və “köhnə müttəfiqləri” Çinin amansız basqılarına məruz
qalmış Uyğur imperiyası çökür... Hazırda 22 milyon əhalisi olan Uyğur (Xinjuan) Muxtar
Vilayəti Çin dövlətinin bir hissəsidir. Yalnız Qərbi Göy Türk imperiyasından doğulan sonrakı
yüzilliklərin türk dövlətləri öz dövlətçilik ənənələrini Anadoluya qədər daşıyaraq,
Avrasiyanın böyük türk imperiyalarını yaradan təməl olaraq qaldılar...

Belə bir sarsılmaz ənənənin məhək daşı, yazılı kodeksi – “Köl tiqin” abidəsinin analitik
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təhlili buradakı çox dərin mənaları üzə çıxarır:
Türk dövlətinin başçısı – Bilgə Kağan nəinki birköklü türk uluslarını, boylarını bir-

birindən ayırmır, onların arasında heç bir fərq qoymur, heç özünü də onlardan ayırmır,
xanədanlıqla toplum arasında da heç bir fərq qoymur, bütün millətə müraciətində ayrı-ayrı
dövlətləri, xalqları zorla bir hökmdarlığa tabe etdirmiş İmperator kimi yox, yalnız öz doğma
xalqı ilə onların seçilmiş Başçısı kimi, böyük vəhdətin dilində, böyük vəhdətin məntiqi ilə
danışır, – sanki öz qəlbi ilə danışır. Bilgə Kağan nəinki özü ilə xalqını ayırmır, həm də xalqı
ilə yurdunu – bu dövlətin yarandığı təbiət dünyasını vəhdətdə görür. Açıq etiraf edir ki,
məmləkətini nə qədər genişləndirsə də, ana Vətənindən doğma olan bir yer yoxdur: “Yurd
olacaq, dövlət yaradacaq yer – Ötükənmiş!” Göytürkün düşüncə qatında Dövlət – Ulus –
Təbiət beləcə birləşir, doğmalaşır. Bu düşüncə məhz həmin təməl üzərində yetişdiyindən,
xaosyaradıcı deyil, harmoniyayaradıcı başlanğıca malikdir: “Bunca milləti nizama saldım”.

Eyni zamanda, mifik dünyagörüşünün dərin laylarını özündə yaşadan “Köl tiqin”
abidəsində xalqın soybaşlanğıcı və onun dövlətinin mənşəyi insanlığın yaradılışına qədər
qədimləşdirilir. Bilgə Kağan elə düşünür ki, sanki dünya yaranandan elə ilk doğulan insan
oğlu türkmüş və onun da üzərində Bilgə Kağanın “əcdadı Bumın kağan, İstemi kağan hakim
olmuşlar.” Ancaq bu mifoloji kontekst məntdəki real hadisələrin məntiqini pozmur. Göytürk
dövlətinin addım-addım irəliləyib böyüməsi hadisələri iftixarla abidəyə həkk olunur.

“Çinlə anlaşan” Göy Türk imperiyası yaxşı bilir ki, Çinin “ipək sivilizasiyasının”
yumşaqlığına, həlim diplomatiyasına, var-dövlətinin parıltısına aldanmaq olmaz. Ona görə də
Bilgə Kağan hakimiyyətə təkcə siyasi bacarığı, özünün və qardaşı Köl tiqin kimi alp-ərənlərin
qəhrəmanlığı ilə deyil, həm də var-dövləti ilə gəlir, “yoxsul milləti varlı etdim” – deyir. Ac
millətin deyil, varlı millətin hakimiyyəti saxlaya biləcəyi həqiqətini bəyan edir və məhz bu
əsaslarda “türk millətinin birləşib bir ittifaqda dövlət yaratması” mümkünlüyünü siyasi reallıq
sayır. Həm də siyasi reallıq budur ki, “qanun-nizamını yaratdığın ulusal dövləti” gərək “dörd
yanın düşmənlərindən” qoruya biləsən”. Bilgə Kağan siyasi hakimiyyətin monolitliyi üçün
vacib ola bir şərti də önə çəkir: gərək dövlətin “bəyləri də, milləti də doğru” olsun! Qurulan
dövlət – “qanunlar üzərində” təşkil edilsin! Örnək budur: Göytürk dövlətinin patriarxları
“dövlət qura bilmiş, qanun yapa bilmişlər”.

Mətndəki bir “daş sətir” həm dil, həm də ideologiya baxımından yetərincə ibrətli və
informativdir: ulu göytürklər “başlını baş əydirmiş, dizlini diz çökdürmüşlər” (Bu ifadə digər
Orhon abidələrində də ayrı-ayrı kontekstlərdə, lakin eyni məna tutumunda işlədilir). Bu
frazeoloji deyimin iç semantikası belədir: Ağıl – başda, güc – dizdə olur. Yəni hakimiyyəti
Ağıl və Gücün ittifaqında yaradıb möhkəmləndirmək, başdakı ağıl, dizdəki güclə düşmənə
üstün gəlmək – “başlını baş əydirmək, dizlini diz çökdürmək” olar!

Ulu türk yaratdığı hakimiyyətin sarsılmazlığına hədsiz inanandır. Onun dərin inamına
görə... “üstdə göy basmasa, altda yer dəlinməsə, türk millətinin elini, dövlətini, törəsini kim
pozar?!”. Bilgə Kağan öz türk millətinə bu ideyanı – qranitləşmiş əqidəni təlqin edir ki, üstdə
göyün basılması, altda yerin dəlinməsi mümkün olmadığı kimi, birləşmiş türk uluslarının
ittifaqı üzərində qərar tutan dövlətin möhkəm sütunlarını heç kim çökdürə bilməz!”

“Orhon trilogiyasının” ikinci monumenti – “Bilgə Kağan” abidəsi, öncə qeyd etdiyimiz
kimi, Bilgə Kağanın oğlu, artıq hökmdar taxtına sahib olmuş Yolluq tiqin tərəfindən 735-ci
ildə yazılmışdır. Bu abidə də “Köl tiqin” kimi Bilgə Kağanın xalqına monoloq-müraciəti
üslubundadır. Fikir və məntiq ardıcıllığına görə də bir xeyli məqamlarda “Köl tiqin”lə üst-
üstə düşür. Sanki Bilgə Kağan eyni müraciətini ayrı-ayrı situasiyalarda, yeni söz və üslub
kompozisiyasında, bir qədər fərqli variasiyada təqdim edir. Hiss olunur ki, Göy Türk
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imperiyasının yeni hökmdarı Yolluq tiqin Kağan atası Bilgə Kağanın vəsiyyətini ilk mətnə
uyğun olaraq, burada kanonik formaya salmışdır. Əlbəttə, bu qranit abidə yazısındakı
qazıqların çox korlanması, mətnin ayrı-ayrı yerlərində xeyli sözlərin oxuna bilməməsi – onun
ümumi məzmununun anlaşılmasını çətinləşdirir. Lakin abidəyə həkk olunmuş Göy Türk
imperiyasının doktrinası kifayət qədər aydındır: gərək türk milləti qoymaya ki, “ayağı
burxulsun”, yadlara şirnikib, kökünü unutsun, səntirləyib “düz yolundan, doğru sözündən
dönsün”, heç zaman unutmasın ki, çətinliklə əldə olunmuş göytürk milli hakimiyyəti türk
uluslarının birliyi üzərində qərar tutub. Çalış, vuruş, bu birliyi qoru!

İbrətamizdir ki, professor Tofiq Hacıyevin dəqiq şərh verdiyi kimi, “Bilgə Kağan”
abidəsində də “Bilgənin hökmdar və bahadır ucalığı dərinlikdədir, o, aysberq timsalındadır və
onu üzə bütöv çıxarmaq üçün burada dolayı müqayisələrə yer verilir. Aydın olur ki, Bilgə,
əslində, daha uca olduğu üçün və kiçik qardaşını çiyninə aldığı üçün Köl tiqin belə daha
yüksək görünür. Əslində, Bilgə Kağan öz timsalında sərkərdəliyin və müdrikliyin bütövlüyünü
nümayiş etdirir. O, bu trilogiyada – hökmdarlığın, qəhrəmanlığın və müdrikliyin zirvəsidir” [1,
s. 113].

“Orhon trilogiyasının” üçüncü monumenti – “Tonyukuk” abidəsidir. Hazırlandığı tarix
720-725-ci illərə, ucaldıldığı tarix isə 732-734-cü illərə aid edilir. O biri türk yazılı
abidələrindən fərqli olaraq, “Tonyukuk” dağıntıya, demək olar ki, məruz qalmamış, bütöv bir
sənəd – tarixin daş yaddaşı kimi monumental görkəmini saxlamışdır. Qranit mərmər üzərinə
həkk edəni – Bilgə Tonyukukdur. Bilgə Tonyukuk Göy Türk imperiyasının üç böyük
kağanına – İlteriş kağan, Qapğan kağan və Bilgə kağana baş vəzirlik (müşavirlik) etmiş, yeri
gəlincə, orduya sərkərdəlik etmişdir. O, zamanımıza qədərki türk tarixində türkçülük
ideyasını həm praktiki siyasət kimi həyata keçirən, həm də onu ideoloji doktrinaya çevirən İlk
Türk İdeoloqudur. Onun kağanlara bərabər şəxsiyyət olmasına dəlalət edən fakt odur ki,
yazdığı kitabənin ilk cümləsini özü ilə başlayır: “Mən Bilgə Tonyukuk Çin ölkəsində
doğuldum. O zaman ki, türk milləti Çinin hakimiyyəti altında idi” [3, s.125].

Bilgə Tonyukuku, sözün əsil mənasında, XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində
Rusiyada, Avropada təhsil alıb vətənlərinə dönən və burada milli mücadiləyə başlayan türk
maarifçiliyi və müstəqilliyi hərəkatının öndərlərinin sələfi hesab etmək olar. O, özünün
şəhadət verdiyi kimi, Çində, xalqının Çinə tabe olduğu bir vaxtda doğulmuş, Çincə öyrənmiş,
Çin xalqının xarakterinə, mədəniyyətinin mahiyyətinə, bu dövlətin türk xalqı və türk
torpaqlarına necə münasibət bəslədiyinə, həmin münasibətdə gizlənmiş taktiki və strateji
məqsədlərə bələd olmuş və bütün bunlara qarşı aydın bir mübarizə ideyası ilə öz türk yurduna
qayıtmış, Çinə qarşı üsyan və müharibə edən alp-ərənlərin sırasına qoşulmuş, ağır sınaqlardan
keçərək, Göy Türk imperiyasının idarəçiliyi məqamına yüksəlmişdir. Əslində, o, öz dövlətinin
təşəkkül və tərəqqi məqsədlərini praktiki olaraq həyata keçirən bir siyasətçi-strateqdir.
“Tonyukuk” abidəsi də məhz bu miqyaslı düşüncəyə və dərin təcrübəyə malik dövlət
adamının – Bilgə Tonyukukun əlindəki tişə ilə, əski türkcədə yazılmışdır.

“Orhon trilogiyasının” bu sonuncu abidəsində də, əvvəlkilərdə olduğu kimi, göytürk
dövlətinin yüksəlişi, enişi və yenidən yüksəlişinin dramatik tarixi və hadisələri türkün
qələbəsinə doğru aparan uzaqgörən siyasətin yeridilməsi əks etdirilir. Türk hər zaman döyüşür.
Lakin bu döyüş o zaman qalibiyyətlə nəticələnir ki, mübarizə sıralarında bütün türk ulusları,
boyları iştirak edir, həmin siyasət o zaman bəhrə verir ki, bütün türk ulusları və boylarının
birgə milli iradəsini özündə daşıyır: “Gələcək Göy Türk demokratiyasının əsasını,
müdrikliklə cəsarətin vəhdətini Tonyukukun ağlı əks etdirir” [1, s.115]. Bu abidə-sənəddə çox
müfəssəl cizgilərlə Göy Türk imperiyasının başlanğıc zamandakı tarixindən Tonyukukun
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sağlığına qədərki dövrdən, bu dövrün bütün dramatik hadisələrindən, türklərin ayrılıb
birləşmə çağlarından, onların apardıqları qanlı müharibələrdən, hətta bu müharibələrin görk
olası tarixi epizodlarından, türk birliyi ideyasının həm də silahla qorunmasından, müxtəlif
türksoylu xalqları Göy Türk imperiyasının daxilində birləşdirmək üçün İlteriş, Qapğan və
Bilgə kağanların yürütdüyü yenilməz siyasətdən, bu siyasətdə türk ulusları arasındakı
bərabərlik şərtinin rəhbər tutulmasından, həmin siyasətin yeridilməsində silahdaşların bir-
birilərinə və ali ideyaya sədaqətli qalmasından, türk öndərlərinin mübarizlik və fədakarlıqda
öz xalqına örnək olmasından ehtiraslı bir dil və sərrast məntiqlə danışılır.

Abidə belə bir ibrətamiz sonluqla bitir: “İlteriş Kağan qazanmasaydı, mən özüm
qazanmasaydım (Yəni: biz eyni məqsədlə vuruşub, qələbə əldə etməsə idik – C.F.), el də
(dövlət də), millət də yox olacaqdı. İlteriş Kağan qazandığı üçün, mən özüm qazandığım üçün,
el də el oldu, millət də millət oldu... İlteriş Kağan və mən Bilgə Tonyukuk qazandığımız üçün
Qapğan Kağan türk millətinin yürütdüyü bu ... (Mətnin bu hissəsi pozulub – C.F.). Türk Bilgə
Kağanı Türk Millətini – Oğuz millətini bəsləyib oturur (Yəni: öz hakimiyyətini sürür – C.F.)”.
Mətnin bu son akkordunun başlıca ideyası bundan ibarətdir ki, əgər türk öndərlərinin mübariz
iradəsi həyata keçməsəydi, türk soylarının birliyi, ittifaqı da olmayacaqdı, bu ittifaq dövlətə
çevrilməyəcəkdi. Amma bu iradə özünü doğrultduğundan, Türk Millətinin Birliyi yaşadı,
irəlilədi, öz əzəli haqqına – hakimiyyətə yüksəldi!

Orhon abidələrinin (“Köl tiqin”, “Bilgə Kağan” və “Tonyukuk”) bütün mənalarda vəhdəti,
əsasən də, ideya məqsədyönlülüyünə görə bir-birini izləməsi, getdikcə daha qətiyyətli şəkildə
öz məramını diktə etməsi göz qabağındadır. Əlbəttə, bu təsadüfi deyil. Axı, əski türklər irili-
xırdalı qonşu dövlət və millətlərlə yalnız davamlı savaş-barış şəraitində deyil, həm də onlarla
gərgin sivilizasiya münasibətlərində yaşayırdılar. Onlar hətta instinktiv olaraq hiss edirdilər ki,
başqa mədəniyyət və sivilizasiyaların təsirinə qapılmaq – özünü yox etmək deməkdir. Ona
görə də türk bilgələri (müdrikləri) bu ulu soyun öz kökü üzərində sivilizasiya dəyərlərini
yaratmasına bunca önəm verirdilər. Lev Qumilyov bu səbəb nöqteyi-nəzərindən düzgün
mülahizə yürüdür ki, türklərin “qüdrətli üçlüyünün” – Bilgə Kağan, Köl tiqin və Tonyukukun
əsas vəzifəsi təkcə Türk Kağanlığını Çin (Tan) imperiyasının təcavüzündən qorumaq yox,
həm də Çin sivilizasiyasının güclü təsiri altına düşməyə qoymamaqdan ibarət idi [5, s.352,
376]. Unutmayaq: Bilgə Tonyukuk özü etiraf edir ki, Tabğaç (Çin) mədəniyyətinin təsiri
altında tərbiyə alıb. Ancaq dərhal anlayır ki, bu, təhlükəlidir. Onu Türk Kağanı yanına dəvət
edir. O da çoxdan üzərində düşündüyü dəvəti qəbul edib, Kağanın yanına gəlir (“çölü
şəhərdən üstün tutur!”), müstəqillik hərəkatına qoşulur [6, s.64-65], öncə vurğuladığımız
kimi, bu hərəkatın əvvəlcə öndərlərindən birinə, sonra baş ideoloquna çevrilir.

Onsuz da əski türklərə Çin sivilizasiyasının daha “yumşaq” təlimləri – buddizm və
daosizm yaramırdı. Onların etnopsixologiyası çöl sivilizasiyasının sərt qanunları üzərində
formalaşmışdı. Onlara güclü olmaq, dözümlü olmaq lazım idi. Ona görə də əski türklərin
ulusal heysiyyəti Çin sivilizasiyasının bütün basqılarına sinə gərirdi. Tarix də göstərir ki,
onlar özlərinə yad olan təlim və təriqətləri heç zaman qəbul etmədilər. Nə “ipəyə”, nə
“ideologiyaya” aldandılar. Bu reallıqları nəzərə alan Lev Qumilyov belə bir postulatdan çıxış
edir: “Türk Kağanlığının rəsmi ideologiyası iki prinsipə əsaslanırdı: Çin mədəniyyətinin
inkarı və qonşuları üzərində öz üstünlüyünün dərki” [5, s. 375]. Əslində, “Çin mədəniyyətinin
inkarı” – əski türklərin öz mədəniyyətinin təsdiqi, “qonşular üzərində üstünlük” isə –
imperiya qanunlarının təsbiti demək idi. Lev Qumilyovun fikrincə, başqa mədəniyyətin qınına
girib rahatlanmağın türklər tərəfindən qətiyyətlə rədd edilməsi həmin həlledici tarixi dövr
üçün olduqca mühüm bir həqiqəti açır: “Bu, təkcə iki dövlətin mübarizəsi deyildi, iki
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dünyagörüşünün, iki dünyaduyumunun mübarizəsi idi. Böyük Çöl öz manifesti ilə (Orhon
türk yazılı abidələri nəzərdə tutulur – C.F) Çin olmamaq, özü olaraq qalmaq hüququnu bəyan
edirdi... Daxilən monolit olan Türk eli (dövləti) öz banilərinin ideyasına görə digər qəbilələr
üzərində hökmranlıq etməyi bacarmalıydı. Tonyukuk da öz xidməti olaraq bildirir ki, ö, bütün
həyatını bu məqsədə tapındırdı və türk xalqını yüksəltdi” [5, s. 376].

“Orhon trilogiyası” təkcə siyasi-ideoloji məqsədyönlülük baxımdan deyil, həm də tarixi-
etnoqrafik sənədlilik baxımından müstəsna dəyərə malikdir. Bu monumental abidələr əski
türklər haqqında o çağın hər hansı Çin mənbəyindən qat-qat artıq və dolğun bilgi verir, daha
zəngin informasiya yükünü daşıyır. Çin mənbələri yalnız xronologiyadırsa, bu türk
qaynaqları – canlı həyatın, yaşanmış tarixin icmal-panoramıdır. Ona görə də bir çox
araşdırıcılar onları tarixi qəhrəmanlıq eposu hesab edir. Orhon türk yazılı abidələrinin belə bir
cəhəti istisna edilə bilməz. Həmin abidələrlə elə ilk “ünsiyyət” dərhal o fikri doğurur ki,
“Oğuz Kağan” və “Kitabi-Dədə Qorqud” kimi epik dastanlar ruhən Orhon türk yazılı
abidələrinin bətnindən doğulub.

Göy Türk imperiyasının bu tarixi sənədlər külliyyatı, nəhayət, ona görə epoxal əhəmiyyət
daşıyır ki, burada çox həssas zaman duyğusu var. Daim hərəkətdə olan zamanda insan, dövlət
və cəmiyyət donuq halda qala bilməz. Əski türklər sanki “donmuş tarixin” özünü hərəkətə
gətirir, onun geniş meydanını Avrasiyada okean kimi dalğalanan türk dünyasının üzünə açır.
Türk dünyası bu ucsuz-bucaqsız məkanda birləşir, ayrılır, yenidən birləşir. Milli
özünüdərketmənin mükəmməl proqramında birlik sisteminə çatanadək, vurnuxur, özünü
axtarır... Orhon abidələri onun bu axtarışda özünü tapdığı məqamdır. Ona görə “Orhon
trilogiyası”nda türk öz varlığına – tarixi taleyinə heç bir güzəştə getmədən, yanılmalarını,
sapıntılarını ört-basdır etmədən, realistcəsinə nəzər salır, eniş və yüksəlişlərinin kökünə varır,
içində bulunduğu çağının obyektiv mənzərəsini yaradır, gələcəyinin perspektivinə
uzaqgörənliklə baxa bilir.

Məqalənin aktuallığı. Tarixdə ilk dəfə olaraq Türk birliyi ideyasını dövlət siyasəti
səviyyəsində və yazılı material-sənədlər şəklində irəli sürən Orhon abidələri ümumən türk
mədəniyyətinin inkişafında, xüsusilə onun siyasi təməllərinin yaradılmasında misilsiz
əhəmiyyət kəsb edir. Orhon abidələrində türk birliyi ideyasının öyrənilməsi öz aktuallığını
saxlayır. Orhon yazıları türk birliyi ideyasını o dövrün bütün mümkün ideoloji vasitələri,
təsirli siyasi maneraları, milli düşüncəyə ünvanlanan çağırışları ilə təqdim edir. İndiyə qədər
daha çox tarixi-linqvistik baxımdan araşdırılan Orhon abidələri hazırda həm də türk
sivilizasiyasının, milli, hərbi, siyasi və mədəni təşkilatlamanın mahiyyətini özündə ehtiva
etdiyinə görə diqqət mərkəzindədir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə Orhon yazılı abidələrində əks olunmuş türk birliyi
ideyası elmi cəhətdən ilk dəfə tədqiqata cəlb edilmişdir. Orhon mətnlərində türk birliyi, türk
sivilizasiyası, türklərin milli, siyasi, hərbi, mədəni təşkilatlanması və s. təsviri araşdırılmışdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən türk dünyası tarixini öyrənən,
araşdıran mütəxəssislər, həmçinin tarix istiqaməti üzrə təhsil alan tələbələr yararlana bilər.
Eyni zamanda, türk birliyi ideyası, türk yazılı abidələri tədqiqatçıları üçün də mənbə kimi
faydalıdır.
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Дж. Фейзиев
Орхонские письменные памятники:

образцы реализма и дальновидности
Резюме

Орхонские письменные памятники (680-745-гг.) имеют следующее чрезвычайно
большое значение в развитии тюркской культуры, особенно в создании ее
политических основ: эти памятники (1) являются полным собранием исторических
документов Гёк Тюркской империи – первого государства с этнонимом "тюрк" в своем
названии; (2) написаны на гёктюркском – пратюркском языке, считающимся праязыком
всех современных тюркских языков; (3) являются первым основным источником,
пролившим свет непосредственно на этногенез тюркской нации и государственности,
на историческую эволюцию тюркской цивилизации, политической культуры в Евразии;
(4) является фактом конкретной политики государства (Гёк Тюрк), возникшего в
результате развития тюркской этнополитической системы в раннем средневековье,
направленной   на соблюдение им геополитического баланса и своих собственных
национальных интересов в военных, политических и дипломатических отношениях с
государствами Евразии в ситуации его превращения в великую империю; (5) является
предтечей всех наших историко-классических идеологий, служащих идеалам создания
единства тюркского мира.

J. Feyziev
The Orkhon Inscriptions:

Pattern of Realism and Prescience
Summary

The Orkhon inscriptions (680-745 A.D) have the following considerable importance in
development of the Turkic culture and especially in establishment of its political foundations:
These script monuments – (1) are a set of historical documents of Göktürk Empire [Turkic
Khaganate], which expresses “Turkic” ethnonym in its name as a first state; (2) are in the
most ancient Turkic language, which is progenitor of all the modern Turkic languages; (3) is
the main source bringing greater clarity to the ethno-genesis of Turkic nation and statehood
and to the historical evolution of Turkic civilization and its political culture in Eurasia; (4) is
the fact of concrete politics of Göktürk Empire targeting its national interests and geopolitical
balance in military, political and diplomatic relations with other Eurasian states by becoming
an empire state, emerged as a result of the development of Turkic ethno-political system in
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the early middle ages (5) is the predecessor of all our historic-classical ideologies, those serve
to the ideals of establishment of the union of Turkic world.

Redaksiyaya daxil olub: 03.12.2018
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Dünyanın bir çox ölkələri bir neçə əsrdir ki, modernləşmə sayəsində siyasi-iqtisadi,
ideoloji, mədəni-mənəvi xüsusiyyətlərilə xarakterik olan Qərb tipli cəmiyyət yaratmağa cəhd
edirlər. Postmodernizm ənənəvi cəmiyyətlərin yeniləşməsi, yenidən qurulmasını elan edib.

XX əsrin sonlarında və XXI əsrin əvvəllərində bəşəriyyətin dünya mədəni inteqrasiya
prosesinə daxil olması prosesi gedir. Bir tərəfdən qloballaşmanın təsiri altında ənənəvi
mədəniyyətlərin yox olması, mədəni-əxlaqi uniformizmi, (yekcinsləşməsi), digər tərəfdən
mədəniyyətlərin qarşılıqlı zənginləşməsi yad dəyərlərin əxz olunması, polimədəniyyətliliyə
keçidə cəhd baş verir. Bu gün bir qütblü sistemdən çox qütblər sistemə keçid dövründə
ənənəvi dəyərlərin müxtəlifliyi və müasir inreormasiya texnologiyaların qarşılıqlı
münasibətləri əsas rol oynayır. Dünyanın yeni qlobal məkanında paralel və kəsişən mədəni-
əxlaqi dəyərlər yanaşı yaşaya bilər. Bu məsələnin həlli isə ənənəvi dəyərlərin və infomasiya
texnologiyalarının qarşılıqlı münasibətlərini öyrənmədən bəşəriyyətin dünyagörüşündə baş
verən yeniləşmə proseslərini öyrənmədən qeyri-mümkündür. Ənənəvi dəyərlər və qlobal
mədəni-mənəvi inteqrasiya prosesində innovasiyaların qarşılıqlı əlaqəsi həlledici rol oynayır.
Ənənəvi dəyərlər dil, din, tarixlə bağlı olan dəyərlərdir. İnformasiya-innovasiya
texnologiyalara ənənəvi dəyərlərin dağıdıcısı kimi baxmaq olmaz. Cəmiyyətə informasiya-
innovasiya texnologiyaları – kompüter, mobil əlaqə, peyk televiziyası, internetin tətbiqi
ənənəvi cəmiyyətlərdə ciddi dəyişikliklərə gətirib çıxarır. Qazax mədəniyyətində ənənələr və
innovasiyalar məsələsinə toxunan fəlsəfə elmləri doktoru, Əl-Fərabi adına Qazax Milli
Universitetinin professoru Dursun Habitov və onunla həmmüəllif olanlar türk xalqlarının
ənənəvi mədəniyyətdən danışarkən burada islamı onların identikliyinin nüvəsi kimi
səciyyələndirdilər:

• İslam türk xalqlarının mədəniyyətlərinə sivilizasion təsir etdilər;
• İslam sayəsində IX-XII əsrlərdə türk xalqlarının mədəniyyətləri inkişaf etdi, bu dövrdə

türk fəlsəfəsi dünya fəlsəfi prosesində lider mövqelərdən birini tutdu.
• Türk xalqlarının Rusiya və Çin tərəfindən müstəmləkələşdiyi şəraitdə islam bu

imperiyaların assimilyasiya siyasətinə qarşı durdu və etnoqoruyucu funksiyanı yerinə yetirdi;
• Ərəbdilli fəlsəfə vasitəsilə türk xalqları antik mədəni irslə tanış oldular [2].
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Bütövlükdə Azərbaycan mədəniyyətində, o cümlədən əxlaq fəlsəfəsinin unikallığı
ənənəviliklə innovasiyalara meyilliliyin, açıqlığın, tolerantlığın azadlıqsevərliyin və
nikbinliyin üzvü vəhdət təşkil etmişdir. Milli əxlaq fəlsəfəsi dialoq mədəniyyətinə əsaslanır.
Azərbaycan əxlaq fəlsəfəsinin ənənəvi dəyərləri aşağıdakılardır:

• zəka (həqiqət), estetika (gözəllik) və etikanın (xeyirxahlıq) sinxronizmi;
• şərəf və vicdanın əxlaq haqqında təlimin əsası kimi anlaşılması;
• mənəvi və insani keyfiyyətlərin üst-üstə düşməsi;
• qadınlara ehtiram, qocalara və uşaqlara hörmət;
• bəşəri və milli həmrəylik;
• inkişaf etmiş qonaqpərvərlik institutu [2].
Azərbaycan əxlaq fəlsəfəsi islam, pravoslav, Şərq və Qərb ənənəvi və müasir dəyərlərin

vəhdətindən ibarətdir. Bu əxlaqi dəyərlər Azərbaycan milli-mənəvi dəyərlərinə təsir etdiyi
kimi o, özü də bu dəyərlərə əsaslı təsir göstərir. Milli əxlaq fəlsəfəsi millətçilik və
kosmopolitizm kimi ifratçılıqdan uzaqdır. Millətçilik milli xüsusiyyətlərin müstəsnalığı
olduğu kimi kosmopolitizm milli xüsusiyyətlərin qurban verilməsidir. Əxlaq fəlsəfəsi milli və
ümumbəşəri dəyərlərin vəhdətindən ibarətdir. Millilik ənənəviliklə müasirlik, ümumbəşərilik
isə qərbləşmə, avropalaşma kimi, roman və german xalqlarının dəyərləri kimi
səciyyələndirilir.

Əxlaq fəlsəfəsində innovasion təfəkkür və təcrübə ənənəvi dəyərləri nəzərə almalıdır.
İ.İ.Qarkin yazır: «İnnovasion təfəkkür strategiyasında ənənələr sivilizasion inkişafın güclü
ehtiyatı-resursu kimi çıxış edir» [3].

Azərbaycanın sivilizasion gələcəyini anlamaq, dərindən dərk etmək, onun əxlaq
fəlsəfəsində ənənəviliyin və innovasiallığın mürəkkəb dialektik qarşılıqlı münasibətləri
haqqında fəlsəfi diskurs kontekstində mümkündür. İntellektual diskussiyalar və tədqiqatlar
çərçivəsində ənənəvi dəyərlərin innovasion texnologiyalara və təcrübəyə daxil olması
mexanizminin aşkar olunması zərurətdir. Müasir fəlsəfi ədəbiyyat da dəyərlərin strukturunda
ənənəvilik və innovasiyalılığın dialektikası kifayət qədər tədqiq olunmamasıdır. Çünki
indiyədək «ənənəvi cəmiyyət» konsepti «industrial cəmiyyət» anlayışına antitez kimi
meydana gəlmişdir. «Ənənəvi kontekstdən ayrılmış innovasiya fenomeni amorf və mücərrəd
terminə çevrilir, daha çox publisistikada istifadə olunur və hələlik heç bir qnoseoloji məna
kəsb etmir» [3].

Hər hansı sosial-mənəvi normaya çevrilməzsə, xalqın dəyər yönümündə əhəmiyyətli yer
tutmasa cəmiyyətdə heç bir institusional innovasiyalar meydana gələ bilməz. Əgər ənənəvi
mədəniyyət ona yad olan innovasiyaları – Qərb sosiallıq modelini, demokratiyanı, insan
hüquqlarını, mənəviyyat formalarını qəbul etməsə bu onun məhv olmasına gətirib çıxara bilər,
patriarxal xarakterli primitiv strukturları bərpa edər. Nəticədə bu identikliyin aradan
qalxmasına, dəyər relyatizminin müxtəlif formalarına səbəb olar.

İctimai inkişafın innovasion modellərində iqtisadi deyil, mədəni-dəyər amili həlledici rol
oynayır.

Azərbaycan cəmiyyətinin inkişafının innovasion modeli əsas nüvəsi ruhi-mənəvi dəyərlər
olan ənənəvi mədəni dəyər qəlibinin imkan verdiyi qədər mümkündür.

Azərbaycan etnosunun ənənəvi dəyər sisteminin ontoloji əsası əxlaqi-mənəvi dəyərlərdir.
Mənəvi hisslərin inkişafı, həyatın mənəvi əsası azərbaycanlıların mənəvi varlığının zəruri
zəminidir. Akademik Ramiz Mehdiyev «Qlobal inteqrasiya və Azərbaycanda fəlsəfi fikrin
yenidən nəzərdən keçirilməsinə dair» məqaləsində göstərir ki, «Qarşıdakı mərhələdə qlobal
elm, təhsil və informasiya məkanına inteqrasiya, modernləşmə və innovasiya kursunu həyata
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keçirmək üçün yeni nəsil tədqiqatçıların, XXI əsrin kreativ elitasının formalaşmasına böyük
zərurət yaranmışdır»[1].

«İnnovasiya» anlayışı ingilis sözü «innovation» sözündən olub yenilik, yeniləşmə
mənasında işlənir. Yeniləşmə deyəndə yeni qayda, yeni adət, daha doğrusu hər hansı yeni
hadisə başa düşülür. İnnovasiya yeni keyfiyyət kəsb etmə mənasını verir.

V.İ.Çuyeşov müasir fəlsəfədə innovasiya və ənənələrin bir-birilərilə fenomenal deyil,
essensial əks olduğunu göstərir. «Fenomenalizm nöqteyi-nəzərdən innovasiya və ənənəviliyin
qarşılıqlı münasibətləri dərkolunmazdır. Əksinə, real həyatda innovasiya ənənəni dağıdır,
məhv edir, ənənələr isə onu dağıtmağa çalışan innovasiyaları rədd etmək hesabına yaşayır və
yenidən bərpa olunur. İnnovasiya ənənəviliyin aradan qaldırılmasının nəticəsi kimi özünü
təsdiq edir» [6]

«Ənənə» termininin fəlsəfi mənası onunla müəyyənləşir ki, o indinin keçmişlə əlaqəsini
səciyyələndirir, onlar arasında bağlılıqdır. Ənənələr mədəni dəyərlərin qorunub saxlanması və
ötürülməsi mexanizmidir, sosiumun gələcək vəziyyətinin mənbələrindən biridir. Ənənəvi
cəmiyyətlərdə, ənənə universal xarakter daşıyır. İnnovasiya isə tarixən XIX əsr
antropoloqlarının əsərlərində tədqiq olunmuşdur. İnnovasiya yeni Avropa mədəniyyətinin
Asiya və Afrika cəmiyyətlərinin həyati dayaqlarına tətbiqi nəticəsində, onların dağıdılması
prosesini bildiyi üçün ifadə edirdilər. Ənənə və innovasiya bəşər mədəniyyətinin və tarixinin
müxtəlif qatları ilə qarşılıqlı münasibətdə ola bilər. Ənənə ibtidai icma mədəniyyətində əmələ
gəlib və inkişaf edib. Sivilizasiyanın inkişafı üçün isə daimi innovasion prosesinin
mövcudluğu zəruridir. Patriarxal cəmiyyətdə dini sistemlər təşəkkül tapıb.

«Ənənə» və «innovasiya» terminləri yalnız müasir cəmiyyətin kommunikativ təbiəti və
qloballaşması haqqında diskurs konteksində işlənə bilər. Evristik (nəzəri tədqiqatın məntiqi və
metodik üsulları sistemi) perspektivdə edilməsi diskursiv (formal məntiq nəticələri əsaslanma
K.Apelin) etikanın əsaslandırılması perspekti buna imkan yaradır. «Ənənələr və innovasiya
haqqında diskussiyalarda cəmiyyətin mənəvi əsaslarının dərk olunmasına yeni yanaşmalar
yaranır» [4]. İ.İ.Tarkan göstərir ki, innovasion texnologiyalar – xüsusi biotexnologiya müasir
etik diskursa cəmiyyətin mədəni əsaslarının möhkəmliyinin qarantı kimi ənənələri daxil
etməyi tələb edir. Müəllifin fikrincə ənənələr sosial sistemlərin böhranı şəraitində məsuliyyət
etikasını formalaşdırır.

Qloballaşma şəraitində sosial sistemlər arasında baş verən informasiya mübadiləsi
sisteminin diferensiyası, inteqrasiyası və qarşılıqlı zənginləşməsinə gətirib çıxarır. Bəzən
innovasion yeniləşmə bayrağı altında mədəni idenikliyin baza əsaslarına – dilə, dinə, tarixə –
mədəni müdaxilə münaqişəyə səbəb olur. İnnovasion texnologiyalara mədəniyyətin və
identikliyin dağıdıcısı kimi baxmaq olmaz. Müasir cəmiyyət innovasion texnologiya vasitəsilə
öz simasını dəyişir və texniki – texnoloji həyat tərzilə postindustrial cəmiyyətlə səciyyələnir.
Ənənəvi dəyərlər innovasison çağırışlara müxtəlif cür təsir edir. Müasir qloballaşma
şəraitində ənənələrə və innovasiyalara antitez kimi baxmaq olmaz. Çünki hər hansı sosial
sistem qlobal inkişaf edən şəraitində ənənələr «yeni» ilə «köhnənin» dialoqunun iştirakçısı
prosesinə çevrilir.

Əxlaq fəlsəfəsi varisliyin və yeniliyin vəhdəti kimi çıxış edir, özündə ənənəvi və
innovasion qatları əks etdirir. Bir tərəfdən burada əcdadlar tərəfindən yaradılmış və sonrakı
nəsillər tərəfindən qorunub saxlanmış ənənəvi dəyərlər, digər tərəfdən ənənəvi dəyərlərin
zamanın ruhuna uyğun dəyişdirilməsi özünü göstərir. Xalqın əxlaq fəlsəfəsində köhnə və
yeninin, özününkü və əldə olunmuşunun qarşılıqlı təsiri bir neçə yolla həyata keçirilir: «bir
mədəniyyət elementlərinin digərinə sadə nüfuz etməsi, ənənəvi norma və adətlərə uyğun
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olaraq əldə edilmişlərdən istifadə və onların sintezi» [4].
V.A.Fedotov özünün «Etnosun mənəvi ənənələri sosiomədəni hadisə kimi: türkdilli

xalqların şifahi-poetik yaradıcılığı materialları əsasında» adlı doktorluq dissertasiyasında daha
çox mənəvi ənənələrin etnosun tarixi yaddaş forması kimi səciyyələndirilmiş, ondakı varislik,
millilik və beynəlmiləllik məsələlərinə toxunmuş, etnosun mənəvi ənənələrinin qorunub
saxlanmasının sosial-psixoloji səviyyəsini, ideal insan, vətənpərvərlik, əməksevərlik,
humanizm, düzgünlük, dostluq və qonaqpərvərlik ənənələrini tədqiqata cəlb etmişdir.

A.S.Timoşuk «Ənənəvi mədəniyyət: mahiyyəti və mövcudluğu» mövzusunda fəlsəfə üzrə
elmlər dokdorluğu dissertasiyası (2007) müdafiə etmişdir. Müəllif burada ənənəvi
mədəniyyətdə məkan və insan, onun dəyər səviyyəsi: aksioloji modallığı, hüquqi
münasibətləri, epistomologiyası, rutual, fəlsəfi, estetik normativləri, ənənəvi mədəniyyətdə
sosial yaddaş (etnososial) və identiklik, sarkallıq, bu mədəniyyətdə müxtəliflik və vəhdətin
dialektikası, Hind-Avropa ənənəvi mədəniyyətində slavyanların yeri, müasir dünyada ənənəvi
mədəniyyətin statusu, postmodernizm və neotradisionalizm, ənənəvi mədəniyyət və
innovasiyanın qarşılıqlı münasibətləri məsələlərini şərh etmişdir.

Elmi ədəbiyyatda innovasiya dar mənada iqtisadi, texniki, texnoloji və sosioloji
aspektlərdən öyrənilib. Qərbdə 60-cı illərində futurologiya – gələcək haqqında elm geniş
yayılmışdır. Bu elm elmi-texniki tərəqqi və elmi-texniki inqilabın ehtimal olunan məqsədli
nəticələrini sistemli öyrənilirdi. T.F.Stolyarova 2009-cu ildə müdafiə etdiyi «İnnovasiya
sosial fenomen kimi» namizədlik dissertasiyasında yazır ki, bu gün «elmi-texniki tərəqqi» və
«elmi-texniki inqilab» anlayışları «İnnovasiya» anlayışı ilə əvəz olunub.

Rusiyada, eləcə də Azərbaycanda innovasion, eləcə də informasiya texnologiyasının
tədqiqinə maraq XX əsrin 90-cı illərindən yaranmışdır.

İnnovasion – informasiya texnologiyaları – İnternet, mobil jurnaliktika, sosial şəbəkələr
əxlaqın yeni dəyər-dünyagörüşü əsaslarını yaratdı.

XX əsrin 40-cı illərində N.Viner HİT-nin cəmiyyətə tətbiqinin yeni dəyişikliklərə, insan
həyatının bütün sahələrinə təsir edəcəyini, yeni cəmiyyətin dəyərlər sisteminin dərk
olunmasını təsdiq edirdi. Viner öz əsərlərində informasiya ternologiyalarının insanın əsas
dəyərlərinə onun həyatına, sağlamlığına, xoşbəxtliyinə, qabiliyyətinə, biliyinə, azadlığına,
təhlükəsizliyinə və gələcəyinə təsir etdiyini göstərirdi. Vinerin informasion-etik maraqları və
ideyaları təkcə «kompüter etikası» sahəsini deyil, «agent-etika», «internet etika»,
«nanotexnoloji etika», «jurnalistika və biomühəndislik etika»sı problemlərini də əhatə etdi. [7]

1995-ci ildə Kristina Qoroşak Kosikovski özünün «Kompüter inqilabı və qlobal etika»
əsərində Vinerin informasiya etikasının gələcəyin etikası olması nəzəriyyəsini dəstəklədi.
Lüçano Floridi özünün informasion- etik nəzəriyyəsində mövcud etikanın imkanlarının daha
da genişləndirilməsini təklif edirdi.

Postindustrial, informasiya cəmiyyətində sosial əlaqələr və münasibətlər getdikcə
mürəkkəbləşir, yeni kommunikasiya formaları olan internetin, şəbəkə əlaqəsinin,
massmediasinin imkanları genişlənir. M.Kaetels «İnternet qalaktikası» kitabında İnterneti
«azad qlobal komminikasiya vasitəsi» kimi səciyyələndirir.

Son vaxtlar İnternet qlobal şəbəkənin inkişafı ilə informasiya etikasının fundamental
nəzəri bazasının yaradılmasına istiqamətlənmiş tədqiqatlar meydana çıxır.

Roma Papası XVI Benedikt (Jozef Ratsinqer) 2008-ci ilin mayında dünya birliyinə
universal «İnfoetika» işlənib hazırlanması çağrışı ilə müraciət etmişdir.

Müasir dövrdə informasiya texnologiyaları sahəsində etik tədqiqatların aşağıdakı
istiqamətləri göstərilir:
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• Kompüter etikası;
• İnfoetika;
• Virtual etika;
• Şəbəkə etikası;
• Kibernetika;
• Netiket;
• İnternetin korporativ etikası.
Qərb təqiqatçılarından M.Haydeqqer, K.Yaspers, L.Memford, X.Solimovski, Elyulla

müasir informasiya cəmiyyətinin aksioloji əsaslarının, texnikasının, fəlsəfəsinin klassik
ənənələrini, onların ontoloji və etik aspektdən problemlərini aydınlaşdırmışlar,

2000-ci ildə Böyük Britaniyada «Makmillan» nəşriyyatında çapdan çıxmış «İnternet
etikası» (Redaktoru Kennberidəki Kenta Univeristetinin professoru Dankan Lenqforddur)
kitabında ABŞ-da XX əsrin 80-cı illərində formalaşmış komputer etikası nəzəriyyəsi nəzərdən
keçirilmlşdir.

Şipunov O.K. «İnformasion etika: problemin qoyuluşu» məqaləsində informasiya
etikasının yaranması və təkamülünündən bəhs etmişdir.

Akademik Ramiz Mehdiyev «Qlobal inteqrasiya və Azərbaycanda fəlsəfi fikrin yenidən
nəzərdən keçirilməsinə dair» məqaləsində göstərir ki, modernləşmə və innovasiya kursunu
həyata keçirmək üçün Azərbaycan dövləti yeni nəsil tədqiqatçıları, XXI əsrin kreativ
elitasının formalaşmasını milli prioritet kimi bəyan etmişdir. Belə bir şəraitdə:

• ənənəvi dəyərlərin yenidən nəzərdən keçirilməsi;
• Qərb mədəniyyətinə, Qərb fəlsəfəsinə, dinə və islami dəyərlərə yeni baxışın

formalaşması zərurəti yaranır.
• Son illərdə Azərbaycanda, siyasətin fəlsəfəsi sahəsində müəyyən uğurlar əldə edilmişdir.

Lakin bununla belə, milli fəlsəfi fikir tarixinin öyrənilməsinə, yeni mərhələdə qarşıya çıxan
əxlaqi-mənəvi problemlərin araşdırılmasına ehtiyac yaranmışdır.

• Baş verən dəyişikliklər və zamanın çağırışları dalğasında formalaşan gənc nəslin
dünyagörüşü, ənənəvi düşüncənin modernləşməsi, yeni təfəkkür tərzinin formalaşdırılması
fəlsəfi tədqiqatların da qarşısına tamamilə yeni vəzifələr qoyur.

• İlk növbədə, ölkəmizdə mövcud ictimai gerçəkliyin elmi-nəzəri dəyərləndirilməsi
problemi önə çıxır. Azərbaycanın fəlsəfi və ictimai-siyasi fikir tarixinin öyrənilməsi də öz
aktuallığını saxlamaqdadır. Milli fəlsəfi irsin müasir dünya fəlsəfi fikir sistemində yeri, ideya
potensialı və imkanları bir daha nəzərdən keçirilməlidir. Bu məqsədlə Şərq-Azərbaycan
fəlsəfəsinin spesifikasını daha dəqiq müəyyənləşdirməklə yanaşı, onun müasir Qərb fəlsəfəsi
ilə müqayisəsinə böyük ehtiyac yaranmışdır [1]

Beləliklə, əxlaq fəlsəfəsl ənənəvi dəyərlər və innovasion texnologiyaların qarşılıqlı
münasibətləri kimi mürəkkəb mənəvi fenomenlərin metodologiyası əsasında nəzəri cəhətdən
aşkar olunur və daha da dərindən öyrənilir.

Məqalənin aktuallığı. Ondadır ki, bir-birilə sıx bağlı olan ənənəvi dəyərlər və innovasion
texnologiyaların qarşılışlı münasibətləri kimi mürəkkəb mənəvi fenomenlərin metodologiya
əsasında nəzəri cəhətdən aşkar olunması və daha da dərindən öyrənilməsi zərurəti ortaya çıxır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondadır varislik prinsipi əsasında əxlaq
fəlsəfəsində köhnə və yeninin ənənəvi dəyər və şəbəkə etikası arasında obyektiv zəruri əlaqə
izlənmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən informasiya texnologiyası
müəllimləri eləcə də tələbələr və magistrlər istifadə edə bilər.
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В. Омаров
Моральная философия как преемственность

единству и обновлению

Резюме

В статье сущность терминов «философия морали», «традиция», «инновация»,
взаимоотношения традиционных ценностей и информационных технологий
исследуется с философско-этического аспекта. В дополнение к традиционным
ценностям были проанализированы проблемы компьютерной этики, этики
нанотехнологий, интернет-этики, этики биоинженерии, виртуальной этики, сетевой
этики. Автор также рассмотрел модернизацию моральной философии Азербайджана и
проблемы нового мышления.

V. Omarov

Moral philosophy as a continuity of unity and renewal

Summary

In the article, the essence of the terms “philosophy of morality”, “tradition”, “innovation”,
the relationship of traditional values   and information technology is examined from a
philosophical and ethical aspect. In addition to traditional values, the problems of computer
ethics, ethics of nanotechnology, Internet ethics, ethics of bioengineering, virtual ethics, and
network ethics were analyzed. The author also examined the modernization of the moral
philosophy of Azerbaijan and the problems of new thinking.
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Müasir dövrümüzdə cəmiyyətimizdə mövcud olan aktual problemlərdən biri də
şəxsiyyətin yaşayış şəraitinə adaptasiyası prosesidir və bu aspektdən yeniyetməlik dövrü
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ətraf mühit insanın yaşayışına əhəmiyyətli təsir göstərir və əks
təsirə malikdir. Urbanizasiya prosesinin tədqiqi xüsusi spesifikliyə malikdir və onu göstərir ki,
insana təbii amillərlə yanaşı sosial-iqtisadi və antropogen amillər də təsir göstərir [3, s. 131].

Həm etnoərazi qruplarında, həm də şəhər mühitində yeniyetmələrin fiziki inkişafı və
böyüməsi prosesinin öyrənilməsi günümüzdə insan orqanizminin yeni ərazilərə uyğunlaşması,
əhalinin miqrasiyası, urbanizasiya prosesi zamanı biososial adaptasiyası ilə əlaqəli olaraq
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir və son 10 ildə cəmiyyətimizdə ənənəvi sosial-iqtisadi proseslərin
dəyişilməsi ilə sıx bağlıdır.

Ölkəmizdə yeniyetmələrin fiziki inkişafı ilə bağlı müqayisəli tədqiqatların aparılması ilə
bağlı işlər kifayət qədər deyil və demək olar ki yox səviyyəsindədir. Əhalinin əksər hissəsinin
paytaxtda yaşaması, rayon və kəndlərdə yaşayış səviyyəsinin aşağı olması, iqtisadi vəziyyətin
şəhərlə müqayisədə çox-çox aşağı olması istər-istəməz bu istiqamətdə işlərin aparılmasını
vacib edir. Həmçinin bunu da qeyd etməliyik ki, ətraf mühitin əlverişsiz şəraitinə ən çox uşaq
və yeniyetmələrin orqanizmi həssasdır. Dəyişən sosial-iqtisadi böhran zamanı yeniyetmə
orqanizmində dərin neyro-mənəvi yenidənqurulma prosesi gedir ki, bi da sonradan müxtəlif
funksional pozuntulara gətirib çıxara bilir. Bu isə orqanizmin sabitliyini və adaptasiya
imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə aşağı salır [4, s. 76].

İnkişafda olan orqanizmin sağlamlıq vəziyyətinin əsas kriteriyası fiziki inkişafdır ki, fiziki
inkişafın bu səviyyəsi də ekoloji və sosial-iqtisadi həyat şəraiti ilə sıx bağlıdır. Bu baxımdan
da müxtəlif regionlarda və sosial-iqtisadi şəraitdə yaşayan yeniyetmələrin fiziki inkişaf
səviyyəsi ilə funksional sistemlərinin vəziyyətinin öyrənilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

İqtisadi vəziyyətin yeniyetmələrə göstərdiyi təsiri öyrənmək məqsədilə biz müxtəlif
regionlarda yaşayan və müxtəlif maddi duruma malik ailələr arasında araşdırmalar həyata
keçirdik. Apardığımız tədqiqatda bizim tərəfimizdən hazırlanan “Sosiodemoqrafik bilgilər”
sorğusundan istifadə olunmuşdur. Sosiodemoqrafik bilgi sorğusunda yeniyetmələrin yaşı,
cinsi, ana və atasının təhsil səviyyəsi, ana və atasının ixtisası, yaşadıqları yer, bacı-
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qardaşlarının sayı, neçənci uşaq olmaları, ailənin gəliri, qavranılan maddi durumları və s.
soruşulmuşdur. Tədqiqat Bakı və Xırdalan şəhəri, Bakı kəndləri və Qəbələ kənd
məktəblərində təhsil alan yeniyetmələr üzərində keçirilmişdir [6, s. 13].

Ölkəmizdə kəndlərdə yaşayan ailələrin aylıq gəlir və xərclərinin hesablanması, ailədə
kimin işləməsi, şəxsi və ya dövlət işində işləyib işləməməsi, dövlət və ya başqa insanlar
tərəfindən maddi yardım alıb almaması və s. hesablanmışdır. Bu tədqiqatda yoxsulluq
dərəcəsi yeniyetmənin “ailəsinin maddi durumu ilə bağlı fikirləri (yoxsul, orta, varlı) “ilə”
ailəsinin gəlir və xərclərinin qarşılaşdırılması” ölçü olaraq istifadə edilmişdir.

Tədqiqatda yeniyetmənin ailəsinin gəlirləri ilə bağlı fikirləri anketdə bu sual ilə
qiymətləndirilmişdir: “Ailənizin gəlir və xərcləri ilə bağlı vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz?

1. Gəlir xərcləri ödəmir
2. Gəlir xərcləri ödəyir
3. Gəlir xərcləri üstələyir”.
Alınan nəticələr də maraqlı olmuşdur: yeniyetmələrin yaş ortalaması en aşağısı 12 yaş, en

yüksək isə 16 yaş olmuşdur. Bunlardan 59,7%-i oğlan, 40,3%-i isə qız olmuşdur. Tədqiq
olunanların 48,6%-i ailəsinin gəlirinin xərclərini ödəmədiyi, 41%-nin ailəsinin gəlirlərinin
xərcləri ödədiyi, qalan 10,4%-nin isə ailəsinin gəlirinin xərclərdən daha çox olduğunu qeyd
etmişdir. Bundan əlavə, yeniyetmələrin 15%-i ailəsinin maddi durumunun yoxsul, 71%-i orta
vəziyyətdə, 14%-i isə varlı olduğunu göstərmişdir. Ailəsinin iqtisadi durumu aşağı olan
yoxsul ailələrdə yaşayan yeniyetmələrin 79%-nin fiziki və psixi inkişafında, sağlamlıq
vəziyyətində problemlər müşahidə edilmişdir. Onlarda həmçinin özünüqiymətləndirmə
səviyyəsinin aşağı həddi, orta dərəcəli depressiya, aqressiya və ünsiyyətdə problemlər aşkar
edilmişdir [8, s. 54].

Bundan əlavə, apardığımız tədqiqat işində sosial-iqtisadi amillərin yeniyetmələrin boyuna,
fiziki və yaş inkişafına təsiri də öyrənilmişdir. Tədqiqatlar göstərir ki, ümumiyyətlə
yeniyetmələrin fiziki inkişafı və boyu genetik (irsi, daxili, endogen) və mühit (sosial, xarici,
ekzogen) amillərinin təsiri ilə şərtlənmişdir. Orqanizm və mühit arasında qarşılıqlı əlaqə və
təsir daimi deyil və dəyişməkdədir. onlar abiotik (özündə əsas fiziki xüsusiyyətləri birləşdirir),
biotik və sosial amillərə bölünür. Insanda məhz sosial amillər biotik və abiotik amillərin
təsirini tənzimləyir [2, s. 97].

Yeniyetmənin fiziki inkişafına təsir edən sosial amillərin öyrənilməsi ilə bağlı çoxsaylı
tədqiqatlar aparılmışdır [1, s. 9]. Onların əksəriyyəti qeyd edir ki, sosial-iqtisadi amillər
(valideynlərin təhsil səviyyəsi, onların peşəsi, ailənin gəliri, yaşayış şəraiti, ailədəki uşaqların
sayı, yeniyetmənin ailədə neçənci uşaq olması, uşaqlar arasındakı yaş fərqi, ata və ananın yaşı
və s.) bütün inkişaf müddətində yeniyetmənin somatik xüsusiyyətlərinin formalaşmasında
mühüm rol oynayır. Tədqiqatçılar əsas amillər sırasında valideynlərin məşğuliyyəti və təhsil
səviyyəsini qeyd edirlər [7, s. 11]. Bu göstəricilərə əsasən, ali təhsilli olan və əqli əməklə
məşğul olan valideynlərin uşaqları yeniyetməlik dövründə hündür boya və yüksək çəkiyə
malik olurlar. Eyni zamanda onlar, xüsusən də qızlar erkən cinsi yetişkənliyə daxil olurlar.
Ancaq bu qanunauyğunluq konkret mühit şəraiti ilə bağlı olaraq müxtəlif bölgələrdə fərqli
şəkildə ifadə olunur.

Yeniyetmələrin morfoloji xüsusiyyətlərinin tədqiqi ilə bağlı aparılan tədqiqatların yekun
nəticələri tədqiqat işimizdə ətraflı şərh olunmuşdur.

Tədqiqatın ilkin materiallarının toplanması gedişatında hər bir tədqiq olunanın sosial-
iqtisadi vəziyyətini əks etdirən anket materialları toplanmışdır. Tədqiqat materiallarının təhlili
zamanı tədqiq olunan yeniyetmələr yaşayış şəraitini nəzərə almaqla üç qrupa bölünmüşdür: I
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qrup yeniyetmələr yaşayış şəraiti pis vəziyyətdə olan evlərdə yaşayanlar, II qrup yeniyetmələr
yaxşı şəraitli müasir mənzillərdə yaşayanlar, III qrup yeniyetmələr isə xüsusi məktəblərdə
oxuyan imkanlı ailələrin uşaqlarıdır. Bu cür qruplaşma müxtəlif yaşayış şəraitində böyüyən
yeniyetmələrin inkişafına sosial amillərin təsirini ayırd etməyə imkan yaradır [2, səh. 13].
Məsələn, III qrupa aid yeniyetmələr I və II qrupa aid yeniyetmələrlə müqayisədə boyunun
hündürlüyü və çəkisinə görə statistik olaraq daha böyükdür.

Hər üç qrupdakı yeniyetmələrdə piylənmənin göstəriciləri ilə bağlı böyük fərqlər
müşahidə olunmaqdadır. Məsələn, piylənmənin ölçüsü I qrup yeniyetmələrin hər iki cinsində
digər qruplara nisbətdə əhəmiyyətli dərəcədə azdır [9, s. 89-93].

Piylənmənin inkişafı dinamikasında həyat tərzindən və yaşayış şəraitindən asılı olmayaraq
açıq-aşkar cinsi dimorfizm müşahidə olunmaqdadır. Hər üç qrupdakı qızlarda piylənmə
yeniyetməlik yaş dövründə oğlanlara nisbətən artıqdır. Qızlarda piylənmə yaş artdıqca artır,
oğlanlarda isə əksinə, 11 yaşdan sonra eyni səviyyədə qalır.

Hər üç qrupdakı yeniyetmələrdə boyun artma dinamikası və xüsusiyyəti normal inkişaf
qanunauyğunluqlarına müvafiq inkişaf edir [5, s. 21].

Beləliklə, həyat tərzi və yaşayış şəraitinə görə fərqlənən yeniyetmələrin boyunu, fiziki
inkişafını xarakterizə edən bütün tədqiq olunan əlamətlərin müqayisəli analizinin nəticələrinə
əsaslanaraq belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, sosial-iqtisadi amillər yeniyetmələrin fiziki
inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Bu xüsusən də uşaqların intensiv böyümə dövrü
hesab olunan pubertant dövründə daha çox müşahidə olunur. Daha əlverişli yaşayış şəraiti və
sosial şərtlər yeniyetmələrin böyüməsi və inkişafına müsbət təsir göstərir.

Məqalənin aktuallığı. Hazırkı şəraitdə cəmiyyətdə mövcud olan aktual problemlərdən
biri də şəxsiyyətin yaşayış şəraitinə təsir göstərən adaptasiya prosesidir. Əgər nəzərə alsaq ki,
bu prosesə sosial-iqtisadi amillərin təsirə olduqca böyükdür, onda məqaləni aktual hesab
etmək olar.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə iqtisadi vəziyyətin
yeniyetmələrə göstərdiyi təsiri öyrənmək məqsədilə müxtəlif regionlarda yaşayan və müxtəlif
maddi duruma malik ailələr arasında aparılan araşdırmaların nəticələrinə istinad olunmuşdur.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də sosioloqlar istifadə edə bilərlər.
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Роль социально-экономических факторов
в развитие несовершеннолетних

Резюме

В статье исследуется социально-экономические факторы, проблемы, семейные
доходы, их преобразующие адаптации, которые влияет в развитии и формировании
несовершеннолетних.
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Development of the juveniles socio-economic
role of the factors

Summary

In the article is investigated social and economic factors, problems, family incomes
impacting on development and formation of teenagers and their adaptation to changing
economic situation, etc.
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Sosiallaşma prosesində şəxsiyyətin sosiallaşmasının
psixoloji mexanizmləri

Mehriban İsmayılova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin

dosenti

Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos. N.T. Rzayeva,
psixol.ü.f.d. L.M. Qurbanova

Açar sözlər: sosiallaşma, psixoloji mexanizm, identifikasiya, impritinq, fasilitasiya,
konformluq

Ключевые слова: социальность, психологический механизм, идентификация,
импринтинг, фоссилизация, комфортность

Key words: socialization, psychological mechanism, identification, imprinting, facilitate,
conformity

Sosializasiya prosesində şəxsiyyətin sosiallaşmasının psixoloji mexanizmlərinə müxtəlif
yanaşmalar mövcuddur. Sosial psixologiyanın yaradıcılarından olan fransız sosial psixoloqu
Q.Tartın fikrincə, sosializasiya prosesində şəxsiyyətin sosiallaşmasının üç mexanizmi vardır
və onlar qanundur. V.S.Muxina sosializasiya prosesində şəxsiyyətin sosiallaşma mexanizminə
identifikasiyanı və şəxsiyyətin xüsusiləşməsini də aid etmişdir (1). A.V.Petrovskiy
sosializasiya prosesində şəxsiyyətin sosiallaşmasının psixoloji mexanizmlərinin: sosial
adaptasiyanın, xüsusiləşmənin (fərdiyyətçiliyin) və inteqrasiyanın vacib olduğunu xüsusi
olaraq qeyd etmişdir.

M.İ.Şilova sosializasiya prosesində şəxsiyyətin sosiallaşma mexanizmini qarşılıqlı
əlaqələr sistemi kimi: bir tərəfdən fərd (sistemin daxili tərəfi); digər tərəfdən isə sosiallaşma
faktorları: ailə, sosial institutlar, müəssisələrin maddi təminatı və ya bütünlükdə mədəniyyət
(sistemin xarici tərəfi) kimi xarakterizə edirdi.

Sosializasiya prosesində şəxsiyyətin sosiallaşma mexanizmləri sosial-psixoloji və sosial-
pedaqoji mexanizmlərə ayrılır.

A.B.Mudrik sosializasiya prosesində şəxsiyyətin sosiallaşmasının sosial-pedaqoji
mexanizmlərini belə müəyyən etmişdir: ənənəvi - ailə və yaxın adamların; institusional -
cəmiyyət institutlarının; stilləşdirilmiş - submədəniyyətin; şəxsiyyətlərarası - əhəmiyyətli
insanların; refleksiv -fərdiləşdirilmiş təəssüratlar və dərketmənin vasitəsi kimi (2, s. 38).

Sosializasiya prosesində şəxsiyyətin sosiallaşmasının yuxarıda adlarını çəkdiyimiz sosial-
pedaqoji mexanizmlərini nəzərdən keçirək:

— Sosializasiya prosesində şəxsiyyətin sosiallaşmasının ənənəvi mexanizmi ailə və yaxın
adamlar üçün xarakterik olan sosial normaları, davranış etalonlarını, baxışları xarakterizə edir.
Sosializasiya prosesində şəxsiyyətin sosiallaşmasının institusional mexanizmi müxtəlif
təşkilatlarda, institutlarda və birliklərdə, habelə insanların birgə qarşılıqlı fəaliyyətində onların
sosiallaşması üçün xüsusi olaraq yaradılmış bir proses kimi həyata keçir. Burada sosiallaşmış
funksiyalar digər əsas funksiyalarla birlikdə paralel olaraq reallaşır.

— Sosializasiya prosesində şəxsiyyətin sosiallaşmasının stilləşdirilmiş mexanizmi
submədəniyyət çərçivəsində özünü göstərir. Submədəniyyət adı altında müəyyən yaş
dövründə insanlar üçün tipik olan sosial dəyərlər, normalar, mənəvi-psixoloji, sosial
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keyfiyyətlər və davranış kompleksi başa düşülür. Həmçinin submədəniyyət dedikdə, müəyyən
yaş, peşə və sosial qrup üçün zəruri olan peşə və ya mədəniyyət üslubları nəzərdə tutulur.
Şəxsiyyət digər insanlarla birgə fəaliyyət sahəsində sosial normaları və davranış qaydalarını
mənimsəyir, sosiallaşaraq peşə mədəniyyətinə yiyələnir. Submədəniyyət insanın
sosiallaşmasına o dərəcədə təsir göstərə bilər ki, həmin sosial qrupun adamları onun üçün
referent (əhəmiyyətli) olsunlar.

— Sosializasiya prosesində şəxsiyyətin sosiallaşmasının şəxsiyyətlərarası mexanizmi
subyektiv əhəmiyyətli insanlarla qarşılıqlı fəaliyyətdə funksionallaşır. Valideyn, sevimli
müəllim, yoldaşlar və ya əks cinsin nümayəndələri buraya aid ola bilər. Şəxsiyyət müəyyən
sosial qruplarda və fəaliyyətin müxtəlif sahələrində, habelə öz yaxın adamları ilə ünsiyyətdə
və şəxsiyyətlərarası münasibətdə sosiallaşır.

— Sosializasiya prosesində şəxsiyyətin sosiallaşmasının institusionallaşmış mexanizmi
istehsalat və kütləvi informasiya vasitələrinin birgə köməyi ilə həyata keçir. Yadda saxlamaq
lazımdır ki, kütləvi informasiya vasitələri sosial institut kimi insanın sosiallaşmasına təkcə
zəruri informasiyaların, televiziya və radioqəbuledicinin translyasiyası ilə deyil, həm də
kitablarda qəhrəmanların davranış obrazları, kinofilmlər, televiziya verilişləri vasitəsilə ilə də
təsir göstərə bilər. İnsanlar yaş, fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərinə uyğun özlərini bu və ya digər
qəhrəmanlarla eyniləşdirməyə, onların həyat tərzini, sosial davranış obrazlarını qəbul etməyə
meyllidirlər. Belə psixoloji vəziyyət onların sosiallaşmasına da öz təsirini göstərə bilər.

— Sosializasiya prosesində şəxsiyyətin sosiallaşmasının refleksiv mexanizmi hər bir
insanın cəmiyyətdə və sosial qruplarda sosiallaşması adları çəkilən sosial-psixoloji
mexanizmlərin köməyi ilə birgə həyata keçir. Sosializasiyanın mühüm nəticələrini təmin
etmək üçün kütləvi şüura təsirin effektiv vasitələri yaradılmışdır ki, bunlar da tərəqqi
(proqressiv), tərbiyə, habelə inandırma, psixoterapiya və psixokorreksiya, həm də tənəzzül
edən (reqressiv) insanların sosial davranışlarını idarə edən və ya başqa sözlə, “şəklini
dəyişməsi”dir. Sosializasiya prosesində şəxsiyyətin sosiallaşmasının psixoloji
mexanizmlərinin bəzən çox, bəzən də az sayda təsiri refleksiya (bu insanın "özü ilə daxili
dialoqu"dur, insan gördüklərini qiymətləndirir, dəyərləri qəbul edir və s.) vasitəsilə ifadə
olunur.

Sosializasiya prosesində şəxsiyyətin sosiallaşmasının bir çox sosial-psixoloji
mexanizmləri həyata keçir:

— identifikasiya — fərdin özünü insanlarla və sosial qrupla eyniləşdirməsidir ki, bu da
ona həmin qrupun üzvləri ilə müxtəlif sosial normaları, davranış formalarını və münasibətləri
mənimsəməyə və sosiallaşmağa imkan verir. İdenfikasiyaya nümunə olaraq tipik cinsi rolları
göstərmək olar ki, bu prosesdə fərd müəyyən cinslər üçün müvafiq olan psixi xüsusiyyətləri
və davranış formalarını qazanaraq sosiallaşır. Deməli, identifikasiya prosesində fərd təqlid
obyekti kimi özünü başqaları ilə eyniləşdirir və bu yolla sosial təcrübəni mənimsəyir, nəticədə
sosiallaşaraq özünü sosial subyekt kimi dərk edir.

— impritinq — insanın həyatının ən mühüm anlarında ona güclü təsir edən qıcıqların
reseptorda və beyində dərkedilmədən yadda qalmasıdır. İmpritinq əsasən körpəlik yaş
mərhələlərində özünü göstərir. Bir qədər gecikmiş yaş mərhələlərində hər hansı bir obraz,
duyğu insanda dərin təəssürat yarada bilir. Həmin təəssürat müsbət və mənfi olmaqla
şəxsiyyətin sosiallaşmasına da öz təsirini göstərə bilər.

— təqlid — fərdin davranış modellərini, başqa adamların təcrübəsini (manevr, hərəkətlər,
fəaliyyət) şüurlu və şüursuz olaraq təkrar etməsidir. Təqlid yaradıcı, sosial-psixoloji xarakterə
malik olub müəyyən sosial vərdişlərin yaşlılar tərəfindən mənimsənilməsində bir element
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kimi təzahür edir. Təqlid sosial təcrübənin mənimsənilməsi yollarından biri olub şəxsiyyətin
sosiallaşmasında mühüm sosial-psixoloji təsir üsulu kimi özünü göstərir.

— təlqin — insanın psixikasına və davranışına psixoloji təsirdir ki, bu da fərdin
informasiyaları qeyri-tənqidi qavramasını nəzərdə tutur. Təlqin informasiyanın bir çox
insanlar tərəfindən qeyri-ixtiyari surətdə qavranılan, o cümlədən şəxsiyyətin şüuruna və sosial
qrupa psixoloji təsir üsuludur. Təlqin qrupda şəxsiyyətin sosiallaşmasına müsbət və ya mənfi
psixoloji təsir göstərə bilər.

— fasilitasiyanın (ingiliscə “to fasilitate” — “asanlaşdırmaq, kömək etmək” deməkdir)
köməyi ilə şəxsiyyət digər insanların davranışına stimullaşdırıcı, psixoloji təsir göstərir.
Nəticədə şəxsiyyətin fəaliyyəti sərbəst və intensiv şəkildə baş verir. Sosial fasilitasiya
insanların sosial təmas şəraitində bir-birinə göstərdikləri müsbət sosial-psixoloji təsirdir. Bu
psixoloji təsir nəticəsində insanların sosial fəallığı artır, reaksiyaları nisbətən asanlaşır, habelə
sosial fəaliyyətin nəticələri yaxşılaşır, sosiallaşma yüksək səviyyədə özünü təzahür etdirir.

— konformluq — sosializasiya prosesində şəxsiyyətin ətrafdakıların fikirlərini daxilən
anlamaqda çətinlik çəkməsi, xaricən isə davranışın reallaşmasında onlarla razılaşması,
kompromis halları aydın şəkildə özünü göstərir. Belə psixoloji vəziyyət şəxsiyyətin
sosiallaşmasını ləngidə və ya sürətləndirə bilər.

N.Smelzer sosializasiya prosesində şəxsiyyətin sosiallaşmasının psixoloji mexanizmlərini
belə müəyyən etmişdir:

— imitasiya — körpəlik yaş mərhələsində uşaq davranışının müəyyən modelini şüurlu
olaraq körpəyə etməyə cəhd göstərməklə sosiallaşır.

— identifikasiya — fərdin referent qruplarla və ya onun üçün əhəmiyyətli olan insanlarla
birgə fəaliyyətdə onların davranış modellərini, dəyərlərini, normalarını öz şəxsi dəyər və
normaları kimi mənimsəməsi, eləcə də emosional-koqnitiv səviyyədə sosiallaşmasıdır.

— həya hissi — başqa insanların reaksiyası ilə bağlı olub fərdin ifşa və rüsvayçılıqdan
mütəəssir olmasıdır.

— günahkarlıq hissi — fərdin ifşa və rüsvayçılıqdan mütəəssir olub insanlardan asılı
olmadan özünü günahlandırmasıdır.

Sosializasiya prosesində şəxsiyyətin sosiallaşmasının birinci mexanizmləri pozitiv, həya
və günahkarlıq hissi isə neqativ mexanizmlərdir ki, onlar müəyyən davranışı tənzimləməyə və
ya qadağan edə bilər (3, s. 180-181).

Beləliklə, sosializasiyanın psixoloji məzmunu bir tərəfdən şəxsiyyətin sosiallaşmasının
mexanizmləri (ənənəvi, institutlaşdırılmış, stilləşdirilmış, şəxsiyyətlərarası, refleksiv)
vasitəsilə reallaşan psixoloji təsirlərin, digər tərəfdən isə insanın ona münasibəti ilə müəyyən
edilir. Sosializasiya prosesində insanın sosiallaşması mexanizmlər vasitəsi, habelə şüurlu və
şüursuz üsullarla, mənimsəmə və sosial təcrübə ilə baş verir.

E.N.Mananikov sosializasiya prosesində şəxsiyyətin sosiallaşmasının sosial-pedaqoji
mexanizmlərinə aşağıdakıları aid etmişdir:

Sosializasiyanın ənənəvi mexanizmi insanlar tərəfindən onların ailəsi və ətrafdakılar
(qonşuluq, dostluq, peşə) üçün xarakterik olan sosial davranışın norma və etalonlarının
mənimsənilməsidir. Bu sosial mənimsəmə bir qayda olaraq hakimlik edən stereotiplərin
təsirinin köməyilə baş verir. Bu mexanizm bir qayda olaraq mənimsəmənin və təəssüratların
köməyi ilə dərkolunmaz səviyyədə, stereotiplərin üstün olduğu qeyri-tənqidi qavrayışda
özünü göstərir.

Sosializasiyanın institutlaşdırılmış mexanizmində insan sosializasiya üçün yaradılmış,
həm də sosiallaşma funksiyalarının əsas funksiyaları (yaradıcı, ictimai, müəyyən strukturlar,
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kütləvi kommunikasiya vasitələri), cəmiyyətdəki institutlarla və müxtəlif təşkilatlarla əlaqəsi
prosesində fəaliyyət göstərir.

Sosializasiyanın stilləşdirilmiş mexanizmi submədəniyyət çərçivəsindəhəyata keçir.
Submədəniyyət müəyyən yaşlı və konkret peşə-mədəni təbəqədən olan insanlar üçün tipik
mənəvi dəyərlər, sosial normalar və sosial davranış qaydalarının məcmusu kimi başa düşülür,
bu və ya digər yaş, peşə və sosial qrupun həyat tərzini yaradır.

Sosializasiyanın şəxsiyyətlərarası mexanizmi insanlarla sosial əlaqə prosesində birgə
fəaliyyət göstərir, empatiya və identifikasiyanın köməyi ilə şəxsiyyətlərarası psixoloji
mexanizmi təsvir edir.

Sosializasiyanın refleksiv mexanizmi insanın daxili dialoqu ilə bağlıdır ki, insan
cəmiyyətin müxtəlif institutlarına, ailəyə, həmyaşıdlarına və başqalarına məxsus olanlara
baxır, onları qiymətləndirir, bu və ya digər sosial dəyərləri qəbul və ya onlardan imtina edir
(4).

Hər bir insanın sosializasiya prosesində sosiallaşması adlarını çəkdiyimiz psixoloji
mexanizmlərin köməyi ilə baş verir. Belə ki, müxtəlif yaş-cins, sosial-mədəni və peşə
qruplarında konkret insanların sosiallaşma mexanizmlərinin rolu müxtəlif olduğu qədər bəzən
zəruridir.

Məqalənin aktuallığı. İnsanın sosializasiya prosesində sosiallaşması psixoloji
mexanizmlərin köməyi sayəsində baş verir. yəni insan cəmiyyətdəki digər insanlarla
şəxsiyyətlərarası münasibətlərə daxil olur, birgə fəaliyyət göstərir, sosiallaşaraq identifikasiya
olur.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə sosializasiya prosesində şəxsiyyətin sosial-psixoloji
və sosial-pedaqoji mexanizmləri araşdırılmış və ona münasibət bildirilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbələr, magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bilərlər.
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М.Исмаилова

Психологические механизмы социальности личности
в процессе социализации

Резюме

В научной статье свое отражение нашли различные подходы к социально –
психологическим механизмам социализации личности. Автором последовательно
изложены психологические механизмы социальности личности в процессе
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социализации. В научной статье также приведен анализ классификаций ученых,
связанных с психологическими механизмами социальности.

M. Ismayilova

Psychological mechanisms of socialization of personality
in the process of socialization

Summary

It has been reflected different approaches to socio-psychological mechanisms of
socialization of personality in the scientific article. It has been commented psychological
mechanisms of socialization of personality consistently by author in the process of
socialization. In the scientific article has been given analysis of classification of scientists
about psychological mechanisms of socialization.
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Konflikt problemi istənilən cəmiyyət üçün həmişə aktualdır. İctimai sivilizasiyaların hər
bir inkişaf mərhələsində konflikt təkcə tarixə təsir göstərməklə qalmayıb, eyni zamanda
şəxsiyyətlərarası münasibətlər kontekstində həlledici amil olmuşdur. Müharibələr, inqilablar,
hökmranlıq, mülkiyyət uğrunda mübarizə, şəxsiyyətlərarası və qruplararası konfliktlər, qətllər,
məişət konfliktləri müasir sivilizasiyada da mövcuddur.

Bizim hər birimizdə konflikt haqqında güzəran biliklər səviyyəsində bu və ya digər
məlumatlar vardır. Amma elmi şəkildə ifadə etsək, konflikt iki tərəfin, yəni fəaliyyətləri
ziddiyyətin aradan qaldırılmasına yönəlmiş fəal subyektlərin qarşıdurmasıdır. İnsanlar bəzən
konflikti birmənalı şəkildə destruktiv qiymətləndirdikləri üçün onun yaradıcı prinsipini dərk
etməyərək kənarlaşdırırlar. Lakin son illərdə konflikt probleminin bir çox elmlərin tədqiqat
obyektinə çevrilməsi məsələyə birmənalı yanaşmanın qarşısını almışdır.

Konflikt insanın psixi həyatına əsaslı təsir göstərən hadisələrdən biri kimi psixologiya
elminin fundamental problemi olan psixoloji sağlamlıq (əmin-amanlıq) problemi ilə birbaşa
bağlıdır, bu baxımdan psixologiyada hər bir nəzəriyyə çərçivəsində konfliktə özünəməxsus
yanaşma tərzi formalaşmışdır. Bu nəzəriyyələr arasında ilkin olaraq formalaşmış nəzəri
istiqamətlərdən biri də psixoanalitik (psixodinamik) yanaşmadır.

Psixoanalitik nəzəriyyədə konflikt intrapsixi fenomen kimi yanaşılır və şəxsiyyət müxtəlif
təbəqələr arasındakı ziddiyyət və konfliktlər əsasında öyrənilir. S.Xoll və Q.Lindsey qeyd edir
ki, bütün şəxsiyyət nəzəriyyəçiləri şəxsiyyətdə konfliktə girə biləcək bir-birinə zidd meyllərin
olmasını söyləyirlər [3, s.44]. Bunu Z.Xell və D.Ziqler də təkrarlayır: psixodinamik
istiqamətin mahiyyəti ondadır ki, şəxsiyyət sonsuz konfliktdə olan proseslərin dinamik
quruluşudur [4, s. 106].

Psixoanalitik istiqamətin banisi Z.Freyd psixikanı uyğunlaşmayan instinkt, düşüncə və
şüur arasında mübarizə sahəsi kimi xarakterizə etmişdir. Bu mənada “psixodinamik” termini
də şəxsiyyətin müxtəlif sahələri arasında sonsuz mübarizəni ifadə edir [4, s.105]. Freydə görə,
insan ətrafdakılarla və bütövlükdə dünya ilə daimi daxili və xarici konflikt vəziyyətindədir.
“Psixoanalizdə konflikt bir-birinə zidd prinsip, həvəs, ambivalent meyllərin başlanğıc və
daimi formasıdır və burada insan təbiətinin ziddiyyəti əks olunur”. (Qrişina N.V.) Aydın
məsələdir ki, insanın yaşaya biləcəyi bütün mümkün konfliktlər içərisində psixoanalitiklər
üçün mühüm olanı daxili və ya “psixoloji” konfliktdir. Və o da insanın ruhi həyatının meylləri,
arzuları, psixi sistemləri və şəxsiyyətin müxtəlif sahələrinin fasiləsiz toqquşması ilə
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xarakterizə olunan daimi elementidir. konflikttlər - fərdin daxili həyatının bir hissəsidir və
onların yaranması təbii ki inkişafa mane olur.

Həzz prinsipinə əsaslanan insan xarici məhdudiyyətlərə, o cümlədən əxlaqi və sosial
normaların mövcudluğuna görə öz arzularının həyata keçirilməsindən qismən imtina etməlidir.
Bu da psixoloji konflikt in yaranmasına gətirib çıxarır, lakin psixoanaliz nöqteyi-nəzərindən
bu konflikt normal həllini tapa bilər: əxlaqi baxımdan qəbul olunan yollarla bu həzzə nail
olmaq imkanı da mövcuddur. Sıxışdırılmadan fərqli olaraq sublimasiyanın buna uyğun
nümunəsi bədii və elmi yaradıcılıqdır. Cəmiyyətin tələblərinə uymayan arzuların dərhal
ödənilməsində xaricdən məcburi imtinaya daxili məhdudiyyət də qoşulduqda patogen
konfliktlər yaranır və bu, insanda müxtəlif növ psixi pozuntulara gətirib çıxarır. Z. Freyd
patogen konfliktə misal olaraq, ”Mən”in meylləri ilə cinsi meyllər arasındakı konflikti
göstərmişdir. Onun fikrincə, nevrozun yaranmasının səbəbi cinsi meyllər deyil, Mən (şüur) və
ya Fövqəl-Mən (vicdan) və seksuallıq arasında yaşanan patogen konfliktlərdir.

Cinsi arzuların sıxışdırılması insanın son nəticədə öhdəsindən gələ bilmədiyi daxili
konfliktin həqiqi yaranma səbəblərini dərk etməyə imkan vermir. İnsanın ümumən psixi
həyatında konfliktin öyrənilməsinin əhəmiyyəti ondadır ki, ”dərk edilməyən”, qəbul
olunmayan libido və aqressiv impulsların doğurduğu konflikt fərdin həyatının daxili tərəfini
əhatə edir. İnsana xas olan bu konfliktlilik onun uşaqlıq təcrübəsindən, valideynlərlə
münasibətindən qazanılmış olur. Belə ki, uşaqlıqda həllini tapmayan konfliktlər daha yetkin
yaşda patoloji davranış üçün potensial rolu oynayır. Freydin baxışlarına münasibətini
bildirərək L.S.Vıqotski yazır: ”İnsan sanki özünün erkən uşaqlığının əsiridir, bütün ömrü
boyu o, həyatının ilk aylarında yaranmış konfliktləri yaşayır və həll edir. Belə çıxır ki, insanın
davranışı xarici şəraitdən daha çox onun şəxsi - daxili xüsusiyyətləri ilə şərtlənir, dərk
olunmayan psixoloji konfliktlər insanın davranışını idarə edir”. Buna görə də terapevtik
təsirin də məqsədi şüurdan sıxışdırılaraq çıxarılmış konfliktlərin mənbəyini aydınlaşdırmaq,
insanı daxili konfliktinin səbəblərini dərk etməyə və onları özünün dərk olunmayan
meyllərinə şüurlu münasibət səviyyəsində həll etməyə istiqamətləndirməkdir.

Bu istiqamətin digər bir nümayəndəsi Karen Xorni də daxili konfliktlər problemi ilə
maraqlanmış və “Daxili konfliktlərimiz”, ”Müasir dövrün nevrotik şəxsiyyəti”, ”Analıq
konfliktləri” kimi tədqiqatlarını bu problemə həsr etmişdir. K.Xorniyə görə, müasir cəmiyyət
iqtisadi baxımdan fərdi rəqabət prinsipinə əsaslanır. Hər bir insan eyni qrupun digər
nümayəndələri ilə mübarizə aparmalı, onlar üzərində üstünlük qazanmalı və onları
“kənarlaşdırmalıdır.” Birinin üstünlüyü digərinin uğursuzluğu deməkdir. Belə vəziyyətin
psixoloji nəticəsi insanlar arasında qatı düşmənçilik, gərginlikdir. Hər bir insan istənilən
başqa insan üçün real və ya potensial rəqibdir. Rəqabət sosial münasibətlərdə hökmran olan
amillərdəndir. Rəqabət kişilərlə kişilər, qadınlarla qadınlar, kişilərlə qadınlar arasında
münasibətlərdə təzahür edir və səbəbdən asılı olmayaraq münasibətləri korlayır. Rəqabət
kişilər və qadınlar arasında yalnız tərəfdaş seçimində deyil, həm də onlardan hansınınsa
üstünlüyü uğrunda mübarizədə (gender probleminin qabardılması fonunda) özünü göstərir [5,
s. 261].

Freyd hesab edirdi ki, nevroz mahiyyət etibarilə instinktiv meyl ilə sosial tələblər və ya
onların Fövqəl - Məndə necə təqdim olunmaları arasında konfliktin nəticəsidir. O, insanın
meyllər və sosial təzyiq arasındakı konfliktin istənilən nevrozun yaranması üçün vacib şərt
olduğunu qəbul etsə də, Xorninin fikrincə, bu şərt kifayət deyil. İnsanın arzuları və sosial
tələblər arasındakı toqquşma mütləq olaraq nevroza yox, həyatda müəyyən məhdudiyyətlərin
olmasına, arzuların sadə şəkildə sıxışdırılmasına, ən ümumi formada isə həqiqi iztiraba gətirib
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çıxarır. Nevroz yalnız o zaman yaranır ki, bu konflikt narahatlıq, həyəcan doğursun və bu
narahatlığı azaltmaq cəhdləri bir-birilə üst-üstə düşməyən müdafiə meyllərini işə salsın.
Nevrotik insan nəinki yalnız özündən və öz arzularından baş çıxarmaq qabiliyyətini itirir, həm
də özünün daxili problemlərini həll etməyə belə qadir olmur. Xorniyə görə, son nəticədə
bunlar konfliktin mənbəyi kimi çıxış edir. Nevrotik meylli insan eyni vaxtda bir-birinə uyğun
olmayan bir neçə istiqamətdə fəaliyyət göstərir: onda həm “məndən başqa heç kim” kimi
üstünlüyə aqressiv meyl var, eyni zamanda həm də insanlarla yaxşı münasibət qurmaq arzusu
mövcuddur. Buna misal kimi nevroz zamanı konfliktin əsasını təşkil edən eqoistlik və
sevginin bir insanda olmasını nümunə gətirə bilərik. Bu vəziyyəti belə də qeyd edə bilərik:
istənilən insanda “insanlara doğru”, “insanlardan uzaqlaşma”, “insanlara qarşı” kimi sosial
yönümləri ola bilər və bunlar şəraitdən asılı olaraq təzahür edə bilər. Biz insanlarla
əməkdaşlıq edə, həm onlardan kənar gəzə, həm də onlarla mübarizə apara bilərik. Nevrotikdə
bunlar bir-birinə uyuşmadığından biri digərini ötərək üstünlük təşkil edir. Bu yolla
şəxsiyyətlərarası konfliktlər Xorninin “insanlara qarşı” adlandırdığı və insanın özünə,
başqalarına və müəyyən həyat fəlsəfəsinə münasibətdə təməl yönəlişə çevrilən şəxsiyyətdaxili
meyllərin ifadəsi olur. Xorni belə insanları xarakterizə edərək yazır: “Nevrotiklər başqalarına
qarşı nəsə etdikdə, özünə qarşı düşmənçilik olduğunu hesab edir və şüurlu, ya şüursuz şəkildə
onlarla mübarizə etmək qərarına gəlir. Ona qarşı başqalarının hisslərinə inanmır. Bütün
mümkün yol və vasitələrlə başqaları ilə əksinə rəftar edir. O həm şəxsi müdafiə, həm də qisas
məqsədilə güclü olmaq və insanlara zərər yetirmək istəyir”. Burada söhbət yalnız hansısa
ekstremal və ya xüsusi vəziyyətlərdən getmir. Belə şəxsiyyət meyli adi vəziyyətlərdə gündəlik
ünsiyyətdə ən bəsit şəkildə özünü göstərir. Məsələn, yarıboş avtobusa minəndə insanlar bir-
birini itələyərək keçməyə çalışırlar, qorxurlar ki onlara yer çatmaz. Hətta xeyli boş yer bəzi
insanları başqalarını üstələmək meylindən çəkindirə bilmir. Eynilə, məsələn, bəzi yerlərdə
növbəyə duranda elə insanlar olur ki, sizinlə eyni vaxtda gəlsələr də, sübut etməyə çalışırlar ki,
onlar birinci gəliblər, siz isə onların ardınca dayanmalısınız. Aydındır, insanlar nə üçün belə
edirlər - qalib gəlmək, üstün olmaq arzusu olduğu üçün. Onun fikrincə, əgər o güzəştə gedirsə,
demək ikincidir, uduzursa, “normal deyil”. Şəxsiyyətin belə üstünlük meyli onun ətrafdakı
insanlarla münasibətinin xarakterini müəyyən edir, onlar üzərində hökmranlıq, onlardan öz
məqsədləri üçün istifadə etmək meylini doğurur.

Psixodinamik istiqamətin başqa bir nümayəndəsi Karl Qustav Yunq konfliktlərlə bağlı
düşüncələrini “Uşaq ruhunun konfliktləri” adlı əsərində ümumiləşdirmişdir. Burada K.Yunq
uşağın daxili aləmində - ruhunda yaranan ziddiyyətlər, onun davranışındakı çətinliklər və s.
məsələləri tədqiq etmişdir. Əsərdə irəli sürülən əsas mövqe ondan ibarətdir ki, bir motiv kimi
seksual maraq uşaq təfəkkürünün formalaşmasında kifayət qədər əhəmiyyətli rol oynayır.
Seksual maraq birbaşa seksual məqsədə yox, təfəkkürün inkişafına xidmət edir. Əks halda
konflikt intellektual dərketmə vasitəsi ilə deyil, seksual məqsədə nail olmaqla öz həllini
tapardı. Lakin konfliktlər həll edilmədikdə uşaq seksuallığının özəyi birbaşa seksuallığa -
onanizmə gətirib çıxarır [5, s. 88].

Konfliktə münasibətdə Freydin mövqeyindən kəskin fərqlənən nəzəriyyə E.Eriksona
məxsusdur. Bildiyimiz kimi, psixoanalizdə destruktiv olan ziddiyyət və konfliktlərə malik
insan haqqında bədbin təsəvvürlər vardır. Erikson isə buna zidd fikir irəli sürərək, konstruktiv
mövqeni qabartmışdır: ”Hər bir şəxsi və ya sosial böhran fərdi şəxsi inkişafa və həyatda
maneələri aradan qaldırmağa səsləyən özünəməxsus çağırışdır. İnsanın mühüm həyati
problemlərin öhdəsindən necə gəldiyini bilmək isə onun həyatını anlamaq üçün açardır” [4, s.
318]. Eriksona görə, insan həyatı boyu 8 psixososial mərhələdən keçir və bu mərhələlərin hər
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birində böhranla üzləşir (cədvəl 1) [4, s. 220]. Bu böhran isə psixoloji yetkinliyin müəyyən
səviyyəsinə nail olma və fərdə irəli sürülən sosial tələblər nəticəsində yaranan dönüş
məqamlarıdır. Bu o deməkdir ki, hər bir yaş mərhələsində insan istər-istəməz böhran
vəziyyətinə düşür. Böhranın müvəffəqiyyətli həlli isə şəxsiyyətin inkişafı və sonrakı
mərhələlərə daha asan adaptasiya olması üçün zəmin yaradır. Eriksonun nəzəriyyəsində
konfliktlər mühüm rol oynasa da, onlar “qəza və təhlükəni” bildirmir. Ona görə konflikt həm
müsbət, həm də mənfi komponentləri özündə birləşdirir. Elə bu yanaşma da konfliktə müasir
münasibətə uyğundur.

Cədvəl 1. Eriksona görə psixososial inkişafın 8 mərhələsi

Mərhələlər Yaş Psixososial böhran Güclü tərəf

1.Çağalıq dövrü-
(oral-sensor mərhələ)

doğulandan 1
yaşa qədər

Etimad-etimadsızlıq Ümid

2.Erkən uşaqlıq-
(anal mərhələ)

1-3yaş Müstəqillik-utancaqlıq və
şübhə

İradə

3.Məktəbəqədər dövr
(oyun mərhələsi)

3-6 yaş Təşəbbüskarlıq-günah Məqsəd

4.Kiçik məktəb dövrü
(latent dövr)

6-12 yaş Zəhmətkeşlik-natamamlıq Savad

5.Yeniyetməlik 12-19 yaş Eqo-identiklik rol qarışması Sədaqət
6.Erkən yetkinlik 20-25 yaş İntimlik-təcridlik Məhəbbət
7.Orta yetkinlik 26-64 yaş Məhsuldarlıq-durğunluq Qayğı
8.Son yetkinlik 65 yaş və ölənə

qədər
Eqo-inteqrasiya-ümidsizlik Müdriklik

Psixoanalitik yanaşmanın ümumi cəhəti konflikti şəxsi struktur və meyllərin qarşılıqlı
əlaqəsinin nəticəsi kimi nəzərdən keçirmələridir. Bu mənada konflikt intrapsixi mahiyyət
daşıyır. Bir cəhəti də qeyd etmək lazımdır ki, konfliktli şərait zamanı müdafiə reaksiyalardan
biri olan şüursuz qaçış psixoanalitik ənənələrdə daha yaxşı təsvir olunmuşdur. Psixikanın
şüursuz psixi proseslərlə müdafiəsini təmin edən şəxsiyyətin müdafiə mexanizmlərinə klassik
psixoanalizdə bunları aid edirlər: sublimasiya, əvəzetmə, sıxışdırma, reqressiya, proyeksiya,
davranışın fiksasiyası. Anna Freyd bu siyahıya bir neçə müdafiə mexanizmləri əlavə etmişdir:
təcridetmə (təhlükəni dərk etdikdə assosiativ əlaqələri kənarlaşdırmaq); güzəşt (xəstəlik
impulslarının yalnız müəyyən bir hissəsinin reallaşmasını təmin edir); reallığı inkar etmək
(təhlükə doğuran xarici amillərin mövcudluğunu rədd etmək) və s. İnsanın problemdən və onu
həll etmə məcburiyyətindən şüursuz qaçış formalarından ən əsası sıxışdırmadır. Sıxışdırma-
psixoanalizin əsas anlayışlarından biridir. Onun hesabına şüurlu Mən (Ego) üçün qəbul
olunmaz olan yaşantılar - meyllər, impulslar, onların doğurduğu emosiya, xatirələr şüurdan
“qovulur”. Sıxışdırma şüurdan hansısa məlumatı şüursuzluğa ötürən və ya dərk olunmayan
meylləri şüura keçməyə qoymayan mexanizmdir. Sıxışdırılanlar şüura qayıtmağa meyl edir,
ona görə də Mən (Ego) sıxışdırılanı saxlamaq üçün güc sərf edir. Freydə görə, arzuolunmaz
fikir, yaşantı və xatirələri şüurdan şüursuzluğa ötürən ilkin sıxışdırma və sıxışdırılanı
şüursuzluqda saxlayan ikinci sıxışdırma var. Psixoanalizdə təsvir olunan və müasir praktik
psixologiyada geniş istifadə edilən şəxsiyyətin müdafiə mexanizmlərindən biri kimi
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rasionalizasiyanı qeyd etmək olar. Rasionalizasiya insanın həqiqi fikir və hisslərinin,
fəaliyyət motivlərinin dərkinin sıxışdırılmasına, şəxsiyyət üçün davranışının daha qəbul
olunan izahının formalaşmasını təmin edən müdafiə mexanizmidir; fərdin hətta irrasional
olduqda belə öz davranış və ideyalarının rasional əsaslandırılması və izahına şüursuz meylidir.
Psixoanalizdə nəinki psixikanın ayrı-ayrı müdafiə mexanizmləri, həm də “xəstəliyə qaçış”
kimi “qaçışın” daha mürəkkəb davranış forması əks olunmuşdur. Freyd bu halı təmin
olunmamış şəraitə reqressiv reaksiya üsulu kimi nəzərdən keçirirdi. Müasir psixologiya və
psixiatriyada “xəstəliyə qaçışı” hansısa xəstəlik simptomlarının inkişafının köməyi ilə
konfliktdən qaçmaq cəhdi kim dəyərləndirirlər. Adətən müşahidə olunan bir məqam var ki,
insanlar psixoanalizdə deyildiyi kimi, özlərinin düşmənçilik və aqressivlik hisslərini və ya
sadəcə etirazlarını gizlətmək üçün ya güzəştə gedir, ya da konfliktdən qaçırlar. Belə bir
situasiyanı yaşayan insanın öz hisslərini necə ifadə etməsini nümunə gətiririk: “Hesab edirdim
ki, mənə qarşı böyük haqsızlıq edirlər, lakin etirazımı bildirə bilmirdim. Son nəticədə mən
uzun müddət həmin insanlara özümün haqlı olduğumu yuxularımda sübut etməyə çalışırdım”.
Göründüyü kimi, xarici konflikt həll olunmadıqda şəxsiyyətdaxili konfliktə çevrilir. Bu
baxımdan konfliktli şəraitdə seçilən 5 reaksiya tiplərindən (rəqabət, əməkdaşlıq, güzəşt, qaçış,
uyğunlaşma) ən məqbulu əməkdaşlıq qəbul olunmalıdır. Bu mənada qeyd edə bilərik ki,
daxili aləmdə harmoniyanın mövcudluğu xarici aləmin harmonik qəbul olunmasından asılıdır.

Məqalənin aktuallığı. Məqalənin aktuallığı ondadır ki, psixoanalitik nəzəriyyədə
konfliktə intrapsixi fenomen kimi yanaşılır və şəxsiyyət müxtəlif təbəqələr arasındakı
ziddiyyət və konfliktlər əsasında öyrənilir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Xarici konflikt həll olunmadıqda şəxsiyyətdaxili konfliktə
çevrilir. Bu baxımdan konfliktli şəraitdə seçilən reaksiya tiplərindən (rəqabət, əməkdaşlıq,
güzəşt, qaçış, uyğunlaşma) ən məqbulu əməkdaşlıq qəbul olunmalıdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbələr, magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bilərlər.
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Я. Агасиева

Психоаналитический подход к проблеме конфликта

Резюме

В статье описано актуальность проблемы конфликта и раскрылось некоторые
вопросы относящихся к этой понятия. А также показано то, что конфликт есть явление
влияющая на психику человека. В статье про анализировалось различные подходы
представителей психоанализа в отношение к проблеме конфликта, и показана цитаты
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из работ ученых как З.Фрейд, К.Юнг, А.Адлер, К.Хорни и др. В статье показано, что
конфликт просматривается как внутренний конфликт в рамках психоаналитического
направления. По взгляду психоаналитиков конфликт есть результат непрерывное
столкновение влечений, желаний, психических систем и различных отраслей личности.
Это идея отражено в исследованиях Зигмунд Фрейда. В статье автор прикоснулся к
проблеме соперничество одной из причин конфликта, которое отражался в работах
Карен Хорне. И показано, что соперничество создает конфликтную ситуацию не только
у невротиков, но и у здоровых людей. А также изложено амбиентные чувства,
проявленные у невротических людей. После этого в статье исследовалось работы
К.Юнга по проблеме детские конфликты. В первичных работах представителей
психоанализа в основном изучалось деструктивная функция конфликта. А в
позднейших исследованиях изучалось, и конструктивная функция конфликта и в статье
это показано в примере теории Е.Ериксона. А потом в статье показано защитные
механизмы от внутренних конфликтов.

Y.Ağasiyeva

Psycho-analytical approach to the conflict problem

Summary

In the article commented urgency of the conflict problem, number of problems surrounded
this concept have been explained. Then have been marked that, the conflict is an important
event influencing to the human psychology. There have been analyzed different approaches of
the psycho-analysis representatives to the conflict problem in the article. Quotations have
been brought from the works of the scientists as S.Freud, A. Adler, K.Yung, K.Horni and
others. There have been shown that the conflict is looked through as inside conflict in the
frame of psycho-analytical direction in the article. According to the thought psycho-analytics
the conflict is the result of the continuously colliding of inclinations, wishes, and psychical
systems of the human and different areas of the personality. This idea has been reflected in
the S.Freud's works. In the article author has touched to the problem of competition which has
been reflected in the K.Horni’s works and which is the cause of arise of the conflict. At the
same time there have been shown that, the competition creates conflict conditions not only on
neurotics, also on healthy peoples too. There have been commented ambient senses showing
yourself in neurotic peoples. Then in the article have been analyzed K.Yung’s work devoted
to the problem of child conflicts. In the first works of the psycho-analysis representatives
especially has been learnt destructive function of the conflict. But in the next investigations
the constructive function of the conflict has been learnt and in the article it has been shown in
the example of E.Ericson’s theory. And at last in the article have been shown the defense
mechanisms from inside conflicts.

Redaksiyaya daxil olub: 02.11.2018
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женщины, мужчины
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В истории становления гендерной психологии выделяют пять основных этапов:
разработка гендерных идей в русле философии (от времен античности до конца XIX в.);
формирование разделов и предмета гендерной психологии (XIX-XX века);
"фрейдовский период", связанный с периодом становления психоанализа (начало XX в.
- 1930-е гг.); начало массовых экспериментальных исследований и появление основных
теорий, феминные исследования (1950-1980-е гг.); бурное развитие гендерной
психологии: Теоретическое осмысление эмпирических фактов, кросс-культурные
исследования, создание специальных гендерных методик (с 1990-х гг. по настоящее
время).

Гендерная идентичность определяет степень, в которой каждый индивид
идентифицирует себя в качестве мужчины, женщины или некоего сочетания того и
другого. Для объяснения различных вариаций гендерной идентичности С. Бем и Дж.
Спенс использовали идею андрогинии. Маскулинность / фемининность - нормативные
представления о психологических, соматических и поведенческих свойствах,
характерных для мужчин и женщин. В обыденном сознании психофизиологические и
социальные различия полов абсолютизированы, принято отождествлять маскулинность
с творческим, активным, культурным началом, а фемининность - с пассивным,
репродуктивным. Долгое время фемининные и маскулинные черты считались
дихотомическими, взаимоисключающими, а отступление от установленного норматива
воспринималось как патология. Такие представления о маскулинности и фемининности
полярно противопоставляют мужчин и женщин: мужчины доминантны, независимы,
компетентны, самоуверенны, агрессивны и склонны рассуждать логически; женщины
покорны, зависимы, эмоциональны, конформны и нежны.

Существенной чертой этой модели является ее иерархичность: альтернативные
функции дополняют друг друга "по вертикали", так что женщине отводится
подчиненная роль. В результате в рамках концепции андрогинии, на основе
проведенных Сандрой Бем экспериментальных исследований выделяется три типа
людей с различной гендерной идентичностью. К первой группе относятся маскулинные
индивиды с выраженными традиционно мужскими качествами, такими, как
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решительность и честолюбие. Ко второй группе относятся фемининные индивиды с
выраженными традиционно женскими качествами, такими, как мягкость,
эмоциональность и др. Третью группу составляют андрогины - люди, сочетающие в
себе как традиционно женские, так и мужские черты. Четвертая группа представлена
людьми, не обладающими выражеными ни маскулинными, ни фемининными чертами.

Какая же полоролевая ориентация, измеренная соотношением маскулинности и
фемининности, обеспечивает личности максимальное психологическое благополучие?
Дифференциальная психология рассматривает три точки зрения. Первая, традиционная
модель полагает, что наиболее благополучными будут те, полоролевые ориентации
которые максимально соответствуют их половой принадлежности, т.е. маскулинные
мужчины и фемининные женщины. Вторая модель считает оптимальной андрогинию,
т.е. высокие степени проявления как маскулинности, так и фемининности для обоих
полов, а третья - что самый благоприятный фактор для обоих полов - высокая
маскулинность.

В теории половых различий морального развития К. Гиллиган утвер-ждала, что
женщины отличаются от мужчин по отношению к морали, принятой в обществе. Они
по-другому рассуждают, но их взгляды являются не менее зрелыми. Для женщин
важны взаимоотношения с людьми, и нравственные нормы они рассматривают в этом
плане. Мужчины же рассматривают моральные суждения с позиции принятых законов
и непредвзятости. Мужчины являются большими индивидуалистами, отражая ценности
индивидуалистической культуры, и такое половое различие поощряется обществом.

Возражая Колбергу, который считал нормой мужское поведение, а женщину
рассматривал лишь как дополнение к мужчине (она слушает, приносит удовольствие и
помогает ему), К. Гиллиган, напротив, настаивает на большей ценности женщин.
"Норма заботы о других не менее важна для общества, чем норма справедливости и
законности, которой придерживаются мужчины". Эту концепцию критиковали за то,
что она не учитывала многие данные об отсутствии половых различий по моральным
суждениям.

В гендерной концепции успешности М. Хорни представлено простое объяснение
низкой успешности женщин по сравнению с мужчинами - отсутствие у женщин
Мотивации к успеху - "боязнь успеха". Согласно исследованиям автора, в период
детства у девочек мотивация успеха гораздо выше, чем у мальчиков, но общество
способствует тому, чтобы" эта мотивация либо снижалась, либо приобретала другую
форму – нацеленность на определенные виды деятельности.

Присущая женщинам ориентация на одобрение окружающих способствует тому,
что многие женщины в период взрослости меняют свою мотивацию. Таким образом, по
сравнению с детством в период взрослости меняется соотношение мотивации
достижения у разных полов: либо она возрастает у мужчин (по сравнению с
мальчиками), либо снижается у женщин (по сравнению с девочками). Общество
постоянно стимулирует мужчин к получению успеха, а женщины в этом плане либо не
поощряются, либо дажe стимулируются негативно.

По крайней мере, для них существуют барьеры в виде предубеждений, осуждения,
неодобрения, не позволяющие заниматься некоторыми видами деятельности, которые
считаются "мужскими". Как правило, для мужчин таких барьеров не существует. Так
складывается стереотип о том, что в любом виде деятельности мужчины более
успешны, чем женщины. Видимо, обществу выгодно сложившееся разделение ролей на
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мужчину - "добытчика" и женщину - "хранительницу домашнего очага". И этот
стереотип влияет на то, что у женщин снижается мотивация к успеху - женщины
стремятся соответствовать в своем поведении принятым в обществе нормам.

Значимое влияние на становление гендерной психологии оказали следующие
Теории: концепция андрогинии С. Беем и Д. Спенс, теории социального
конструирования гендера П. Бергер и Т. Лукман, теория психологии половых различий,
гендерной идеентичности Е. Маккоби и К. Джеклин, гендерной схемы Д. Гамильтон, С.
Тейлор, Дж. Крокер, С. Бэм.

Становление гендерных исследований в настоящее время - это процесс начала
формирования новой области знания, нового исследовательского направления, который
происходит в противоречивом контексте и гендерным исследованиям еще далеко до
статуса самостоятельного направления отечественной социально-психологической
науки. Методология гендерной теории подчеркивает необходимость концентрации
внимания исследовательского поиска на особенностях культурного контекста при
изучении гендера.

Актуальность статьи. В статье рассматривается гендерная идентичность как
продукт социального конструирования и, одновременно, как один из ключевых
факторов, опосредующих поведенческую активность и установки личности в контексте
межличностных отношений.

Научная новизна статьи. В современном мире актуальным становится вопрос о
формировании мужественности и женственности как ведущих качествах гендерной
идентичности.

Практическая значимость и применение статьи. Основной задачей гендерных
исследований в рамках данного направления стало изучение того, каким образом
создается маскулинное и феминное в человеческом взаимодействии, каким образом и в
каких сферах оно поддерживается и воспроизводится.
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Bu məqalə fərqli müəlliflər tərəfindən "gender" konsepsiyasının tərifini təqdim edir. Müəllif
gender tədqiqatlar istiqamətində ilk addımlar, cəmiyyətdə qadınların rolunun və yerinin
ədalətsiz qiymətləndirilməsi qarşı bir hərəkət kimi feminizm çıxması ilə bağlı olduğunu qeyd
edir. Almaniyada, Fransada, Böyük Britaniyada, İtaliyada, Hollandiyada qadınların kişilərlə
müqayisəsinə həsr olunmuş əsərlərin yaranmasını xüsusilə də, X. Lange, M. Lefebvre, X.
Marion L. Marholm, E. Kay, T. Higginson, L. Fratti və digərlərinin monoqrafiyalarını qeyd edir.

G. Gahramanova

Problems of gender identification in globalization conditions

Summary

Of greatest interest to our study is stage it became the first-ment theories, as well as during
the development of experimental studies-ments gender. Analysis of the socio-psychological
character-tours can be concluded that the first steps towards gender studies associated with
the emergence of feminism as a movement against the injustice sing assessment of the role
and place of women in society. Active learning of the female experience, noted women's
culture in the early seventies of the twentieth century. In Germany, France, Britain, Italy, the
Netherlands are in the works devoted to women compared with men, in particular, of
monographs X. Lange, M. Lefebvre, X. Marion, L. Marholm, E. Kay, T. Higginson, L. Fratti
et al. researchers were usually women themselves.
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Psixoterapiya - bir tərəfdən ümumi dünyagörüşü və həyat fəlsəfəsi, digər tərəfdən isə
qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün istifadə olunan praktik üsulların və metodların
müxtəlifliyidir. Psixoterapiyanın əsas məqsədi insanda çevikliyi tərbiyə etmək, yeni, effektiv
strategiyalar tapmaq bacarığı yaratmaq, enerji resurslarını artırmaq və onlardan rasional
istifadə etmək, aktivliyi, entuziazmı, optimizmi təmin etmək, sağlamlığı qorumaq və inkişaf
etdirməkdən ibarətdir. Terapevtik prosedurun insan şəxsiyyətinə təsir dərəcəsi, onun
effektivliyi vacib məsələlərdən biridir. Psixoterapiya şəxsiyyətin əsas strukturuna təsir etmir,
o kliyentə öz tələbatlarını ödəməkdə və öz qabiliyyətlərini istifadə etməkdə daha çevik
olmağa kömək edir.

Psixoterapiya şəxsiyyətə edilən bir çox peşəkar xidmətlərin içərisində xüsusi yer tutur.
Psixoterapiyanın hansı peşəyə mənsub olması məsələsi heç də sadə məsələ deyildir. Keçmiş
Sovetlər İttifaqında psixoterapiya tibbi ixtisaslara aid edilirdi. Qərb ölkələrində isə
psixoterapiya praktik psixologiyanın ənənvi istiqamətlərindən biridir. Psixoterapevtin
fəaliyyətinin belə ikili anlaşılması bu gün də saxlanılır. Psixoterapevtin fəaliyyəti əsasən iki
peşə roluna uyğun olaraq müəyyənləşir:

 mütəxəssis - tibb işçisi. O, pasientin müalicəsini həm psixoloji təsir vasitəsilə, həm də
xüsusi tibbi vasitələrlə (dərmanlar, hipnoz və s.) həyata keçir (5, s.1 0);

 mütəxəssis-psixoloq. O, şəxsiyyətə müxtəlif həyat və sosial situasiyalardan keçə
bilmək üçün köməklik göstərir və o kliyentin həyatının mənası ilə bağlı olan, dərin
problemləri ilə işləməyə yönəlmişdir və bu zaman o yalnız psixoloji üsullardan istifadə edir (4,
s. 287).

Beləliklə, deyilənləri nəzərə alaraq göstərə bilərik ki, psixoterapiya şəxsiyyətə dərindən
nüfuz edərək, insanın özünü və dünyanı qəbul etməyinin dəyişilməsi yolu ilə, dünya ilə
qarşılıqlı əlaqəsində yüksək irəliləyişə nail olmağa yönəldərək şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafı
üçün əlverişli şəraitin yaradılmasını təmin edir. Psixoterapiyanın əsas məqsədi hərtərəfli
kamil şəxsiyyətin formalaşmasını təmin etmək, özünə münasibətdə aktiv, yaradıcı mövqeyə
malik olmaq, öz həyat və fəaliyyətinə münasibətdə zərərli situasiyaların öhdəsində gəlmək,
qərar qəbul etmək və sosial-mədəni şəraitdə ləyaqətlə hərəkət etməkdən ibarətdir. Qrup və
fərdi psixoterapyanı ayird etmişlər. Fərdi psixoterapiya kliyentə psixoloji yardım göstərmək
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üçün psixoterapevtlə kliyent arasında dialoqdur.
Müasir psixoloji ədəbiyyatda psixoloji konsultasiya ilə psixoterapiya arasında münasibəti

xarakterizə etmək üçün bir neçə yanaşma mövcuddur:
1) psixoterapiya və psixokonsultasiya məzmun və fəaliyyət növlərinə görə müxtəlifdir;
2) psixoterapiya və psixoloji konsultasiya eynidir, identik, nəzəri və praktik əsaslara

malikdir, amma bəzi detallara görə fərqlənirlər;
3) psixoloji konsultasiya şəxsiyyətlərarsı problemlərlə, psixoterapiya isə şəxsiyyətdaxili

problemlərlə məşğul olur.
Məsləhət və psixoterapiyanın oxşarlığından danışarkən Bremmer və Şostorm (1982)

kontinumun iki qütbü fikrini üstün tuturlar Bir tərəfdən professionalın işi şüur səviyyəsində
həll olunan və kliniki sağlam fərdlərdə yaranan situasion problemlərə toxunur. Burada
məsləhət sahəsi yerləşmişdir. Digər tərəfdə-şüursuz proseslərə, şəxsiyyətin strukturunun
yenidən təşkilinə istiqamətlənən problemlərin dərin analizinə təşəbbüs daha böyük olmuşdur.
Burada psixoterapiya sahəsi yerləşmişdir. Tərəflər arasındakı sahə həm məsləhət, həm də
psixoterapiya adlandırılacaq fəaliyyətə məxsusdur (2, s. 15).

Bu gün 100-ə yaxın psixoterapiya psixotexnikaları vardır. Onlar hamısı insana effektiv
psixoloji yardım göstərməyə imkan verir. Psixoterapiyanın bütün formalarının məqsədi insana
sağlam, xoşbəxt həyat bəxş etməkdir.

Psixoterapevtik ədəbiyyatın təhlili bunu təsdiq etməyə imkan verir ki, praktik
psixologiyanın bu sahəsində psixoterapiyanın əsas istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsində
vahid bir yanaşma yoxdur. Bu psixoterapiyaya həm müalicə metodu kimi, həm də kliyentə
psoixoloji yardım göstərməyin müxtəlifliyi kimi baxılması ilə əlaqədardır. Belə ki, məsələn,
Y.Q. Demyanov praktikada psixoterapiyanın aşağıdakı metodlarını müəyyən etmişdir:
rasional psixoterapiya, psixoanalitik psixoterapiya, koqnitiv-analitik psixoterapiya, tranzakt
analizə əsaslanan psixoterapiya, şəxsiyyətyönümlü psixoterapiya, geştalt-psixoterapiya,
autogen psixoterapiya, emosional-stress psixoterapiyası, qrup psixoterapiyası, pozitiv
psixoterapiya.

Psixoterapiyanın modellərinin müalicəvi fəaliyyətin müxtəlifliyi kimi, təsnifatını X.
Remşmidt göstərmişdir. O, psixoterapiya modellərinin aşağıdakı prinsip üzrə təsnif etməyi
təklif etmişdir:

 Psixoterapiyanın əsasını təşkil edən nəzəri konsepsiyalarla (psixoanaliz, davranış
psixoterapiyası, koqnitiv terapiya və s.);

 müalicənin təşkili formaları ilə (fərdi, qrup və ailə terapiyası);
 Təshih edilmiş pozğunluğun xüsusuyyətləri ilə (psixozlar, autizm sindromu,nevrotik

pozuntular, depressiv hallar, qorxu sindromları və s.).
Psixoloji ədəbiyyatda da psixoterapiyanın əsas modellərinin ayrılmasında vahid bir fikir

yoxdur. Belə ki, Q.Onişenko və V. Panok psixoterapiyada üç əsa modellərini müəyyən
etmişlər:

 Psixoanalizə istiqamətlənən psixodinamik model;
 Humanist psixologiya və onun əsas istiqamətləri - Rocers terapiyası, ekzistensial

terapiya, geştalt-terapiaya;
 Bihevioral (davranış) psixoterapiya.
A.F. Bondarenko isə onlardan bir qədər fərqli yanaşır. O, psixoterapiyada əsas dörd nəzəri

yanaşmanı qeyd etmişdir: psixodinamik; humanist; koqnitiv; davranış və ya bihevioral.
Psixoloji ədəbiyyatı ümumiləşdirərk göstrmək olar ki, psixoloji yardım praktikasına güclü

təsir göstərən, aydın ifadə olunmuş terapevtik komponentlə xarakterizə olunan daha böyük
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nəzəriyyələr bunlardır: psixoanalitik (psixodinamik), koqnitiv-bihevioral və humanist
nəzəriyyələr. Demək olar ki, bütün psixoterapevtik modellər həkim-xəstə modelinə antitez
olaraq yaradılmışdır. Bu modellərin əsas məqsədi orqanik sağlamlığın qorunub saxlanılması,
şəxsiyyətin inteqrasiysı, kliyentin iqtisadi, sosial, şəxsi maraqlarının nəzərə alınması,
şəxsiyyətin hərtərfli inkişafı və özünüreallaşdırmasını təmin etmək, peşəni seçməkdə və
dəyişdirməkdə ona kömək etmək, başqa insanlarla qarşılıqlı fəaliyyəti həyata keçirmək,
kəskin həyat problemlərini həll etmək və davranışın adekvat formalarını həyata keçirməkdən
ibarətdir.

M.A. Qulina nəzəri yanaşmaları üç komponentli struktur baxımından nəzərdən keçirməyi
irəli sürmüşdür: konseptual modellər, prosesual modellər, dəyərlər.

İstənilən praktika (psixoterapevtik, psixokonsultasiya) özünəməxsus incəsənətdir. Elə
bacarıq və vərdişlər professional hesab edilir ki, fəaliyyətlə onun məqsədi arasında maksimal
uyğunluğu təmin edə bilsin.

Belə psixoterapevtik yanaşmaların öyrənilməsində üç komponentli strukturu ayırmaq olar
ki, onun hər bir hissəsi bir-biri ilə sıx bağlıdır, amma onlar ayrılıqda müstəqil fəaliyyət
göstərə bilərlər.

Psixoterapiyanın prosesual hissəsinin təsviri və ümumiləşdirilməsi daha çətindir, çünki,
psixologiyada bu vaxta qədər hələ kifayət qədər inkişaf etməmişdir. L.M. Bremmer, E.S.
Şostrom psixoterapiyada prosesual modelə tibbi və psixoloji istiqamətdə baxmağı təklif
etmişlər.

Cədvəl 1. Psixoterapiyada prosesual model

İstiqamət Məqsəd Metodlar
Tibb: psixoterapiya
və nevrologiya

Nevrozların,
psixozların müalicəsi

Neyro-psixocərrahlıq, tez, insulin şoku,
hormonal müalicə və s.

Psixologiya: klinik
konsultasiya

Problemlərin
planlaşdırılması və
həlli

Psixodiaqnostika, informasiya yığımı,
materialların interpertasiyası,
sağlamlaşdırma texnikaları, situativ,
emosional pozuntularla iş, hadisələrin
öyrənilməsi və təsviri.

Müəlliflər həmçinin terapevtik psixologiya sahəsinin daxilində konsultasiya və
psixoterapiyanı da ayırd edirlər.

Terapevtik psixologiya

Konsultasiya Psixoterapiya

Dəstək verən,
Rekonstruktiv, analitik,
dərinləşmiş işə yönələn,
şüursuzluğa fokuslaşan,
daha çox nevrotik və
başqa emosional
problemlərə
istiqamətlənən
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Şəkil 2. Terapevtik psixologiyanın daxilində konsultasiya və psixoterapiyanın kontinumu.
Psixoterapiya daha çox öyrənməyə deyil, təkrar öyrənməyə yönəlir. Bu həm şüur, həm də

şüursuzluq səviyyəsində özünü göstərir. Tədqiqatlardan alınan qənaətə görə, hər bir
psixoterapevtik məktəbin öz "psixotexniki vahidi", öz "diqqət və fəaliyyətinin" bilavasitə
predmeti vardır. Bununla əlaqədar olaraq hər bir istiqamətin nümayəndəsi kliyentin
subyektivliyinə, ünsiyyət və münasibət moduluna və müəyyən mövqeyə malikdir.
Psixoterapiyanın bütün formaları insana effektiv psixoloji yardım göstərməyə imkan verir.
Terapevtik idrak nəticəsində prosesin hər iki iştirakçısının qarşısında dəyişilmiş yeni dəyərlər
və vəzifələrlə xarakterizə olunan reallıq yaranır.

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə psixoterapiya praktik psixologiyanın ənənəvi
istiqamətlərindən biridir. Psixoterapiya şəxsiyyətə dərindən nüfuz edərək, insanın özünü və
dünyanı qəbul etməyinin dəyişilməsi yolu ilə, dünya ilə qarşılıqlı əlaqəsində yüksək irəliləyişə
nail olmağa yönəldərək şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılmasını
təmin edir. Göstərilənləri nəzərə alaraq deyə bilərik ki, psixoterapiyanın praktik
psixologiyanın əsas sahələrindən biri kimi tədqiqi aktuallıq kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqatda əldə edilən nəticələr psixoloji xidmət sahəsinin
nəzəri müddəalarla zənginləşməsinə kömək edə bilər.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu tədqiqatdan əldə edilən nəticələrdən
praktik psixoloqlar, psixoloji-xidmət ixtisası üzrə magistrant və tələbələr təcrübədə istifadə
edə bilərlər.
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У. Эфендиева

Психотерапия как составляющая часть
практической психологии

Резюме

Психотерапия занимает особое место среди разновидностей профессиональной
помощи личности. Психотерапия направлена на глубинное проникновение в личность и
осуществления прогрессивных сдвигов в ее взаимодействии с миром через изменение
само и мировосприятия и предусматривает создание условий для полноценного
становления личности.

Цель психотерапии — содействие в становлении полноценной личности, способной
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занимать активную и творческую позицию относительно себя и своей
жизнедеятельности, справляться с травмирующими ситуациями и переживаниями,
принимать решения и продуктивно, нешаблонно и достойно действовать в
соответствующих социально-культурных условиях

В данной статье рассмотрены три наиболее крупные группы теорий, которые
характеризуются ярко выраженным терапевтическим компонентом и оказывают
сильное влияние на практику психологической помощи. Это психоаналитические
(психодинамические), когнитивно-бихевиоральные и гуманистические концепции.

U. Efendiyeva

Psychotherapy as an integral part of practical psychology

Summary

Psychotherapy occupies a special place among the varieties of professional help of the
individual. Psychotherapy is aimed at deep penetration into the personality and the
implementation of progressive shifts in its interaction with the world through changing the
self and worldview and provides for the creation of conditions for the full formation of the
personality.

The goal of psychotherapy is to assist in the development of a full-fledged individual who
is able to take an active and creative position regarding himself and his life activity, to cope
with traumatic situations and experiences, to make decisions and to act productively, non-
routinely and adequately in appropriate socio-cultural conditions. This article discusses the
three largest groups of theories, which are characterized by a pronounced therapeutic
component and have a strong influence on the practice of psychological assistance. These are
psychoanalytic (psychodynamic), cognitive-behavioral and humanistic concepts.

Redaksiyaya daxil olub: 24.10.2018
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Freydin psixoloji təhlillərinin dini əsasları
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Ключевые слова: сон, психоанализ, религия, ислам
Key words: dream, psychoanalyze, religion, islam

Freydin bir çox psixoloji tədqiqatlarının əsasları miflərə, əfsanələrə və latın sözlərinin
köklərinin araşdırılmasına, keçmiş zamanlardan bu günümüzə gəlib çatan qədim dillərə
dayanırsa, deməli dinin sütunlarına söykənən izahlarını da vermək olar.

İslam ölkəsinin müsəlman üzvləri olaraq dinimizin psixoloji, fəlsəfi və bütün digər elmləri
özündə ehtiva etdiyini bildiyimizə görə, Freydin psixoloji görüşlərinin dini əsaslarını
araşdırmaq zərurəti yarandı. Belə ki, Freyd heç bir dini qəbul etməsinə baxmayaraq, “Musa və
təkallahlılıq” kitabında dinin psixoloji əsaslarını araşdırmışdır.

Psixoanalizin ilkin müddəası ilə, psixi proseslərin öz-özlüyündə qeyri-şüuru (şüursuz)
olaraq baş verdiyini deyir, onlardan yalnız mənəvi aləmlə bağlı olan kəsiminin şüurlu
olduğunu təsdiqləyir [1,19]. Psixoanalizin özünün çox böyük uğuru saydığı ikinci qənaətinə
görə, seksuallıq adlanan instinkt əsəb və psixi xəstəliklərin yaranmasında indiyədək
dəyərləndirilə bilməmiş çox böyük bir rol oynamaqdadır. Bundan başqa da, psixoanalizin
gəldiyi digər qənaətinə görə, yüksək mədəniyyətin, incəsənətin və insan mənəviyyatı ilə bağlı
olan sosial dəyərlərin yaranmasında seksual instinkt olduqca böyük rol oynayır və onun təsiri
danılmazdır [1, 20]. Quranda belə bir ayə vardır: “(Adəm və Həvva) ondan (həmin ağacın
meyvəsindən) yedilər və dərhal hər ikisinin ayıb yerləri göründü. Onlar (lüt bədənlərinə)
cənnət ağaclarının yarpaqlarından yapışdırmağa başladılar. Beləliklə, Adəm Rəbbinin
əmrindən çıxdı, amma mətləbinə yetmədi [5, 20:121]”.

Buradan belə aydın olur ki, Adəm və Həvvanın cənnətdən qovularaq yer üzünə gəlib,
burada məskən salması Allahın əmrindən çıxması nəticəsində onlarda yaranan cinsi orqanlarla,
seksual instinktlərin əsasının qoyulması ilə bağlıdır. Quranda da seksual instinktlərin rolu bu
üsulla, xüsusi olaraq vurğulanır. Freyd qeyd edir ki, biz mədəniyyətin həyati zərurətlərinin
təsiri ilə, insani instinktlərin qurban verilməsi hesabına yarandığını düşünürük... seksual
instinktin belə bir sıxıntıdan azad olaraq yenidən özünün ilkin məqsədinə qayıda bilməsi
toplumdakı oturuşmuş mədəniyyət üçün çox qorxuludur... toplum tərbiyəvi baxımdan çıxış
eləyərək, insanların diqqətini bu mövzudan yayındırmağa çalışır [1,21]. Quranda bu
instinktlərin düzgün sayılmayan yolla ödənilməsi zina olaraq qeyd edilir, “zinaya da yaxın
düşməyin, çünki o, çox çirkin bir əməl və pis bir yoldur [5, 17: 32]”. Seksual instinktlərin
ödənilməsinin düzgün qaydaları da Quranda göstərilir, eyni zamanda səhv ödənilməsinin də
cəmiyyət və insan üçün necə ziyanlı və təhlükəli olduğu qeyd edilir. İnsan nəfsinin seksual
instinktlərə qurban verilməsinin dünyanın sonunu yaxınlaşdırılması kimi izah olunur.
Dünyanın başlanğıcına gətirən seksual instinktlər dünyanın sonunu da gətirib çıxarda biləcək
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qədər təhlükəlidir. Quran bir mədəniyyət nümunəsi olaraq insanlara ayıb yerlərini örtməyi,
cinsi istəklərini müəyyən edilmiş çərçivədə ödəmələrini tələb edir, əks təqdirdə mədəniyyətin
məhvinə gətirib çıxarıla bilər.

Freydin növbəti araşdırmalarından olan yanılmaları ötəri unutqanlıq olaraq izah edir.
Yanılmaların araşdırılmasının önəmini vurğulayaraq onu aşağıdakı kimi şərh edir: “Allahın
istəyi olmadan insanın başından bir tük də düşə bilməz... yanılmalar daha dərindən
öyrənilərsə, onların da səbəbsiz olmadığını deyəcəksiniz [1,27]”. Quranda isə bu cümlə belə
bir ayə ilə verilib: “Yerə düşən elə bir yarpaq yoxdur ki, (Allah) onu bilməsin [5, 6:59]”.
Beləliklə də, səbəb-nəticə əlaqələri burada da aydın şəkildə özünü göstərir. Hər hadisənin bizə
bəlli olan və olmayan səbəbləri olduğu kimi, yanılmaların da səbəbləri vardır. Yanılmaların 4
növü qeyd edilir, sözdə, yazıda, oxuda və eşitmədə. Lakin daha çox sözdə yanılmanın
araşdırılmasından bəhs edir, digərlərinin də önəmli olduğunu vurğulayır. Yanılmaların əsas
səbəblərini isə insanın demək istədiyi, lakin deyə bilmədiyi üçün bir müddətdən sonra
unutduğu, bəzən isə gizlətməyə çalışdığı ifadələrlə bağlı olduğunu qeyd edir. Söz yanılması
öz məqsədi, bəlli ifadə forması və dəyəri olan dolğun bir psixi fəaliyyət saymaq deməkdir
[1,37]. Belə bir atalar sözləri də vardır, dil yanılar doğrusunu deyər. Burada yanılmanın doğru
sözü ifadə etdiyinə işarə edilir. Lakin Freydin də qeyd etdiyi kimi, əsas çətinlik burada hansı
gerçəkliyi bildirmək istədiyini ortaya çıxarmaqdır. Bəzən dilimiz yanılıb doğru sözü dediyi
zaman sözləri bir-birinə qarışdırır, dil topuq vurur. Həqiqəti ortaya çıxarmağın yeganə yolu,
Freydin sözləri ilə desək, yalnız və yalnız insanın özündən soruşmaq lazımdır ki, o, bu
yanılmada nə demək istəyirmiş?

Quranda insanın unutqan bir varlıq olduğunu qeyd edən və ondan bəhs edən bir çox ayələr
vardır. Türklərdə belə bir deyim vardır, üsyanı (Allaha üsyan, günah) çox olanın, nisyanı
(unutması) da çox olar [4]. Unutmağın dində də mənfi xüsusiyyətləri geniş şəkildə
göstərilmişdir. “Doğrusu, bundan əvvəl Adəmə də (Şeytana uymamağı) tövsiyə etmişdik.
Lakin o (tövsiyəmizi) unutdu [5, 20:115]”. İnsanın unutqan bir varlıq olduğu ayədə açıq aşkar
göstərilmişdir. Əksər insanlar çəkdiyimiz müsibətləri, ağrı və acıları, bizə qarşı edilən pis
hərəkətləri unutmağın bizim üçün faydalı olduğunu hesab edirlər. Lakin Freydin fikrinə
əsaslansaq, insan unutmur, sadəcə mənfi hadisələr sıxışdırılaraq və ya basdırılaraq
şüursuzluğa keçir və oradan da bizi zamanla narahat etməyə və təsir göstərməyə başlayır.
Burada əsas məsələ odur ki, biz, bizi nəyin narahat etdiyini anlamırıq ki, bu da nevrozların
yaranmasına səbəb olur. Beləliklə, insanın unutduqları yanılmalarda özünü büruzə verir.
Deməli, unutmaqla cəzadan qurtula bilmərik. Lakin yanılmalar yalnız unutmaqla bağlı baş
vermir. Demək istəyib, amma deyə bilmədiklərimiz də yanılmalarda ortaya çıxa bilər.

Freydin növbəti araşdırmalarından olan yuxuların dini əsasları Quranda göstərilmişdir.
Freyd yuxuların və onların yozulmasının önəmini vurğulayır və Quranda da yuxu
yozmalarına aid dəlillər vardır. “Yuxu görmələrin özü də nevrotik simptomlardan biri
olduğundan və yuxu görmələr sağlam adamlarda da özünü göstərdiyindən, onun öyrənilməsi
bizə öz araşdırmalarımızda çox dəyərli bir üstünlük qazandırır. Birdən bütün insanlar sağlam
olsaydılar və bununla yanaşı olaraq, onların yuxu görməsi də qalsaydı, onda bu yuxu
görmələri araşdırmaqla biz elə nevrozları öyrənməkdən aldığımız sonuclara gəlib çıxardıq [1,
108]”. Freyd yuxu ilə bağlı araşdırmalarını belə əsaslandırır ki, psixiatriyada qeyri-müəyyən
özəlliyi olan obyektlər heç də az deyildir, yalnız davranışların çoxunun bəlli bir anlamı varsa,
deməli yuxuların da anlamı ola bilər. “Yuxunun bioloji anlamı dincəlmək, onun psixoloji
göstəricisi isə dünyaya olan marağın itməsidir [1, 116]”. Quranda da yuxunun bioloji
xüsusiyyətləri belə qeyd olunur, “sizin üçün gecəni örtük, yuxunu rahatlıq yaradan, gündüzü
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də (ruzi qazanmaqdan ötrü) həyat (iş, fəaliyyət vaxtı) yaradan Odur [5, 25: 47]”. Yuxunun
insan üçün nə qədər önəmli olduğunu vurğulayır. Eyni zamanda gecə vaxtı yatmağın insan
sağlığına xeyirli olduğu da qeyd edilir. “Yuxunuzu da istirahət etdik [5, 78:9]”. Yuxu, eyni
zamanda önəmli bir psixi fenomen olduğu üçün, onun yozulması da mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Yuxu yozmaları keçmişdən bu günümüzə gələn bir adətdir, lakin Freyd onun elmi
əsaslarını araşdırmışdır. Freyd yuxunu arzuların gerçəkləşməsi kimi izah edir, Azərbaycan
dilində belə bir deyim var, “yuxunda görərsən”, yəni əl çatmaya arzuların yuxunda
gerçəkləşər.

Freyd yuxuların izahında xüsusi önəm daşıyan simvolları qeyd etmişdir. Quranda yuxu
yozumu ilə bağlı belə bir ayə vardır, “Bir zaman Yusif atasına demişdir: Atacan! Mən
(yuxuda) on bir ulduz və Günəşlə ayı gördüm. Gördüm ki, onlar mənə səcdə (təzim) edirlər [5,
12:4]”. Burada on bir ulduz Yusif peyğəmbərin qardaşlarının sayını, ay atasını və günəş də
anasını göstərir. Həqiqətən də, Yusif peyğəmbər taxtın başına keçdikdən sonra ailə üzvləri
ona təzim edirlər. Freyd qeyd edir ki, bizim yuxuları yozmağa başlamağımız onların bəlli
anlamlarının olması fərziyyəsi üzərində qurulmuşdur. Burada simvollar üzərindən getsək,
“valideynlər imperatorla, imperator xanımı, yaxud da kralla, kral xanımı kimi görünməsi... [1,
221]” kimi götürülür. Kral və imperatorlar hər zaman yüksəkdə, əlçatmaz şəxsiyyətlər
olduqlarını nəzərə alsaq, ay və günəş də yüksəkdə duran, əlçatmaz olan obyektlərdir, eyni
zamanda bir günəş və bir ay vardır. Deməli, simvollar uyğun gəldiyi üçün ay və günəşi
yuxuda valideynlər kimi izah etmək olar. On bir ulduz isə simvol kimi götürsək, rəqəmlər
qardaşların sayına uyğun gəlir və ulduzların da ayın başına dolandığını əsas götürsək, ulduz
oğlan uşağı kimi simvollaşdırılır. Lakin Freydə görə, “bacı-qardaş və uşaqları kiçik vəhşi
heyvanlar yavruları, yaxud da parazitlər kimi obrazlaşırlar [1, 212]”. Buna baxmayaraq, yuxu
yozmalarında yuxugörənin fikirlərinin və düşüncələrinin də çox önəmli olduğu qeyd edilir.

Bundan əlavə, Yusif peyğəmbərin yuxuda gördüyü rəqəmlərlə bağlı Freydin aşağıdakı
fikirlərini qeyd etmək olar: “Yuxugörmənin fəaliyyətinin nə olduğunu və onun öz materialı,
fikirləri ilə necə davrandığını onda tez-tez rastlanan rəqəmlərdə və riyazi hesablamalarda son
dərəcə əyani şəkildə görmək mümkündür. ...yuxugörmədə rəqəmlər daha mürəkkəb bir
rabitəni aşkar edir. ... Növbəti yuxu bizə yuxugörmənin hesablama qabiliyyəti haqda əyani
misal təqdim edir [3, 368-370]”. Buna baxmayaraq Freyd Yusif peyğəmbərin yuxu yozumunu
qəbul etmir, “...yuxugörmənin məzmununu bütöv şəkildə nəzərdən keçirir, ...müəyyən
mənada analoji məzmunla əvəz edir. ...Bu yozum isə lap başdan iflasa uğrayır. ...Yusifin
fironun yuxularını yozarkən... [3, 112]”. Təbii ki, gələcəklə bağlı yozumları və məlumatları
vermək xüsusiyyəti yalnız peyğəmbərlərə verilmişdir. Amma yuxu yozumlarının önəmli
olduğu Quranda vurğulanmışdır.

Freyd simvollarla bağlı araşdırmalarında qeyd edir ki, “yuxugörmədəki simvolların az
qala hamısı seksual obyektlərlə və seksual ilişkilərlə bağlıdır... Yoxsa simvollar ilk öncə
yalnız seksual anlamlar daşımış, sonradan isə başqa sahələrdə işlənməyə başlayaraq yeni
anlamlar qazanmışlar və simvolik təsvirlərin əks elətdirdikləri növlərdən birindən o birinə
keçidi də bununlamı bağlıdır? [1, 233]”. Belə aydın olur ki, bir çox insanlar fərqli əşyalara
baxdıqda onlara cinsi istək gəlir. Bəlkə də bu səbəbdən Avropa ölkələrində olan “sex-
shop”larda satılan adi əşyaları insanlar cinsi istəkləri üçün alır.

Freydin kəşfləri əsasən onun nağıllara, miflərə sadəcə mif kimi deyil, metaforik izah kimi
yanaşıb, onları gerçək və gündəlik həyata tətbiq etməklə bağlıdır. İnsanların əksəriyyəti
nağıllara uydurma, uşaq əyləncəsi kimi yanaşması düzgün deyil. El arasında belə bir yanlış
deyim var, uşaqdır qanmır. Əslində isə uşaq dünyanı nağıllar vasitəsilə metaforik qavrayır.
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Freydin belə kəşflərindən olan Edip kompleksini, Narsizmi burada misal göstərmək olar.
“Psixoanalitik öz işində humanitar elmlər, mifologiya, dilçilik, folklor, xalqların psixologiyası
və ilahiyyatçılıq kimi sahələrlə ilişkilər qurmaqla, onların verdiyi bilgilərdən yararlanmaqla
dəyərli sonuca gəlib çıxa bilir [1, 235]”.

Yuxu yozmaları ilə bağlı Quranda verilənlərə nəzər yetirsək, görmək olar ki, orada
yozumlar gələcəklə bağlıdır, məsələn, Yusif peyğəmbərin yuxunu atası belə yozur:
“(Yuxunda gördüyün kimi) Rəbbin səni (başqalarından) seçib üstün tutacaq, sənə yuxu
yozmağı öyrədəcək, bundan əvvəl babaların İbrahimə və İshaqa nemətini tamamlayıb
(peyğəmbərlik) verdiyi kimi, sənə və Yəqub nəslinə də tamamlayıb verəcək. Həqiqətən,
Rəbbin (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir! [5, 12:6]”. Burada peyğəmbərin atası keçmiş
zamana da işarə edir, yəni yuxular keçmişdən gələcəyə doğru məlumat verir. Eyni zamanda,
yuxuda ayı, günəş və ulduzların təzim etməsi yuxu yozma qabiliyyətinin də ona veriləcəyinə
işarədir. Quranda on ikinci surədə bir neçə yuxunun Yusif peyğəmbər tərəfindən yozumu
verilsə də, onlar gələcəkdə baş verəcək hadisələrlə bağlıdır. Lakin Freyd yuxunun yozumunu
keçmişdə baş verən hadisələrlə əlaqələndirir. Bəzi hissələrini indiki zamana aid etsə də, onları
telepatiya kimi izah edir, “yuxu telepatik mesajların almasında xüsusilə əlverişlidir [2, 58]”.
Bununla belə, Freyd yuxunun keçmişlə əlaqəsini də araşdırır və ona görə, gələcəklə bağlı ola
bilməsi isə ümumiyyətlə qəbul edilmir. Quranda Yusif peyğəmbər adi insanların yuxularını
yozaraq, onların gələcəkdən xəbər verdiklərini qeyd edir. Yuxu yozmaları yalnız
psixologiyanın araşdıra biləcəyi bir sahə deyildir, burada astrologiya, fizika və digər elmlərin
də birgə iştirakı zəruridir.

Bununla belə, Freydin yuxu yozmaları nevroz xəstələrini müalicə etməkdə ona kömək
etmişdir. Gələcək hər zaman bir sirr olaraq qalmışdır və gələcəyi bilmək yalnız Allahın təyin
etdiyi seçilmiş insanlara məxsus olmuşdur. Quranda yuxu yozmalarının önəminin
vurğulanması onun araşdırma mövzusu olmasına çevrilməsinin önəmi göstərilmişdir. Freyd
tərəfindən psixoloji tərəflərinin araşdırılması yuxunun və onun yozumunun dərin qatlarının və
insan həyatı üçün zəruri olduğunu elmi cəhətdən sübuta yetirmişdir.

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrümüzdə bir çox elmi tədqiqatların dini kökləri
araşdırılır və müqayisəli təhlilləri aparılır. Bir çox yeniliklərin, kəşflərin əsasının vaxtilə dində
qoyulduğu ortaya çıxır. Lakin yuxu yozmalarında yaranan fərqlilik bu sahənin daha yaxşı
araşdırılmasına yol açır. Mövzunun aktuallığını qoruyan məhz psixoanalizə fərqli prizmadan
baxışların mövcudluğudur, çünki müxtəlif yanaşmalar müxtəlif həll yollarının tapılmasına
vəsilə olur.

Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqat işində psixoanalizin dini əsaslarının xüsusiyyətləri
araşdırılmışdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqat işində əldə olunan nəticələr praktik
psixologiya və ilahiyyat sahəsində təcrübi əhəmiyyət kəsb edir, təhsil müəssisələrinin
təcrübəsində tətbiq oluna bilər.
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Ш. Бабаева

Религиозная основа психологического анализа Фрейда

Резюме

В наше время исследуется религиозные корни научных исследований и проводятся
сравнительные анализы. Многие нововведения, основы открытий были представлены в
религии. Однако разница в написании сновидений ведет к лучшему пониманию этой
области. Психоанализ, который защищает актуальность темы, существует с другой
точки зрения, поскольку различные подходы могут привести к различным решениям.

Sh. Babayeva

Religious basis of Freud’s psychological analysis

Summary

Nowadays, religious roots of scientific research are investigated and comparative analyzes
are carried out. Many innovations, the foundations of discoveries were presented in religion.
However, the difference in the writing of dreams leads to a better understanding of this area.
Psychoanalysis, which protects the relevance of the topic, exists from a different point of view,
since different approaches can lead to different solutions.

Redaksiyaya daxil olub: 16.11.2018
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Psixologiyada peşəkar “Mən-obraz”ının tədqiqi

Satibə Fəhratlı
ADU-nun müəllimi

Rəyçiıər: psixol.ü.f.d., dos. U.M. Qəzvini,
psixol.ü.f.d., dos. M.C. İsmayılova

Açar sözlər: «Mən-obraz», «Мən–коnsepsiya», peşəkarözünüdərketmə, aktual “Mən”,
ideal “Mən”, refleksiv “Mən”, özünüdərketmə tələbatı

Ключевые слова: «Я-образ», «Я-концепция», профессиональная самооценка,
актуальный “Я”, идеальный“Я”, рефлексивный“Я”, требование самоактуализации

Key words: "I image", "I concepts", professional self-actualization, actual “I”, ideal “I”,
reflexive “I”, self-motivation

Psixologiyada «Mən-obraz»ı problemi müxtəlif aspektlərdən işlənilmişdır. Müxtəlif
psixoloji məktəblərdə «Мən-оbraz»ı problemi şəxsiyyət aspektində nəzərdən keçirilmiş,
şəxsiyyət kimi formalaşmanın əsasında özünüdərketmənin dayandığı dəfələrlə vurğulanmışdır.
Özünüdərketmə çox mühüm fəlsəfi və psixoloji problemlər sırasına daxil olub, müxtəlif
məsələlərin öyrənilməsi ilə bağlıdır. Bu cəhətdən özünüqiymətləndirmə, özünənəzarət
şəxsiyyətin müəyyənləşdirilməsi, «Mən – obraz»ının dərk edilməsi kimi məsələləri ayrıca
qeyd etmək lazımdır. Psixoloji ədəbiyyatda «Mən – obraz»ının dəqiq екvivalentləri
mövcuddur. Fərdin özünüdərketməsi, özünüqavramasına həsr olunmuş tədqiqatlarda
müəlliflər müxtəlif anlayışlar sistemindən istifadə edirlər. Bir çox psixoloji ədəbiyyatda
həmin anlayış həm də «mənlik şüuru», «Мən – конsepsiya»sı, özünüdərketmə kimi işlənir.
Bəzən də «özünüdərketmə», «mənlik şüuru», «Мən – конsepsiya»sı, «Mən – obraz»ı
anlayışları ilə yanaşı işlədilir. Bunlar eyni anlayış hesab olunur və bu anlayışların birlikdə
işlədilməsi fikir ayrılıgı yaratmır. Məhz bu anlayışlar tədqiqatın əsas anlayışı hesab olunur.
«Mən – obraz»ı ilə bağlı məsələlərin araşdırılmasına həsr edilmiş tədqiqat işlərini bir neçə
istiqamətdə qruplaşdırmaq olar. Belə tədqiqatların ilk növbədə məkan münasibətlərinə görə
qruplaşdırılması məqsədəuyğundur. Bu qruplara daxildir: 1) Xarici ölkə psixoloqlarının
tədqiqatları; 2) MDB ölkələrinin psixoloqlarınin tədqiqatları; 3) Respublikamızın
psixoloqlarının apardığı tədqiqatlar.

Xarici ölkələrin psixoloqlarından Z.Freyd, K.Levin, A.Bandura, C.Rotter, C.Kelli,
A.Maslou, Q.Ollport, R.Kettel, H.Ayzenk, K.Rocers və b. peşə fəaliyyətində
özünüdərketməyə şəxsiyyətin özünü yaratmasının tərkib hissəsi kimi yanaşmışlar. Аmеrikа
psiхоlоqu C.Mid “Mən”in strukturundа iki “Mən”i - fərdi “Mən”i və sоsiаl “Mən”i
fərqləndirirdi. Müəllifin fikrincə, “Mən” mаhiyyətcə bu iki vəzifədən qаynаqlаnаn sоsiаl
prоsеsdir. C.Mid müəyyənləşdirmişdir ki, insаn аncаq bаşqа аdаmın mövqеyində dаyаnаndа
özünü “Mən” kimi dərk еdə bilir. О аncаq bu yоllа mənlik şüurunа yiyələnir.

R.Bernsin nəzəriyyəsində “Mən-obraz” kateqoriyası “Mən-konsepsiya” vasitəsilə
açıqlanır, bu nəzəriyyəyə görə “Mən-obraz” şəxsiyyətin özünə istiqamətlənmiş yönəlişliklər
sistemidir. Onun fikrincə, peşəkar özünüdərketmə dörd müxtəlif elementdən ibarətdir:

1. Özünü peşəkar kimi indiki zamanda qiymətləndirmək - aktual Mən;
2. İşin başlanğıc mərhələsinə münasibətdə özünü peşəkar kimi qiymətləndirmək –

retrospektiv Mən;
3. Peşəkar necə olmaq istərdi - ideal Mən;
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4.Peşəkarlıq baxımından başqaları onu necə qiymətləndirir - refleksiv Mən.
Rus psixoloqları B.F.Lomov, А.N.Leontyev, D.İ.Feldşteyn, V.Frankl, A.V.Bruşlinski,

О.А.Konopkin və b. görə, özünüdərklə bаğlı məsələlərin özünəməхsus prоblеmləri vаr.
Həmin prоblеmlər inkişаfın spеsifik qаnunаuyğunluqlаrı, şüurlu, məqsədyönlü fəаliyyətin
fоrmаlаşmаsı, rеаl və хəyаli оbyеktlərlə əməliyyаt bаcаrığının yаrаnmаsı, subyеktin dахili
mövqеyinin möhkəmlənməsi və s. kimi mühüm məsələləri əhаtə еdir. Bununla yanaşı İ.S.Kon,
V.V.Stolin, E.V.Subbotski, Q.A.Sukerman, M.B.Mastrov, O.L.Konopkin, L.B.Şneyder,
E.A.Klimov, R.V.Cabbarov, A.O.Şarapov, S.Q.Şvarskop, D.B.Qlazkov, N.İ.Qutkina və b.
özünüdərkin mexanizmlərini tədqiq etmiş, özünüdərkin yol və vasitələrini göstərmişlər.
Özünüdərkin fоrmаlаşmаsı digər şəхsiyyət kоmpоnеntləri: хаrаktеr, fərdi yönümlər, mеyllər,
dünyаgörüş və mənlik şüurun və təfəkkür tərzi ilə birgə gedir. S.L.Rubinştеynə görə,
dərkеtmə prоsеsi fəаliyyət prоsеsində üzə çıхır, çünki prаktik şüur ictimаi vаrlıq kimidir. О,
əхlаqi şüurun ən yüksək təzаhürlərindəndir.

Azərbaycan psixoloqlarından Ə.S.Bayramov, Ə.Ə.Əlizadə, M.Ə.Həmzəyev, B.H.Əliyev,
R.H.Qədirova, K.R.Əliyeva, R.V.Cabbarov, R.İ.Əliyev, İ.Ə.Məmmədov, A.Ə.Quliyev,
M.H.Mustafayev, S.M.Məcidova, L.Ş.Əmrahlı və başqaları öz tədqiqatlarında “Mən-obraz”ın,
özünüdərkin formalaşması istiqamətləri və məktəbə psixoloji xidmətin təşkilində psixloqların
özünü peşəkar kimi dərki məsələləri diqqət mərkəzinə gətirlimişdir. S.M. Məcidova
özünüdərkеtməyə - şəхsiyyətin “fiziki, sоsiаl və idеаl dünyаdа yеrini dərk еtməsi prоsеsi”
kimi baxır. O, “Sosial-psixoloji tiplər “69” adlı tədqiqat işində özünüdərketməni şəxsiyyətin
başlıca komponenti kimi səciyyələndirərək şəxsiyyətin mahiyyətini onunla əlaqələndirir.
Tədqiqatlarda qeyd olunur ki, peşəkar kimi özünüdərketmə subyektin öz imkan və
qabiliyyətlərinin dərk olunmasına (vərdiş, bacarıq, fəaliyyət təcrübəsi, ünsiyyət mədəniyyəti,
koqnitiv səriştələr və s.) zəmin yaradan xüsusi dərketmə sistemidir. İnsаn fərdiyyətinin digər
cаnlılаrdаn fərqi onun özünüdərketmə tələbatına mаlik olmasıdır. O, dərketmə tələbatı ilə
doğulur. Məhz dərketmə tələbatı və mаrаğı sаyəsində insan qədim dövrlərdən bаşlаyаrаq bir
sırа elmləri (fəlsəfə, təbiətşünаslıq, аstrоnоmiyа, təbаbət, biоlоgiyа, fizikа v ə b.) yаrаdıb, öz
varlığının mahiyyətini anlamaq üçün onları inkişаf etdirib. Bir sözlə, psixologiya elmi
yarandığı gündən dərketmə və özünüdərketmə proseslərinin aydınlaşdırılması ilə məşğuldur.

Gənc müəllimlərdə peşə identifikasiyasının və peşə “mən obraz”ının formalaşmasında
pedaqoji təcrübənin çox böyük rolu var. Yeni texnologiyaların inkişaf etdiyi müasir şəraitdə
hər şeydən əvvəl yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlığının təminatı məsələsi ön planda
durur. Bu problemin həllində böyük rolu müəllimlər oynayırlar. Bununla əlaqədar olaraq
müəllimin keyfiyyətli hazırlığı pedaqoji peşə təhsili sisteminin prioritet məsələlərindən biridir.
Gələcək müəllimlərin hazırlığı sistemində pedaqoji təcrübə onların peşəkar formalaşmasının
əsas formalarından biridir. Bu zaman nəzəri biliklərlə praktik təcrübə sintezləşdirilir. K.D.
Uşinski yazırdı: "Tədris metodunu kitabdan və ya müəllimin sözlərindən öyrənmək olar,
amma bu metoddan istifadə bacarığını yalnız uzunmüddətli və davamlı təcrübəylə əldə etmək
olar". Pedaqoji fəaliyyətlə yiyələnmə və ona hazırlığın formalaşması yalnız qarşılıqlı formada
gələcək pedaqoqun nəzəri və praktik hazırlığının qarşılıqlı vəhdəti zamanı mümkündür:
peşəkar bilik və bacarıqları yalnız auditoriyalarda formalaşdırmaq olmaz.

Pedaqoji təcrübə keçən zamanı tələbə özü üçün nə qədər düzgün fəaliyyət sferasını
seçdiyini müəyyən edə bilər və gələcək peşəsi ilə öz şəxsi keyfiyyətlərin əlaqələndirə bilər.
Məhz fəal, uzunmüddətli təcrübə prosesində gələcək müəllimin artıq mənimsədiyi biliklərin
və hələ öyrənilməsi lazım olan məsələlərin arasında ziddiyyətlər aydınlaşdırılır. Təcrübədə
tələbələrin pedaqoji fəaliyyəti məzmunlu mövcud materiallar əsasında təkmilləşir, hansı ki,
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onların aldıqları nəzəri biliklər və həmin biliklərin səmərəli mənimsəməsi yalnız canlı
təəssüratların və müşahidələrin fonunda mümkündür. Təcrübə real təbii pedaqoji proses
şəraitində metodik refleksiyanı formalaşdırmağa da kömək edir. Bu zaman müəllim üçün
lazımi vasitələr və şəxsi pedaqoji fəaliyyət metodları, pedaqoji qərarların hazırlanması və
qəbul edilməsi prosesi onun düşüncələrinin predmeti olur,

Öz şəxsi fəaliyyətinin analizi təcrübəçi müəllimə iş prosesində yaranan çətinlikləri dərk
etməyə və onların öhdəsindən gəlməyin daha mükəmməl yollarını axtarıb tapmağa kömək
edir.

Məqalənin aktuallığı. Psixologiyada peşəkar “Mən-obraz”ının tədqiqi prosesində peşəkar
özünüdərketmənin müxtəlif elementlərinin müəyyənləşdirilməsi və nəzərə alınması mühüm
şərtlərdəndir.

Məqalənin elmi yeniliyi. “Mən-obraz” kateqoriyası “Mən-konsepsiya” vasitəsilə
açıqlanır, bu nəzəriyyəyə görə “Mən-obraz” şəxsiyyətin özünə istiqamətlənmiş yönəlişliklər
sistemidir. Bu baxımdan mövzunun işlənməsi elmdə yüksək dəyərləndirilməlidir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən müəllimlər, eləcə də tələbəvə
magistrantlar da istifadə edə bilər.

Ədəbiyyat

1.Клевцова В.А. Я-образ в профессиональном самоопределении личности //
Современные наукоемкие технологии, 2008, № 1.

2.Меджидова С.М. Психологические типы. Типология «69». Ваку, 2001.
3.Столин В.В. Самосознание личности. М.: МГУ, 1983.

С. Фахратлы

Исследование профессионального «Я - образа» в психологии

Резюме

Мы считаем, что исследование проблемы формирования адекватной
профессиональной самооценки и определение наиболее полного перечня
педагогических условий ее формирования должно быть изучено и отражено в
современной психолого-педагогической науке.

S. Fahratlı

İnvestigating professional "I - image" in psychology

Summary

We believe that the study of the problem of the formation of an adequate professional self-
assessment and the determination of the most complete list of pedagogical conditions for its
formation should be studied and reflected in modern psychological and pedagogical science.
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Dilin mənimsənilməsi mərhələləri və tədqiqi tarixi
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Dil iki funksiya yerinə yetirir: Birincisi, dil - insanın sosial fəaliyyətini koordinasiya edən
sosial vasitədir. İkincisi, dil idrak proseslərindən biri olan nitqin təfəkkürlə qarşılıqlı
əlaqəsində yaranmaqla düşünmənin yolu kimi çıxış edir. Çünki hər bir insan hansısa bir dildə
düşünür.

Dərketmə (təfəkkür) prosesinin mərhələlərindən biri olan düşünmə işarə, simvol, obraz və
kodlarla reallaşır. Onların hər biri sеmаntik mənа bildirməklə şəхsiyyətin inkişafı ilə bаğlı
оlаn mədəniyyətdən qaynaqlanır. Düşünülənlər gеtdikcə mürəkkəbləşən, yеniləşən insan
psiхikаsının və insan münаsibətlərinin məzmununu ifаdə еdir.

Qeyd etdiyimiz kimi, düşünmək üçün formalaşmış dil tələb olunur. Hələ uşaqlıq
dövründən başlayaraq inkişaf edən ana dilinin mərhələlərində olduğu kimi, öyrənilən hər bir
xarici dilin mənimsənilməsi, dərk edilməsi və düşüncə səviyyəsinə qalxması prosesi də eyni
mərhələlərdən keçir.

Əvvəlcə xarici dilin nitqdə qrаmmаtik quruluşu əmələ gəlir. Şagirdlər fоnеtik еşitmə
imkanlarına yiyələnirlər. Orfоеpiyа qаydаlаrınа əməlеtməyi bacarırlar. Onlarda tədricən hər
hansı xarici dil üzrə rаbitəli, fəаl nitq imkаnlаrı yaranır. Onlarla xarici dilin mənimsənilməsi
üzrə təşkil olunan əyləncəli məşğələlərdə bаşlıcа diqqət bu mərhələlərdə meydana çıxan
çətinliklərin аrаdаn qаldırılmаsınа yönəldilir. Dilin mənimsənilməsinin ən mükəmməl
mərhələsi həmin dildə məntiqi təfəkkür əməliyyatlarının həyata keçiirlməsi ilə izah olunur.
Şagird xarici dil üzrə sаdə cümlələrin ifаdəsindən sаdə və mürəkkəb budаq cümlələrin
işədilməsinə kеçir.

Məhz nitqin kifаyət qədə mükəmməl оlmаmаsındаn bəzi şagirdlər öz düşüncələrini hələ
məntiqi səviyyədə qurаrаq yеrinə yеtirdikləri sаdə, primitiv fikirləri mürəkkəb cümlələrlə
ifadə edə bilmirlər. Onlarda dili mənimsəmə çətinliklərini həll etdikdə bu sаhədə хеyli
irəliləyişin şаhidi оla bilərik. Şagidlərin bu sahədəki imkаnlаrını genişləndirməkdən ötrü
nitqin prаktik ünsiyyyət vasitəsinə çevrilməsi mühümdür. Prаktik ünsiyyət zamanı şagird
reallaşdıracağı fəаliyyəti fikir səviyyəsindən prаktik dildə ifadəsinə köçürür. Bu zaman o,
hаdisələrin ümumi əlаmətləri, kеyfiyyəti barədə düşünərək onları xarici dildə ifadə etməli olur.
L.S. Vıqotski daxili nitqin xarici nitqə keçidini, nitqin yeni strukturda qurulması prosesini
özünəməxsus sintaksislə əlaqələndirirdi. Bu zaman xarici dil daxili nitqə məxsus mənada, səs
quruluşunun xarici nitqə məxsus digər struktur formalarına keçilməsi yolu ifadə edilir. Bu
prosesin necə baş verdiyini qısa da olsa nəzərdən keçirək.

Nitqin sеmаntik məzmunu. Sözlərin, sinоnimlərin, intоnаsiyаnın müхtəlif vаriаntlаrındаn,
nitq hissələrindən, sifətin bir çох охşаr fоrmаlаrındаn, mübаliğə və təşbеhlərdən istifаdə
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еtdirir. Bu bаcаrıqdаn söhbətlərində, həmyаşıdlаrlа ünsiyyətində məhаrətlə istifаdə еdir.
Məntiqi mühаkimələr yürüdür, xarici dildə ciddi söhbətlərə müstəqil qоşulur, tənqidi və
rəğbətləndirici fikirlər söyləyir.

Nitqin qrаmmаtik quruluşu. Nitq qrаmmаtik cəhətdən bitkinləşir. Xarici dilin qaydalarına
uyğun olaraq danışır. Şəxs əvəzliklərini asanlıqla işlədir. Sаylаrı tək və cəm hаldа, хəbəri
indiki, kеçmiş və gələcək zаmаndа аsаnlıqlа ayır edərək fikrində söyləyir.

Sоsiаl stаndаrtlаşmış nitq dövrü. Şagirdlər ünsiyyət bаcаrığınа və dаvrаnış mədəniyyətinə
uyğun olaraq ətrаfdakılarla xarici dildə müstəqil əlаqə qurа bilirlər. Təbiət, mədəniyyət
hаdisələrini şərh edir, münasibətini bildirir, оnlаrın iştirаkçısınа çеvrilirlər. Bu zаmаn öz
nitqinə xarici dilin tələblərinə uyğun olaraq tələbkаrlıqlа yаnаşır. Münаsib ifadələrlər sеçir.
Onlаrı münаsib məqаmlаrdа işlədir. Münаsib tərzdə ifаdə еdirlər. Bu, kоqnitiv imkаnlаr
sаyəsində mümkün оlur, çünki insаn münаsibətlərinin bu yüksək səviyyəsi idrаkın, hisslərin
və irаdənin аssоsiаtiv əlаqəsi ilə yüksək şüurluluq zəminində tənzimlənir.

Nitqin riyаzi ölçüləri. Şagirdlərin xarici dil üzrə mənimsədikləri müvаfiq riyаzi ölçülərə
mаlik оlmаlıdır. Оnа görə оnlаrın nitqi bu səviyyəyə qаldılrılır. İfadəli nitqin ən spеsifik
ölcüsü müstəqil nəqlеtmədə işlədilən sözlərlə bаğlıdır. Belə ki, nəqlеtmə zаmаnı ən sadə
halda hеç bir müdахilə оlmаdаn 30-dаn 60-а qədər söz işlədilməlidir. Оnlаrdа fəаl söz
еhtiyаtı 100-200-ə çаtır. Еlə istеdаdlı şagirdlər də vаr ki, həmin rəqəm 200-300 və dаhа çох
оlur. Bu göstəricilərə fikrin ifаdəliliyi, tаmlığı, еmоsiоnаllığı, süjеt üzrə inkişаfı, süjеtin
hissələrə аyrılmаsı və yеnidən kuliminаsiyа nöqtəsinə dоğru yönəldilməsi də dахildir.

Xarici dilin mənimsənilməsində qüsurlu cəhətlərdən biri оnun diqqətlə
tənzimlənməməsidir. Şagird müstəqil fikir söyləyərkən оnun üçün mətnin bir mövzu ətrаfındа
mərkəzləşməsi və tаbе еdilməsi çətinləşir. 8-9-cu sinif şagirdi ən аzı 4-6 sözdən ibаrət
cümləni xarici dil mədəniyyətinin müvаfiq tələblərinə görə ifаdə еtməlidir.

Xarici dildə fikrin ifadə edilməsi belə bir şərt daxilində baş verir ki, son məqsəd məhz
müstəqil danışmaq, müstəqil fikir söyləmək olsun. Bu səviyyədə fikir hafizə obrazlarının
qarışıq kombinasiyası şəklində formalaşır. Səslənmə vəya yazılma anında tam şəkildə
təxəyyül obrazları da transformasiya olunaraq nitqə çevrilir.

Bu problemlərin həlli dərketmə və təfəkkür prosesləri ilə birbaşa bağlıdır. Belə ki,
obyektiv gerçəkliyin şüurda qəbul olunması, yenidən dil və nitqə köçürülməsi çətin və
mürəkkəb prosesdir. Məqalədə biz bu baxımdan dilin başlanğıc şərtləri, nitqin yaranmasını
şərtləndirən amillər, onun transformasiyası, mənimsənilməsi məsələlərini nəzərdən keçirdik.

Respublikamızda kiçik məktəb yaşlı şagirdlərin ünsiyyət və nitqinin spesifik inkişafı
xüsusiyyətləri, lüğət ehtiyatı və onun zənginləşdirilməsinin psixoloji qanunauyğunluqları, ana
dilini mənimsəyərkən qarşıya çıxan çətinliklər və onların aradan qaldırılması yolları,
ikidilliyin (blinqvizmin) psixoloji problemləri və s. məsələlər də öyrənilmişdir.
F.Ə.İbrahimbəyov, M.Hacıyevin, S.H.Hacıyevin, M.R.Abbasovun, M.Ə.Həmzəyevin,
R.M.Rəsulovun, Ş.M.Babayevin, M.M.Əbdülovun, N.S.İbrahimxəlilovun bu sahədəki
xidmətlərini xüsusilə qeyd etməliyik. Psixoloqlarımızın bu problemlə hələ 1930-1931-ci
illərdən maraqlanmış və bir neçə elmi-metodiki məqalələr yazmışlar. İlk eksperimental
tədqiqatlar AETPİ-da aparılmışdır. 1948-ci ilə qədər kiçik məktəblilərdə nitqin inkişaf
xüsusiyyətlərinə bir neçə məqalələr yazılsa da “Təlim-tərbiyə işində nitq nöqsanlarının islahı”
(M.R. Abbasovun, Bakı, 1948) adlı kitab bu sahədə ilk psixoloji vasitədir. Kitabda əsas
məqsəd Azərbaycan dilində olan sözləri tələffüz edərkən yol verilən nöqsanların psixoloji
təhlilini vermək və həmin nöqsanların aradan qaldırılması yollarını göstərməkdir. Kitabda
nitqin anatomik-fizioloji əsasları, uşaqlarda nitqin inkişaf xüsusiyyətlərini, yazı nöqsanları,
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onların islahı, şifahi nitqdə şagirdlərin qarşılaşdığı çətinliklər onların aradan qaldırılması üçün
tapşırıqlar, qısa izahlı lüğət və s. lazımi materiallar da əksini tapmışdır.

Valideynlər, müəllim və tərbiyəçilər, xüsusilə loqopedlər üçün nəzərdə tutulmuş həmin
kitabdan bu gün də geniş istifadə olunur. M.R. Abbasovun həmin problemin öyrənilməsinə
daha iki eksperimental xarakter daşıyan əsəri və bir məqaləsi həsr olunmuşdur.

Müəllif hər iki vəsaitdə uzun müddət məktəblərdə apardığı pedaqoji-psixoloji tədqiqat və
müşahidələr əsasında birinci sinif şagirdlərinin “əlifba” təlimi üzrə savad dərəcəsini, uşaqların
hərf və səslərin mənimsəmələrinin psixoloji-fizioloji imkanlarını, oxu və yazı vərdişlərinin
mərhələlərlə təşəkkül tapıb inkişaf etməsini, səs və hərflərin tələffüz və yazılı cəhətdən
çətinlik dərəcəsinə bölünməsini, həmin prosesdə nitq və təfəkkürün əlaqəli, ardıcıl inkişafının
nəzərə alınmasını və digər məsələləri ətraflı öyrənmiş, ibtidai siniflərdə dərs deyən
müəllimlərə valideyn və tərbiyəçilərə bu gün də kömək edə bilən dəyərli məsləhətlər
vermişdir. Müəllifin fikrincə “əlifba” dərsliyi tərtib edərkən psixoloji və Azərbaycan dilinin
fonetik prinsipləri nəzərə alınmalı, səs və hərflərin təlim ardıcıllığı, verilən sözlərin,
cümlələrin xüsusiyyətləri, onların bağçada eksperimental tədqiqi, uşaqların yazı vərdişlərinə
təsiri gözlənilməlidir. M.R. Abbasov fikrini sübuta yetirmək üçün həmin dövrdə istifadə
edilən “əlifba” dərsliyini tənqidi təhlil edir. 1957-ci ildə özünün tərtib etdiyi eksperimental
“əlifba” dərsliyinə diqqət yönəldir. Kiçik məktəb yaşlı şagirdlərdə lüğət ehtiyatının inkişafına
aid ilk eksperimental iş isə respublikamızda AETPİ-nun aspirantı olmuş M. Hacıyev
tərəfindən aparılmışdır. Azərbaycan Respublikası EA-nın həqiqi üzvü, əməkdar elm xadimi,
professor A.O. Makavelskinin rəhbərliyi ilə müdafiə etdiyi “Təlim prosesi ilə əlaqədar olaraq
I sinif azərbaycanlı şagirdlərdə söz ehtiyatının inkişafı” adlı dissertasiyasında müəllif birinci
sinif azərbaycanlı uşaqlarda lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi qanunauyğunluqlarını aşkar
etmişdir. Birinci sinif şagirdlərdə lüğət ehtiyatını aşkar etmək üçün xüsusi metodika tərtib
olunmuş və həmin metodika əsasında həm şifahi və həm də yazılı sorğu keçirilmişdir. İctimai
həyatımızın müxtəlif sahələrində işlədilən əşyalara, hadisələrə, ev heyvanlarına, insanlara aid
keçirilən həmin sorğular və xüsusi metodikalar əsasında müəllif şagirdlərin lüğət ehtiyatının
artırılması yollarını göstərmişdir.

Birinci sinif şagirdlərində lüğət ehtiyatını real şəkildə öyrənmək məqsədi ilə müəllif
tədqiqatı məktəbəqədər yaş dövründə başlayır. Bu da lüğət ehtiyatının inkişaf dinamikasını
izləməyə müəllifə kömək edir. Onun fikrincə uşaqlar məktəbə daxil olana qədər onlarda 2950,
maksimum söz ehtiyatı isə 3834-dür. Müəllif eyni zamanda birinci sinif şagirdlərində lüğət
ehtiyatının kəmiyyət və qrammatik quruluşunuda vermişdir. Yeddi yaşlı azərbaycanlı 3-3 min
sözün 2241-isim, 344-ü sifət, 70-i say, 30-u əvəzlik, 993-ü fellər, 70-zərf, 21-i qoşmalar, 14-ü
bağlayıcı, 27-i isə nidadır. İlin sonunda isə uşaqlarda lüğət ehtiyatı 4 mindən 5 minə çatır.
Dissertasiyada 7 yaşdan 8 yaşa qədər olan dövrdə nitqin inkişafının daxili səbəbləri, əlaqələri,
izlənilmiş və təlim prosesinin uşaqların lüğət ehtiyatının zənginləşməsinə təsirini göstərmişdir.
Burada “əlifba” və “ana dili” dərsliklərinin müəllim və tərbiyəçilərin, uşaqların düşdüyü
mühitin də rolu ətraflı şərh olunur.

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə dil, nitq və söz formalarının dərketmə prosesi ilə
bağlılığından bəhs edilir. Yeni dilin struktur vahidinin yaranmasında, dilin istənilən
istiqamətdə inkişafında nitqin rolu önə çəkilir. Dilçilik məsələlərinin nitqin psixologiyası ilə
bağlılığı göstərilir. Bu məsələlər funksional-semantik, linqvistik və psixoloji baxımdan
nəzərdən keçirilir. Dilin və nitqin əsasını təşkil edən leksik, leksik-qrammatik və qrammatik
formalar haqqında qısa izahlar verilir. Xarici dilin mənimsənilməsi prosesində onun inkişaf
mərhələləri qeyd olunur. Mövzunun aktuallığını qoruyan məhz bu hafizə texnikalarına fərqli
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prizmadan baxışların mövcudluğudur, çünki müxtəlif yanaşmalar müxtəlif həll yollarının
tapılmasına vəsilə olur.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə dilin mənimsənilməsinin müxtəlif aspektləri
araşdırılmışdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə əldə olunan nəticələr praktik
psixologiya sahəsində təcrübi əhəmiyyət kəsb edir, təhsil müəssisələrinin təcrübəsində tətbiq
oluna bilər.
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структурной единицы нового языка. Лингвистические вопросы связаны с речевой
психологией. Эти вопросы обсуждаются в функциональном, семантическом,
лингвистическом и психологическом контексте. Краткое объяснение лексических,
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Summary

The article deals with the relationship of language, speech and word forms to the process
of understanding. The role of speech in the development of the language in any direction is
highlighted in the formation of the structural unit of the new language. Linguistic issues are
related to speech psychology. These issues are discussed in a functional, semantic, linguistic
and psychological context. A brief explanation of the lexical, lexical-grammatical and
grammatical forms of language and speech is given. In the process of mastering the foreign
language, its development stages are mentioned
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Yeniyetməlik yaşı dövründə deviant davranışın əsas
xüsusiyyətləri və davranış pozuntularına

təsir edən sosial-psixoloji amillər
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kafedrasının müəllimi
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Ключевые слова: девиантное поведение, деликвентность, антисоциальный,

агрессивность
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Davranış pozuntusu müasir psixologiyanın önəmli əhəmiyyət kəsb edən problemlərindən
biridir. Davranış pozuntularının səbəbi kimi çox zaman siyasi, sosial, iqtisadi və ekoloji qeyri-
sabit cəmiyyət, ailə-məişət problemləri, davranış üzərində nəzarətin olmaması, valideynlərin
həddindən artıq məşğul olması, boşanmaların çoxalması göstərilir.

Davranış pozuntusu olan uşaq və yeniyetmələrin narahatedici simptomları asosial,
konfliktli və aqressiv davranışlarda, destruktiv hərəkətlərdə, təlimə marağın olmamasında və s.
də özünü göstərir. Valideyn və müəllimlərin uğursuzluğu, valideynlərin öz övladlarına
düzgün yanaşmamağın, onları düzgün tərbiyə etməməyin nəticəsi uşaq və yeniyetmələrin
davranış pozuntusuna səbəb olur.

Ümumilikdə, uşaq və yeniyetmələrin davranış pozuntusunun əsasında sosial və psixoloji
dezadaptasiyaya gətirib çıxaran aqressivlik və aqressivliyin müxtəlif formaları, eyni zamanda
neqativizm durur. Aqressiv və neqativ davranışın kökündə isə psixoloji və sosial-psixoloji
faktorlar dayanır. Psixoloji faktorlara: motivasiyası, emosional, iradi və mənəvi sferaların
şəxsiyyət pozuntuları, sosial-psixoloji faktlara isə qeyri-sabit ailə tərbiyəsi aid edilir.

Davranış pozuntusu ilə əlaqədar V.T. Kondraşenko öz mülahizəsini irəli sürmüşdür. O,
onları ətraf mühitində olan normal davranışlardan qaçma kimi müəyyən etmişdir. Bu,
insaneların daxili aləminin oyanmasıdır.

Davranış pozuntusuna sağlam insanın davranışının kənarlaşması kimi baxıldığı halda o
həm də psixi əsəb pozuntusunun deviant davranışı sayılır.

Deviant və ya kənara çıxan davranış – sosial-psixi davranışdır. Çünki onlar psixi-əsəbi
xəstəlik hesab olunur. Bu situasiyada daxil olunan şəxsiyyətlərarası münasibətlərin
kənarlaşmasıdır.

Psixoloji ədəbiyyatda deviant davranışın qeyri-patoloji və patoloji növlərini ayırd edirlər.
Qeyri-patoloji deotasiya-sağlam insani davranışında olan psixi pozuntudur. Hər bir halda bu
davranışa inkişafdan geri qalma və şəxsiyyətin qeyri-patoloji situasiyaları aiddir.

Deviant davranışın patoloji forması – bu anlayış psixoloji deviasiyanı şəxsiyyətin
patologiyası ilə yaxınlaşdırır. Davranışın bu cür formaları uşaq və yeniyetmə psixiatriyasında
daha çox rast gəlinir. Bura patoloji şəxsiyyət pozuntusu, patoloji psixogen, şəxsiyyət
formalaşması, intellekt çatışmamazlığı və həmçinin də psixi inkişafın geriləməsi aid edilir.
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Aydın məsələdir ki, davranış pozuntusunun ikinci qrupunun tibbi müayinəyə ehtiyacı var.
Belə ki, bu situasiyada söhbət xəstəliyin kliniki göstəricisindən və onların psixi formalarından
gedir.

Eyni zamanda tibbi və psixoloji ədəbiyyatlarda digər bölgülər də mövcuddur.
A.A. Aleksandrov pozuntuları 3 qrupa ayırır:
1) reaktiv şərtləşdirilmiş – başlıca olaraq psixotravmatik situasiyalardan irəli gələn (evdən

qaçma və suisidlər); 2) patologiya ilə şərtlənmiş cəlb olunma (sadizm, qəddarlıq); 3) düzgün
olmayan tərbiyənin nəticəsi kimi yaranan etikanın çox aşağı səviyyəsi.

A.Q. Ansbrumova, İ.Y. Lezlova uşaq və yeniyetmələrdən 4 tip davranış pozuntusunu
ayırırlar: anti-sosial (anti-cəmiyyət), delikvent (qanuna qarşı), antidissiklikli və antoaqressiv.

Bölgülərin analizi onu göstərir ki, davranışın istiqaməti və xüsusiyyətlərindən asılı
olmayaraq əksər yanaşmalarda aqressivlik davranış pozuntusunun əsas keyfiyyəti hesab
olunur.

Davranış pozuntusu olan uşaqların narahatedici simptomları asosial, konfliktli və aqressiv
davranışlarda, destruktiv hərəkətlərdə, təlimə marağın olmamasında və s. özünü göstərir.
Müəllim və valideynlərin uyğunsuzluğu, valideynlərin öz övladlarına düzgün münasibət
bəsləməməyin onları düzgün tərbiyə etməmyin nəticəsi uşaqların davranış pozuntusuna səbəb
olur. Yeniyetmələrdə devinant davranışı yaradan səbəblərdən biri də ailədaxili münasibətlərdə
aqressiv atmosferin olmasıdır.

Kanada psixoloqu Albert Bandura (1925-1988) hesab edir ki, aqressiya ailə üzvləri
tərəfindən himayə edilən ən mühüm davranış modelidir. O, qeyd edir ki, uşaqlar daha çox o
aqressiya modellərindən istifadə edirlər ki, valideynləri həmin davranış modelini başqalarına
qarşı istifadə etmişlər.

Banduraya görə, uşaqlar aqressiv hərəkətlərə o hala başlayırlar ki, onların davranış modeli
böyüklərin, xüsusilə ailə üzvlərinin zorakı hərəkətləri əsasında formalaşır. Uzun illər bu
sahədə tədqiqatlar aparan Bandura aqressiya ilə mübarizə məqsədilə bildirmişdir ki, bu
problemin diaqnostikası və müalicəsi uşaq vaxtı aparılmalıdır.

İqor Kon qeyd etmişdir: “Yeniyetmə və gənclərin davranışında elə bir sosial və ya
psixoloji sahə yoxdur ki, keçmişdə və ya indiki zamanda ailənin təsirinə məruz qalmasın”.

Valideynlər uşaqlarının qidalanmasını yetərincə təmin etdikləri, yaxşıca geyindirdikləri,
mədəni əyləncələrini həyata keçirdikləri halda, onlarla ünsiyyətdə az olurlar. Nəticədə də bir
çox uşaq və yeniyetmələrdə tənhalıq hissi, arsızlıq, həddindən artıq aclıq (bu çox qorxuludur)
və s. neqativ xüsusiyyətlər inkişaf edir və insani dəyərlərə hörmət azalmağa başlayır.

Nəsrəddin Tusi “Əxlaqi-Nasiri” əsərində yeniyetmələrin tərbiyəsilə bağlı maraqlı fikirlər
söyləmiş və onların mənəvi baxımdan formalaşmasında ünsiyyətdə olduğu insanların rolunu
qiymətləndirmşidir. N. Tusi belə hesab edir ki, “səhv tərbiyə olunmuş adam çətin ədəb
öyrənərək, xüsusilə yaşı keçmiş olsa, lakin nöqsanını başa düşüb vərdişləri tərgitmək üsulunu
bilsə, ona əməl etsə, səy göstərsə, xeyirxahlarla oturub-dursa, bəlkə bir şey çıxa”.

Yeniyetmənin həmyaşıdları ilə ünsiyyətinin pozulması ona böyük zərbə vurur, eyni
zamanda yoldaşının ona göstərilən soyuq münasibəti onun üçün ən ağır və dözülməz cəzaya
çevrilir. Bu vəziyyət uzun müddət davam etdikdə təbiətcə ictimaiyyətçi olan yeniyetmə
məktəbdən kənarda özünə yeni dəstələr və yoldaşlar axtarır, müxtəlif küçə qruplarına qoşulur
və bəzən onda qeyri-əxlaqi, təcavüzkar əlamətlər formalaşır, eqoizm, lovğalıq kimi mənfi
xüsusiyyətlər əmələ gəlir. Bu cür hallar isə yeniyetmə şəxsiyyətinin pozitiv istiqamətdə
formalaşmasına mənfi təsir göstərir.

Tədqiqatlar göstərir ki, yeniyetmələr arasında yaxın insanlarla və həmyaşıdlarla olan
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qeyri-sağlam münasibətlər xroniki distruss şəraiti yaradır, o da öz növbəsində insanın
psixoloji və fiziki vəziyyətində əks olunur. Nəticədə yeniyetmələrin sağlamlığında
dəyişikliklər yaranır və nevrozlara, gözlənilməz hallara, suisidə səbəb olur.

Son illərdə psixoloji araşdırmalar keçirən alimlər texnologiyanın sürətli inkişafı ilə
əlaqədar insan psixikasının yeni bir xüsusiyyətini, “robot sindromu”nu aşkar etmişlər. Bu
sindromun mahiyyətini o təşkil edir ki, insanlar texniki vasitələrdən, xüsusilə elektron
oyunlardan, kriminal xarakterli filmlərdən geniş istifadə etdiklərinə görə artıq onlar hətta canlı
insanlara belə, monitorlardakı oyunların döyüş səhnələrini əks etdirən cansız obrazlar kimi
yanaşırlar. Nəticədə yeni tipli kriminal davranışlar formalaşır. Uzun müddət döyüş səhnələrini
əks etdirən virtual oyunlarla gününü keçirən yeniyetmə çox asanlıqla hansısa insana fiziki
xətər yetirə və hətta onu öldürə bilər.

Yuxarıda göstərilən neqativ halların azaldılması üçün isə valideynlər, müəllimlər və yaxın
insanlar yeniyetmələrlə olan ünsiyyətlərinə yenidən baxmalıdırlar. Dediyimiz bu xoşagəlməz
münasibətlərin qarşısını almaq və ən azından onların təsir imkanlarını azaltmaq üçün isə
valideyn-yeniyetmə-məktəb qarşılıqlı əməkdaşlığına hazırkı vəziyyət üçün hiss olunacaq
dərəcədə böyük ehtiyac var. Bu əməkdaşlıq olmadan müsbət tərbiyəvi təsirlərdən danışmaq
mənasız ola bilər. Əks halda isə yeniyetmələrin insan münasibətlərinə olan yanaşmasında və
yaranmış münaqişəli situasiyalarda destruktiv davranış formaları üstünlük təşkil edə bilər.

Yeniyetməlik yaş dövrünün “keçid”, “böhranlı”, “təhlükəli” olduğunu nəzərə alaraq
onlarla tərbiyəvi iş prosesində xüsusi diqqətli olmaq lazımdır.

Beləliklə, yeniyetməlik yaş dövrünün emosional baxımdan həssas və böhranlı olduğunu və
bu dövrdə aldığı psixoloji travmaların sonradan şüursuzluq zonasına daxil olaraq müxtəlif
davranış pozuntularını yaratmasını nəzərə alaraq onlarla düzgün tərbiyə üsul və vasitələrindən
istifadə olunmalıdır.

Məqalənin aktuallığı. Müasir zamanda respublikamızda yeniyetməlik yaşı dövründə
deviant davranışın xüsusiyyətlərinin araşdırılması xüsusi aktuallıq kəsb edir.

Mövzunun elmi yeniliyi. Yeniyetmələrdə davranış pozuntuları, ona təsir edən sosial-
psixoloji amillərin araşdırılması, onların aradan qaldırılması yollarının müəyyənləşdirilməsinə
imkan verir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqat psixologiya elmini nəzəri
müddəalarla zənginləşdirilməsinə kömək edə bilər. Bu məqalədən ali məktəb tələbələri,
məktəb psixoloqları, mütəxəssislər təcrübədə istifadə edə bilərlər.

Ədəbiyyat

1. Əlizadə Ə.Ə. Uşaq və yeniyetmələrin cinsi tərbiyəsi. Psixoloji problemlər. Bakı: Maarif,
1986.

2. Əlizadə Ə.Ə. Uşaq və yeniyetmələr: seksual inkişafın psixopedaqogikası. Bakı: ADPU,
2009.

3. “Psixologiya”. Seçidov S., Həmzəyev M. və b. redaktəsi ilə, Bakı, 2007.
4. Xacə Nəsrəddin Tusi. Əxlaqi-Nasiri. Bakı: Elm, 1989.
5. Mirzəyev R. Münasibətlər, konfliktlər və yeniyetmələr. B., 2018.
6. Шабанов С.Ф. Психология личности. Проблемы половых различий. Баку: АГПУ,

1992.
7. Бандура А. Подростковая агрессия. Изучение влияния воспитания и семейных



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2018/4

350

отношений. М.: Пресс, 1999.
8. Выготский А.С. Педагогическая психология. Под ред. В.В. Давыдова. М.

Педагогика. Пресс, 2002.

Р. Гасымова

Основные особенности девиантного поведения
в подростковом возрасте и социально-психологические
факторы, влияющие на поведенческие расстройства

Резюме

В статье описываются особенности девиантного поведения в подростковом возрасте
и социально-психологические факторы, влияющие на поведенческие расстройства Ю
наблюдаемые в этот период.

Выявлено, что тревожные симптомы детей с поведенческими расстройствами
проявляются в социальном, конфликтном и агрессивном поведении, деструктивных
действиях, в отсутствии интереса к учебе и т. д.

В связи с данной проблемой исследованы работы, как психологов нашей страны,
так и зарубежных стран.

R. Gasimova

The basic features of the deviance of adulthood in the
mid-throes and the social-psychological factor, the

incitement to devastating offshore

Summary

The article describes the excitability of the deviance of adulthood in the mid-throes and
the socio-psychological factor, which has been observed in the observed overvalued period.

It has been suggested that the symptoms of childhood disorder develop in social, conflict,
and aggressive behavior, destructive actions, absenteeism, and other issues.

There is a problematic research on how to deal with psychologists, as well as those of the
world.

Redaksiyaya daxil olub: 19.11.2018
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Təxəyyül və uşaq yaradıcılığı

Əminə Qədimova
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru

E-mail: amina.qadimova52@mail.ru

Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos. U.M. Qəzvini,
psixol.ü.f.d., dos. M.C. İsmayılova

Açar sözlər: təxəyyül, uşaq yaradıcılığı, qabiliyyət, istedad, oyun, etstetik hisslər
Kлючевые слова: воображение, детское творчество, способность, игра,

эстетические чувства
Key words: imagination, children creation, ability, talent and aesthetic feelings

Təxəyyül hər bir yaradıcılığın aparıcı qüvvəsidir. Yaradıcı adamlar üçün iradə, fikir
azadlığı həmişə əzəli bir ehtiyac olmuşdur. Yaradıcılıq isə özünü hələ lap erkən uşaqlıq
dövründə göstərir və oyun prosesində daha bariz şəkildə təzahqr edir.

Uşaq yaradıcılığının öz xüsusiyyətləri var. Uşaq dünyaya göz açdığı birinci gündən
onlarda sərbəstliyin, yaradıcılıq ünsürlərinin, ətraf mühitə marağın və s. inkişafına dərin
diqqət yetirilməsi uşaq tərbiyəsinin ən ümdə amillərindən biridir. Uşaq dünyaya müəyyən
təbii imkanlarla gəlir. Bu imkanlar qabiliyyətlərin yaranması və inkişafı üçün zəmin yaradır.

Təbii ki, uşaqlar öz oyunlarında gördüklərini, yaxud istəklərini əks etdirirlər ki, burada da
təqlid mühüm rol oynayır. Məşhur psixoloq L.S.Vıqotskinin nəzəriyyəsinə görə, oyun uşağın
keçmiş təəssüratını onun maraq və tələbatına uyğun, real şəkildə əks etdirməsidir.
L.S.Vıqotskinin fikrincə, “təxəyyülün yaradıcı fəaliyyəti insanın keçmiş təcrübəsinin
rəngarəngliyindən və zənginliyindən bilavasitə asılıdır, çünki fantaziyanın yaranması üçün o
material verilir”.

Real əşyaların surətini dəyişdirmək, ona müxtəlif forma vermək, yeni bir şey yaratmaq
qabiliyyəti, başqa sözlə, yaradıcı təxəyyül qabiliyyəti müəyyən inkişaf mərhələlərindən keçir
və müxtəlif məhsullar yaradır. İlkin mərhələdə o, qavranılmış şeyin böyüdülməsi və ya
gizlədilməsi ilə məhdudlaşır. Bir sıra bədii əsərlərdə bu formadan geniş istifadə olunmuşdur.
D.Sviftin “Qulliverin səyahəti”, Y.Lappinin “Vali və Karikin sərgüzəştləri”, V.Medvedyevin
“Adam ol. Barankin” və s.. Sonra qazanılmış təcrübə təxəyyülə yeni fəaliyyət məhsulu verir.
Təxəyyülün belə müxtəlif mərhələləri çoxsaylı uşaq oyunları ilə qarşılıqlı vəhdət təşkil edir.
İnsanlıq və pedaqogika tarixində uşaqlıq dövründə oyunun rolu və əhəmiyyətini əks etdirən
nümunələr az deyildir.

Qədim yunanlar xalqın təkmilləşdirilməsi və inkişafında oyunu mühüm amillərdən biri
hesab edirdilər. Qədim Yunanıstanda oyun əsl bayram idi. Qədim romalılar da tamaşa və
əyləncəni çox sevirdilər. İctimai və şəxsi həyatda oyun mühüm yer tuturdu. Əgər qədim
Yunanıstanda uşaqlar top-top, fırlanğıc oyununu xoşlayırdılarsa, romalı uşaqlar əlavə olaraq
qurşaq tutmağa, daş atmağa üstünlük verirdilər. Qədim dövrün mütəfəkkir və filosofları,
yazıçıları oyunun estetik, sosial və pedaqoji mahiyyəti barədə qiymətli fikirlər söyləmişlər.
Onlara müraciət edək.

Platon uşaq oyunları barədə yalnız özünün “Respublika”sında deyil, “Qanunlar”ında da
bəhs etmişdir. Sokratın məşhur tələbəsi ilkin tərbiyədən danışaraq göstərmişdir ki, insan var
dövləti məhz ilkin tərbiyədən qazanır.
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Aristotel özünün yeddinci fəslində - “Siyasətçilər”də göstərir ki, müəllim çalışmalıdır,
oyun uşaqlarla etdiyi söhbət və nağıllar üçün nümunə olsun, çünki bu qəbildən olan bütün
şeylər uşaqların sonrakı fəaliyyətində öz əksini tapacaq. Oyun və əyləncələrin çoxu gələcəkdə
görüləcək ciddi işləri təqlid etməlidir.

Fransua Rable ilk kitabının “Qaranquş” adlandırdığı iyirmi ikinci fəslində güclü
şəxsiyyətlərin yaranması və bunun nəticəsində bədən və ağlın inkişafı üçün bir sıra oyunlar
sadalayır. Bunların sayı 216-ya qədərdir. Rabeləyə görə, hər hansı bir oyun könüllü şəkildə
yerinə yetirilməlidir.

“Temmmaka”nın müəllifi Fenelon göstərir ki, “Uşağın oynamaq imkanı verin və burada
təlimi elə daxil edin ki, o, uşağı yormasın, vaxtaşırı olsun”. Öz dövrünün tərbiyə
metodlarından bəhs edən Fenelon yazır: “Tərbiyə işində, fikrimizcə, çox ciddi bir səhvə yol
verilir. Təlimdə bir tərəfdən məmnuniyyət fikri irəli sürülür, digər tərəfdən isə burada hər şey
darıxdırıcıdır. Uşaq nə edə bilər? O belə metoda dözə bilmir və oyuna can atır. Buna görə də
gəlin təlimi cəlbedici edək, elə edək ki, uşaq ondan zövq alsın və könüllü şəkildə onu yerinə
yetirsin. İmkan verək ki, uşaq təlimdən bir az aralansın, ona əyləncə daxil edək, bu, həm də
onun əqlinin istirahəti üçün lazımdır. İcazə verək, bir-bir az qaçsınlar, bir qədər oynasınlar ki,
əqli yorğunluqları keçib getsin. Bundan sonar onlarla yenidən işə başlayaq”.

Jan-Jak Russo tövsiyə edirdi ki, “Uşaqlığı sevin, onları oyun və əyləncələrə cəlb edin. Nə
üçün tez keçib gedən və bir daha geri qayıtmayan uşaqlığı onlar üçün əzablı, kədərli edək?”.

Jan Pola görə, dünya nəhəng bir tərbiyə müəssisəsi, ətraf aləm isə tərbiyə və inkişafın ilkin
amilidir. Onun təsiri həyatın bütün sahələrində özünü göstərir. Bir çox oyunlar isə yalnız ilin
müəyyən vaxtlarında mümkündür.

Məsələn, xizək qışda sürülür, yazda gəmilər suya buraxılır. Beləliklə, oyun uşaq həyatının
əsasıdır. İlkin bacarıqlar da oyunda qazanılır. Uşağın qabiliyyəti oyun zamanı üzə çıxır,
inkişaf edir. Ətraf aləmi də, yaşıdları ilə münasibəti də uşaq oyunlarda dərk edir.

Uşaq oyunu fikir və təfəkkür mənbəyidir. Fikir və mülahizələri, konkret biliyi uşaq oyun
vasitəsilə qazanılır. Təcrübə oyunda toplanır. Oynamaq nəyi isə təcrübədən keçirməkdir. Hər
bir yeni oyun yeni təcrübədir ki, o da öz növbəsində yeni bilik, yeni hiss, yeni fəaliyyət, yeni-
yeni bacarıq mənbəyi deməkdir.

Uşaq oynadıqca oynamağa tələbat da artır: oynadıqca oynamaq istəyir. Uşaq böyüdükcə
onun dünyagörüşü, fəaliyyət imkanı artır, oyunları mürəkkəbləşir. Oyun uşaq həyatında uzun
müddət geniş yer tutur. Yalnız bu və ya digər həyati məcburiyyət nəticəsində o, müvəqqəti
olaraq oyundan əl çəkir.

L.S.Vıqotskinin fikirincə, təxəyyül fəaliyyəti ilə reallıq arasında emosional bir bağlılıq var.
Motivli ifadə olmadığı kimi, emosional elementlər də olmadan oyun ola bilməz. Oyun zamanı
uşaq daim xoş hisslər keçirir. Oyunun predmeti isə onun nə dərəcədə xoşa gəlməsindən
asılıdır. Oyun nə qədər xoşa gəlsə də məcburiyyət olduqda oyunluğunu itirir. Oyuna meyl və
həvəs müxtəlif tələbat və ehtirasdan yaranır. O qələbə sevinci yaradır, sadə özünəhörmət hissi
tərbiyə edir.

Fantaziya insanı ruhlandırır. O, yeni və həyati olduğundan uşaq həvəslə xəyala dalır. O,
böyük həvəslə özünün gördüyü, təsəvvür etdiyi tərzdə xəyalında canlandırır. Xəyalında
dramatiq vəziyyətlər yaradır, onunla bağlı sərgüzəşt fikirləşir. Bəzi uşağın hansısa bir əşya ilə
danışdığını, müxtəlif səhnələr düzəltdiyini bizlərdən hər birimiz görmüşük.

Yeri gəlmişkən, oyun zamanı uşağın söylədiyi monoloq hələ də kifayət qədər
öyrənilməmişdir. Bu, bizə uşağın oyuncağa münasibətini öyrənməklə bağlı çox şey verə
bilərdi. Konstruktorla oynayarkən o, hansı sözləri söyləyir? Onlardan hansı bilavasitə oyunun
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strategiya və taktikasını əks etdirir? Konstruktorun hansı hissələrinə ad verilir, nağıl
qəhrəmanları kimi necə fəaliyyət göstərir? Oyun zamanı hansı assosiasiyalar özünü göstərir.
Bu sualların cavabının öyrənilməsi bizə - valideyn və tərbiyəçilərə çox şey deyə bilərdi,
şəxsiyyətin ilkin əlamətləri üzə çıxardı.

Uşaqların oyun zamanı keçirdikləri canlı sevinc hissi onların birliyi üçün mühüm
stimullardandır. Oyunlar uşaqlara təkcə sevinc verməklə qalmır, həm də ətraf aləmi dərk
etməkdə, təcrübə toplamaqda, qabiliyyəti inkişaf etdirməklə, xarakterin təşəkkülündə onlara
kömək edir. Uşaqların oyundakı birliyi elə onların özlərinin birliyidir. Oyun zamanı hər bir
uşaq, eyni zamanda müxtəlif hisslər - sevinc, fərəh, qələbə hissləri keçirən iştirakçı və
tamaşaçıdır. Yaşıdları ilə kollektiv oyunlarda iştirak edən uşaq sosial həyata qədəm qoyur.
Birgə oyun zamanı o, çoxlu münasibətlərlə tanış olur, öz imkan və meyllərinə bələd olur.
Onda başqalarına hörmət etmək, onların xidmətlərini qiymətləndirmək kimi keyfiyyətlər
yaranır.

Bütün oyun formalarında özünü göstərən məmnuniyyət hissi hələ vaxtilə Kantın diqqətini
cəlb etmişdir. O, incəsənət barədə danışarkən onun sərbəst və müxtəlif, xoş hisslər yaratdığını
göstərmiş, ayrı-ayrı oyunlardan bəhs etmiş və onu üç müxtəlif qrupa ayırmışdır. Sevinc hissi
doğuran oyunlar, səsli-musiqili oyunlar, idrakı oyunlar. Kabtdan sonar Fridrix Şiller özünün
“İnsanın estetik tərbiyəsinə dair məktublar” (1795) adlı əsərində “oyuna cəhdi” bütün
gözəlliklərin yaradılmasındakı rolundan bəhs edir. O yazır: “İnsan yalnız o zaman oynayır ki,
o, yalnız oyun zamanı əsl insan olur”.

Estetik hisslər uşağa yad deyil. Müəyyən səviyyəyə çatdıqda ödənilməsi lazım olan
tələbata çevrilir.

Bununla əlaqədar uşağın yaradıcı fəaliyyətinin bir spesifik cəhətinə xüsusi diqqət yetirmək
lazımdır ki, bunu da L.S.Vıqotski vaxtilə sinkretizm kim fərqləndirmişdir. Başqa sözlə, uşaq
yaradıcılığı müxtəlif formalar və incəsənətin müxtəlif növləri üzrə ciddi şəkildə
differensiallaşdırılmamışdır..

Uşaq bir çox hallarda çəkdiyi şəkillər haqqında danışır və nəql etdiyi şeyləri çəkməyə
çalışır. Məhz sinkretizm uşaq yaradıcılığının ayrı-ayrı növlərinin ümumi köklərinin
aydınlaşdırılmasına imkan yaradır. Uşaq yaradıcılığının ilkin hazırlıq mərhələsi isə oyundan
başlanır. Hətta ümumi sinkretik oyunlar zamanı uşaq yaradıcılığının fərqli, az və ya çox
dərəcəli müstəqil növləri olan şəkil çəkmək, dramatikləşdirmək və s. özündə digər növlərin
elementlərini birləşdirir. Pedaqoji baxımdan oyun ilk növbədə tərbiyəvi məqsədlərə xidmət
etməlidir. Lakin oyun yalnız təlimə xidmət etmək mahiyyəti kəsb etsəydi olmuş, itirmişdi.
Oyun duyğu üzvlərini itiləşdirməli, fiziki və mənəvi fəaliyyəti inkişaf etdirməli, güc və biliyi
artırmalı, təhsil və istirahət vasitəsinə çevrilməlidir. O, hafizəni gücləndirməli, diqqətə
istiqamət verməli, hissləri idarə etməli, fantaziyanı qanadlandırmalı, iradəni
möhkəmləndirməli, özünü ələ ala bilmək bacarığı yaratmalı, özünüdərketməni
formalaşdırmalı, fikirləşməyə və müstəqilliyə alışdırmalı, xeyirxahlığa yönəltməli, onu
qiymətləndirməyi öyrətməli, bir sözlə, həyat üçün lazım olan nəzəri və praktik bilikləri
verməlidir. Burada isə tərbiyəçidən çox şey asılıdır. Tərbiyəçinin təcrübə və taktı böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Məşhur İtalya yazıçısı C.Rodarsenin bir fikrinə diqqət yetirmək maraqlı
olardı: “Fantaziya quduz canavar deyil ki, ondan qorxasan. Cinayətkar da deyil ki, ondan
gözünü çəkməyəsən. Vəzifə uşağın marağının nəyə yönəldiyini, yaşlılardan “su kranı barədə
məlumat almaq” və yaxud özü müstəqil oynamaq istədiyini, özünün uşaq oyunu ilə lazımi
məlumatı öyrənmək istədiyini vaxtında müəyyənləşdirməkdən ibarətdir”.

Uşağın haqqında öz yaradıcılığında incəsənət xüsusi yer tutur. L.S.Vıqotski bizim əsəb
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sistemimizi qıfla müqayisə edərək göstərir ki, onun qəbuledici böyük, çıxışı isə kiçikdir. O
yazır: “Kainatı insan qıfın geniş ağzı kimi açılmış çoxlu kanallarla qəbul edir və onları qıfın
ikinci tərəfi kimi həyata keçirir. İncəsənət də görünür, belə bir xüsusiyyətə malikdir və bizim
davranışımızda öz əksini tapır”.

İncəsənət insanın zövqünü tələbatlarını ödəyir. Estetik tələbatı yalnız estetik fəaliyyətlə
ödəmək mümkün deyildir. Burada estetik yaradıcı fəallıq da lazımdır. Fəaliyyətin estetik
nəticəsinin özünəməxsus cəhətləri vardır. Məsələn, o, tutaq ki, yemək kimi orqanizmdən
çıxmır, təcrübə formasında qalır. Amma bu təcrübə nə qədər zəngin olsa belə, özlüyündə
uyğun tələbatı tam ödəyə bilməz. Bunun üçün yeni gözəlliklərin açılması lazımdır. Bu sahədə
toplanmış təcrübə tələbatın yox olması ilə nəticələnmir, əksinə, ona yeni təkan verir. Bu
prosesdə uşağın özünün fəaliyyəti ilə yanaşı onu əhatə edən adamlar valideyn və tərbiyəçilər
xüsusi rol oynayırlar. Uşağa ona aid olmayan gözəlliyə meyl salmaq imkanı vermək və ondan
əsl incəsənət əsəri tələb etmək olmaz. Oyuna elə forma vermək lazımdır ki, o, bədii surətlər
vasitəsilə çevrilə bilsin və inkişaf etsin.

Uşağın estetik təəssüratında böyüklərin iştirakı onun hafizəsində uzun müddət qalır və
sonralar öz təzahürünü “böyüklərin” yaradıcılığında tapır. Qaldonun xatirələrində oxuyuruq:
“Anam tərbiyəyə, atam isə əyləncələrimizə qayğı göstərirdi. O, Kukla Teatrı düzəldir, bir
neçə yoldaşının iştirakı ilə tamaşalar verirdi. Üç-dörd yaşlarımda mən bundan böyük zövq
alırdım”.

Russo yazır: “Cenevrəyə Qambakort adlı italiyalı bir şarlatan gəlmişdi. Biz bir dəfə ona
baxmağa getdik və sonralar bir daha getmədik. Onun marionet teatrı var idi və biz də
marionet hazırlamağa başladıq. Onun marionetləri komediya oynayırdılar. Biz də öz
komediyamızı hazırladıq. Marionetlərin səslərini dəyişməsi üçün cihazlar var idi. Biz də isə
yox idi. Onda biz özümüzü dəyişdirirdik. Bizim yoldaşımız isə bu bəlalı “komediyaya”
baxırdılar”.

Göte özünün “Həqiqət və poeziya”sında yazır: “Adətən, biz boş vaxtlarımızı nənəmgildə
keçirirdik və burada oynamaq üçün kifayət qədər yer var idi. O, bizim hər cür boş işlərlə
məşğul ola bilməyimizə imkan verir və bizi dadlı şeylərə qonaq edirdi. Bir dəfə milad
bayramında bizim üçün özünün köhnə evində kukla teatrı yaratdı və tamaşa göstərdi. Bu
gözlənilməz tamaşa bizim uşaq qəlbimizə güclü təsir göstərdi və uzun müddət xatirəmizdən
silinmədi”.

Kiçik məktəbəqədər yaşlı uşaq nağıl və hekayələrə qulaq asarkən, hətta fantastik
qəhrəmanı real kimi qəbul edir, onunla birgə fəaliyyət göstərir, “böyüklər” isə onunla birgə
hadisələrdə iştirak edirlər”. Bu özünü onların zahirən fəaliyyətlərində də əks etdirir. Məşhur
psixoloq A.V.Zaporojesin beş yaşlı qızla bağlı söylədiyi epizodda da bu öz əksini tapır.
Zənzirlənmiş Prometeyin şəkli çəkilmiş rəsmi qız dırnaqları ilə didərək onu zənzirdən azad
etməyə çalışırdı. Özünün qəhrəmana münasibətini uşaq praktik şəkildə yerinə yetirməyə
çalışırdı.

Bəli, uşaqlar kitabı sevir. Lakin kiçik vaxtlarında onlar şəkilli kitablara, illustrasiyalara
həvəslə baxırlar. Bu yaşlı uşaqlar nağıllara qulaq asmağı, öz həyatlarında baş verən
hadisələrdən danışmağı xoşlayırlar. Valideynlərin söylədikləri nağıllara dönə-dönə qulaq asan
uşaq hər dəfə qəhrəman və onun ətrafındakılarla bağlı hadisələri yaşayır, həyacanlanır.
Anoloji olaraq şeirlər də uşağa emosional təsir edir. O daim şeir və musiqi eşitməyə həvəs
göstərir. Şeir və musiqinin ritmi onu cəlb edir. Bunu ikinci plana keçir.

Hətta ən sadə nağıl uşağın müstəqil yaradıcı fəaliyyəti üçün yaxşı stimuldur. Nağıla qulaq
asan uşaq, S.Vurğunun sözləri ilə desək, “Aydın gecələrdə ulduzlar içində seyr edir, Ayla
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batır, Günəşlə doğulur” və özünün möcüzəli dünyasını yaradır. Müxtəlif süjeti uşağın
dəyişdirməsi də təxəyyülün işidir. Məşhur alman nağılçısı V.Qauf uşaqlıqda çox oxuyar və
oxuduqlarını axşamlar bacı və qardaşlarına danışardı. Amma olduğu kimi yox, öz istədiyi
kimi. Bu da onun yazıçılıq fəaliyyətinin başlanğıcı hesab olunur.

L.S.Vıqotskinun sözləri ilə desək, tərbiyənin vəzifəsi uşağın nəyə qabil olduğunu
öyrənmək və onu inkişaf etdirməkdən ibarətdir. Uşaq yaradıcılığının qiyməti onun yaradıcılıq
dəyəri ilə deyil, prosesin özü ilə ölçülməsidir.

Beləliklə, uşaq təxəyyül oyunu ilə özünün bir qayda olaraq psixi sağlamlığını qoruyur.
Həm də təxəyyül xüsusi bir psixi proses olmaq etibarilə uşağın oyun prosesində inkişaf edən
qavrayış, hafizə və təfəkkür kimi psixi proseslərin arasında aralıq bir mövqe tutur. Bu psixi
proseslərin inkişafı ilə təxəyyülün inkişafı arasında qarşılıqlı təsir mövcud olur. Əsas odur ki,
uşaq yaradır, yaradıcı təxəyyüllə və onun həyata keçirilməsi ilə məşğul olur.

Məqalənin aktuallığı. Oyun zamanı uşaqlarda mənəvi və estetik tələbatlarını ödəməklə
yanaşı, nəcib hisslərlə yaşayır, saflaşır, xeyirxah əməllər haqqında düşünürlər. Oyun
prosesində uşağın duyğuları, qavrayışı, hafizəsi və təfəkkürü inkişaf edir və bütün bunlar
təxəyyül fəaliyyətinin inkişafına səbəb olur. Oyun prosesində uşağın təxəyyülü ixtiyarı
xarakter daşıyır və onda təxəyyül fəaliyyəti canlanır, həyata hazırlayır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Uşaqların oyun zamanı yaş xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması
müəyyən edilmiş, yaradıcı oyunun məzmunu, imkanları və səmərəli yolları
müəyyənləşdirilmiş və bunun uşaqların ümumi inkişafına təsiri öyrənilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Müəlif tərəfindən hazırlanmış məqalədə əldə
olunmuş elmi nəticələrdən təlim prosesində, eləcə də auditoriyadankənar vaxtlarda istifadə
oluna bilər. Müəllif elmi nəticələrini ali məktəblərdə, elmi konfranslarda, mühazirə və
seminar məşğələlərində tətbiq edilmişdir, tədris vəsaitlərinin hazırlanmasında istifadə oluna
bilər. Həmin mühazirələr müəllimlərin fəaliyyətinə düzgün istiqamət verə bilər.
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А.Кадимова

Воображение и детское творчество

Резюме
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Творческие личности обладают необычным мышлением. Их мысли, идет очень
часто отличаются от идеи и идей других людей.

Творческое воображение играет важную роль в творческой деятельности. В
деятельности детей игры занимают особое место.

Воображение и игра в тесной взаимосвязи друг с другом. Детское воображение
находит свое отражение в игре. Воображение тесно связано с знаниями. Творческие
игры придумываются и притворяются в жизнь самими людьми.

A.Gadimova

İmagination and children creation

Summary

Creative people are owhers of unusual thoughts. Their thoughts, thinking are verydifferent
from the thoughts, ideas and thinging of other people.

Creative imagination plays an important role in creative activity. İn childrens activities
games occupy a large place.

İmagination and games have influence on each other. Creative games come up İ pretend in
life bu children themselves. Children bring their thoughts about thec things which they have
seen in the live to the game. In the creative game of children are bowies the features of
literary activity.

Redaksiyaya daxil olub: 12.12.2018
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Sağlam həyat tərzinin təbliğinin bu gün belə aktuallaşmasının səbəbi insan psixikasına
texnogen, ekoloji, psixoloji, siyasi, sosial, iqtisadi problemlərin təsir yükünün artması ilə
əlaqədardır: hər gün bizə çoxlu sayda məlumatlar təsir edir və bu məlumatların hamısı bizdən
özünə qarşı müəyyən diqqət tələb edir, bu məlumatlara düzgün reaksiya vermək və diqqəti
cəlb edən bütün siqnalların emalını həyata keçirmək orqanizmdən böyük psixi enerji tələb
edir. Düzgün şəkildə enerji paylanmasını həyata keçirə bilmədikdə psixi baxımdan yorğunluq
yaranır və bu yorğunluq vaxtaşırı üst-üstə gələrək istər psixi, istərsə də fiziki sağlamlığımıza
neqativ təsirini göstərir.

Xarici siqnalların qəbul olunması və onların içərisindən əhəmiyyətlisini seçmə prosesində
orqanizmin ümumi aktivliyi mühüm rol oynayır, yorğun orqanizm lazım olmayan siqnallara
müqavimət göstərmə qabiliyyətini itirə bilir. İnsan gördüyü hər bir şeyi beynində analiz
edərək qəbul edir, ətrafdan daxil olan bütün məlumatlar semantik araşdırmaya və emala
məruz qalır. Sadəcə daha mühüm əhəmiyyət kəsb edənləri, daha aktivləri və filtirasiyadan
keçənlər seleksiya (seçilir) olunur (burada diqqətin seçmə funksiyası aktiv rol oynayır).
Diqqətin funksiyalarının (diqqətin seçmə funksiyası ilə yanaşı, diqqətin saxlanması, tənzim
etmə və nəzarət etmə funksiyaları da mövcuddur) uğurlu icrası orqanizmin ümumi aktivlik
səviyyəsi ilə analoji əlaqədədir. Orqanizmin aktivlik səviyyəsində diqqəti cəlb edən bir neçə
siqnallar içərisində də seçim aparılır. Yalnız ən vacib olanı tələb olunan idraki emala məruz
qalır (orqanizm öz enerjisini qorumaq nöqteyindən çıxış edərək daha vacib olanı seçim edir).

Əgər eyni anda bir neçə iş yerinə yetirilməlidirsə, onda bu prosesə sərf olunan əqli enerji
(istənilən bir işi görmək üçün bizdən əqli enerjinin sərf olunması tələb olunur) sayəsində
orqanizmin hansı həddə istismara məruz qalacağını isbat etməyə ehtiyac yoxdur, çünki bu
prosesin nə qədər çətin olduğu təbii müşahidələrdən bəllidir. Ona görə də orqanizm özünü
belə məqamlardan sığortalamağa üstünlük verir və beyində xüsusi proqram işə düşür və
lazımsız məlumatlar nəzərə alınmır. Məsələn, fərz edək ki, avtobus sürücüsü söhbət edə-edə
maşın sürür, birdən təhlükəli manevr etmək tələb olunur. O, dərhal söhbəti kəsərək bu
təhlükəni aşmağa yardım edəcək diqqətin formalaşması üçün tələb olunan enerji sərf edir.
Deməli, sürücü dəyərləndirir ki, enerjini başqa yerə deyil, məhz təhlükəni aşmaq üçün
yönəltmək lazımdır (enerji itkisinin qarşısını almaq üçün). Diqqətin yaranması üçün tələb
olunan psixi enerji sonsuz deyil, məhdud çərçivədədir. Bu proses məhdud psixoloji resurslara
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əsaslanır.
Psixoloji resursları səfərbər edəcək psixi enerjini artırmaq, eləcə də bu enerjini qorumaq

üçün sağlam həyati vərdişlərə yiyələnmək tələb olunur. Gündəlik iş qrafikini tərtib edərək
istirahətə vaxt ayırmağı zərurət hesab etmək, yuxu rejiminə riayət etmək, fiziki aktivliyi təmin
etmək, pozitiv insanlarla vaxt keçirmək, ekoloji təmiz məhsullarla qidalanmaq, qidalanma
rejiminə ciddi riayət etmək, orqanizm üçün zərərli olan vasitələrdən (siqaret, içki və s.) uzaq
olmaq, həyata optimist düşüncələrlə köklənmək və bu kimi digər avtomatlaşmış davranışlar,
hərəkətlər sağlam həyati vərdişlər hesab olunur. Sağlam həyati vərdişlər sağlam həyat tərzinin
tərkib hissəsinə daxildir və bu vərdişlər birdən-birə formalaşmır, uşaq yaşlarından formalaşır
(valideynlər tərəfindən övladlara aşılanmalıdır). Sağlam həyat tərzi sağlamlığın mühafizəsinə
yönəlmiş həyat tərzinə deyilir.

Həyat tərzi (lat.-ca modus vivendi)- ünsiyyəti, davranışı, vərdişləri, düşüncələri də özündə
cəmləşdirməklə insanın fərdi həyati fəaliyyət formasını, yaşama üslubunu əks etdirir. Həyat
tərzinin formaslaşmasında, təkmilləşməsində və dayanıqlı hal almasında insanın maraqları,
tələbatları, vərdişləri, dünyagörüşü, savadı, dəyərləri mühüm rol oynayır. Sağlam həyat
tərzinin seçimi insanın sağlamlığının qorunmasına dair həyata keçirdiyi tədbirlərlə düz
mütənasibdir. Fizioloji baxımdan bədənin immunitetinin möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş
tədbirlər tibbi aspektə aiddirsə, psixoloji-pedaqoji aspektdə sağlam həyat tərzi özündə sağlam
düşüncəni, uğurlu motivasiyanı, psixi inkişafın və psixi sağlamlığının mühafizəsinə yönəlmiş
tədbirləri cəmləşdirir. Fiziki sağlamlığı qorumaq psixi sağlamlığı qorumaqdan daha sadədir.

Psixi sağlamlığı qorumaq insandan ciddi psixomaariflənmə tələb edir. Məsələn, deyilsə ki,
neqativ səpkili söhbətlərdən uzaq durmaq lazımdır, o zaman bunun səbəbini bilməyən insan
daha da maraqla həmin söhbətlərə qulaq asmaq istəyəcək; deyilsə ki, həyata keçməyəcək
xülyalarla özünü yükləmə, o zaman səbəbin axtarışı daha da psixi gərginliyi artıra bilər və s.
Ona görə də psixi sağlamlığın təməli psixomaariflənmədən qaynaqlanır. Psixomaariflənmə
psixoloji immuniteti də artırır və bu immuniteti qorumaq üçün lazımi psixoprofilaktik
tədbirlərin həyata keçirilməsinə xidmət edir. İnkar olunmaz faktdır ki, fiziki və psixi
sağlamlıq bir-birilə qırılmaz vəhdətdədir.

Birində problem baş verərsə hökmən digərinə də təsir göstərəcəkdir. Amma maraqlı
məqam ondan ibarətdir ki, psixi sağlamlığı təmin edən psixi enerji sağalmaz somatik
xəstəliklərə də qalib gəlmək gücünə malikdir. Bunu təbii müşahidələrdən də görmək
mümkündür ki, bəzən həkimlərin sağalda bilmədiyi xəstəliklərə xəstənin ümidli olması,
həyata optimist yanaşması, həyat eşqi qalib gəlir. Bunu çox zaman ilahi möcüzə kimi də
dəyərləndirirlər. Hələ vaxtilə Karl Qustav Yunq (almanca Carl Gustav Jung (1875-1961))
yazırdı ki, “dünya incə bir tel üzərində dayanmışdır və bu tel – psixikadır”; “psixika-ən ali
gerçəklikdir!” Psixi enerjinin bərpasında psixoanalizə güvənən Z.Freyd bu güc barəsində belə
deyirdi: “mən göydəki qüvvələri yerə endirə bilməsəm də yerdəki qüvvələri hərəkətə gətirə
bilərəm!”1 Bu səpkidə fikirlər çoxdur. Belə fikirlərin yaranması təbii ki, reallıqda mövcud
olan faktlara, müşahidələrə əsaslanır. Hətta, son vaxtlar alimlər belə fərziyəni də irəli sürürlər
ki, yer kürəsindəki psixi enerji kosmik fəzaya qalxaraq yenidən yerə təsir edir. Psixi enerji
psixika (yun. psychikos – ruh) və enerji (yun. ἐνέργεια — fəaliyyət, güc) sözlərinin
birləşməsindən ibarət olub psixi potensialı üzə çıxaracaq, həyati fəaliyyəti aktivləşdirəcək
gücü ifadə edir. Psixi enerjinin aktivləşməsində subyektiv reallıq mühüm rol oynayır.

Subyektiv reallıq – insanın özü haqqında hissləri, fikirləri, düşüncələri, potensial
imkanlarını dəyərləndirməsidir. İnsan inkişafını hər daim onun tələbatları və bu tələbatların

1 F. İsmayılov. Klassik psixoanalizin əsasları. Bakı, “Oğuz Eli”, 2011, səh.5-6.
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ödənilməsi istiqamətindəki fəaliyyəti təmin edir. Tələbatlardan daha güclü olanı arzulardır,
çünki tələbatlar bəzən insanın istəyi ilə üst-üstə düşməyə də bilər, zərurətdən qaynaqlana bilər,
amma arzular insanı məmnun edəcək istəklərdən qaynaqlanır və arzuların reallaşması uğrunda
fəaliyyət insanın psixi enerjisini artırır. Əgər insan güclü psixoloji immunitetə (latınca
immunitas – yad təsirlərdən müdafiə olunmaq) malikdirsə, onun psixi homeostazında
(dayanıqlığında) yüksək harmoniya mövcud olacaqdır və psixi enerjisi də yüksək olacaqdır.

Psixoloji immunitet təbii ki, psixoloji müdafiədən fərqlənir. Əgər psixoloji müdafiə
mexanizmi yaşanan psixi problemlə mübarizə zamanı aktivləşirsə, psixoloji immunitet bu
problemi yaxına buraxmamaq üçün aktivləşir. Psixi cəhətdən sağlam olmaq üçün hökmən
insan özünün güclü və zəif tərəflərini təyin etməlidir, nəfsini öz iradəsinə tabe etməyi
bacarmalıdır. Bəzən insanların psixi problemlərinin səbəbi öz yaşının tələb etdiyi fəaliyyətlə
deyil, fiziki və mənəvi gücü çatmadığı fəaliyyətlə məşğul olması, eləcə də yaşına uyğun
olmayan tərzdə həyat sürməsi ilə bağlıdır. Məsələn, əgər körpə uşaq oyuncaqla oynamaqdan
zövq alaraq özünü xoşbəxt hiss edirsə, yaşlı insan öz həyati təcrübəsini bölüşərək verdiyi
nəsihətlərinin hörmət və ehtiramla dinlənilməsindən xoşbəxt ola bilər. Hər yaş dövrünün öz
xüsusiyyətləri və aparıcı fəaliyyət növü vardır. İnsan öz yaş xüsusiyyətlərini lazımınca hiss edə
bilirsə, eləcə də bunu ətrafdakıların gözlədiyi kimi onlara təqdim edərək hörmət qazanırsa, öz
yaşına uyğun əmək fəaliyyəti ilə məşğul olursa, o zaman psixi sağlamlığa qeyd edilənlər müsbət
təsir edir. İnsan özünütəsdiq edə bilmədikcə özündən narazı qalır, özünü qınayır və s.
Özünütəsdiq insanın istər sosial, istərsə də bioloji tələbatıdır.

Özünüdərk yüksək səviyyədə həyata keçirsə bu zaman özünütəsdiq yerini
özünügerçəkləşdirməyə verir (özünütəsdiqdə ətrafdakıların rəyi və fikri əsasdırsa,
özünügerçəkləşdirmədə insanın öz tələbat və ehiyacı əsasdır). Öz istəyini dərk edərək
özünügerçəkləşdirməyi bacaran insan həyatından məmnun olur. Həyatından məmnun olmaq
isə sağlam həyat sürmək deməkdir. Psixi baxımdan sağlam həyat sürmək üçün psixogigiyena
qaydalarını da bilmək şərtdir.

Hər yaş dövrünə, peşə fəaliyyətinə, ailədaxili münasibətlərə və s. aid psixogigiyena
qaydaları mövcuddur. Valideynlər övladlarının psixi sağlamlığının qorunması naminə
vaxtaşırı mütaliələr edərək övladlarının fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərinə uyğun gələn
psixogigiyena qaydaları müəyyənləşdirməli və bu qaydaları övladlarının həyatına daxil
etməlidirlər. Yaş artdıqca və insan müstəqil həyata qədəm qoyduqca özünə uyğun olacaq,
psixi resurslarını qoruyacaq psixogigiyena qaydaları seçməlidir. Bu qaydalardan ən populyar
olanları:

1) konfliktlərdən uzaq durmaq üçün ünsiyyət mədəniyyətinə riayət etmək;
2) orqanizmdə pozitiv hormonları aktivləşdirmək üçün mənəviyyatı təmiz saxlamaq, gözəl

düşüncələrə köklənmək;
3) hörmət və sevgiyə olan tələbatın təmin edilməsi üçün cəmiyyətdə mövcud olan mənəvi

dəyərlərə hörmətlə yanaşmaq;
4) özünütəkmilləşdirmə ilə məşğul olmaq;
5) özgüvənə xidmət edəcək davranış tərzinə üstünlük vermək;
6) gərginlik yaradacaq məlumat çoxluğundan uzaq olmaq;
7) pozitiv və səmimi insanları tanıyaraq onlarla daha çox ünsiyyət qurmaq, virtual

ünsiyyətə meyillənməmək, canlı ünsiyyətə üstünlük vermək;
8) psixi gərginliyi aradan götürəcək fəaliyyətlə məşğul olmaq (məsələn, art terapiya,

gəzinti terapiyası, idman və s.);
9) gündəlik gərginliklərdən azad olmaq üçün autotreninqlə (autogen məşq (AM) də deyilir,
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AM psixofizioloji resursların bərpasına xidmət edən ən geniş yayılmış məşq növüdür) məşğul
olmaq, AM-ə aid hərəkətlər ardıcıllığı:

— tək qalmağa imkan verən guşə seçmək və fikri gərginliklərdən azad olmaq (bu
məqsədlə həzin musiqiyə də qulaq asmaq olar);

— istirahət halına daxil olduqdan sonra hərəki əzələləri tamamilə boşaltmaq (əl və ayaqlar
sallaq vəziyyətdədir, onlar sanki ağırlaşır), prosesi oturaraq və ya uzanaraq da etmək olar;

— qan damarlarını gərginlikdən azad etmək (sanki bütün bədəndə istiləşmə baş verir);
— nəfəsalmada ritmiklik yaratmaq (sanki uçma hissi yaşanır);
— ürək əzələlərindən gərginliyi götürmək;
— orqanizmin enerji resurslarını bərpa edən sinir sistemini hərəkətə gətirmək (sanki

bədənin bütün istiliyi qarın nahiyəsinə cəmlənir);
— baş beyindən gərginliyi aradan qaldırmaq (sanki alında soyuqluq duyğusu əmələ gəlir);
— sakitləşdirici sözlər işlətmək (məsələn: “mən tamamilə rahatam”, “mən özümü

tamamilə sağlam hiss edirəm”, “yaşamaq mənə zövq verir”, “hər şey düzələcək” və s., bu
prosesdə hər kəs özünü sakitləşdirəcək fərdi sözlərdən də istifadə edə bilər).

Tibb elmi nə qədər inkişaf etsə də bütün xəstəlikləri müalicə edə bilməz. Ona görə də hər
kəs öz sağlamlığının qeydinə qalmalıdır, dərk etməlidir ki, sağlamlıq ən böyük nemətdir. Bir-
birilə qırılmaz tellərlə bağlı olan sağlam həyat tərzi və psixi sağlamlıq insanların təbii
tələbatına çevrilməlidir. Sağlam insan həyatın bütün çətinliklərinə sinə gəlməyi bacarır.
Sağlamlıq insandan fədakarlıq, uğrunda mübarizə tələb edir. Sağlamlıq tənbəlliyi sevmir.
Sağlam psixikaya malik insan hər şeydən əvvəl tərbiyəli, sosial cəhətdən yaxşı adaptasiya
olunmuş, cəmiyyətdə qəbul olunmuş davranış normalarına zidd hərəkət etməyəndir. Psixi
cəhətdən sağlam insanın malik olduğu həyati güc, mənəvi gümrahlıq, həyat eşqi, həyata
pozitiv köklənmə orqanizmin fiziki gümrahlığını da qorumağa imkan verir. Belə insanlar
həyatı dolğun və mənalı yaşayırlar. Qeyd edilmiş fikirləri ümumiləşdirəcək atalar sözü də
mövcuddur: “vərdişi əkərsən xarakteri biçərsən, xarakteri əkərsən taleyi biçərsən!”.

Məqalənin aktuallığı. Müasir günümüzdə qarşılaşdığımız əksər insanların tez-tez yaşam
tərzindən, qayğılardan, üzləşdikləri problemlərdən, fiziki və mənəvi yükün dözülməzliyindən və
s. şikayət etdiklərinin şahidi oluruq. Müşahidə edirik ki, hamı harasa tələsir, bütün gücü səfərbər
edərək istəklərinə (amma istəklərin nədən ibarət olduğunu tam dərk etmədən, o cümlədən
istəklərlə imkanların üst-üstə düşdüyünü təhlil etmədən) nail olmağa çalışır, arzularının
reallaşması uğrunda nəyin bahasına olursa-olsun fəaliyyət göstərir və s.

Getdikcə yaşamaq uğrunda mübarizə şiddətlənir. Sanki insanların daxili istəkləri onların
özlərinə qənim kəsilir, bir kabusa, düşmənə çevrilir. Nəfsi idarə etmək mükünsüzləşir, istəklər
durmadan artır, bu istəklər hər gün hansısa addımı atmağa təhrik edir, uğur qazanmaq üçün
kiminləsə rəqabətə girməyə sövq edir, uğur qazanmış insanlara paxıllıq etməyə məcbur edir.
Get-gedə canlı ünsiyyətin yerini virtual ünsiyyət tutur, psixoloji maskalardan istifadə adiləşir,
internet və mobil telefonlardan asılılıq artır. Son zamanlar düşüncələri korlayan, psixi enerjinin
tükənməsində təhlükəli qüvvəyə malik olan virus fikirlərə yoluxmuş insanların sayı da çıxalır.
İrrasional düşüncələr, yalançı köklənmələr, reallaşması mümkün olmayacaq iddialara dair
fikirlər (belə fikirlərə qısa şəkildə virus (lat. virus – zəhər) fikirlər deyilir) insanlara tez-tez
frustrasiyalar, depressiyalar yaşadır, uğurlar qazanmasına maneə olur.

Belə bir gərgin həyat gec-tez ciddi psixoloji problemlərə səbəb olur. Bəs bu daxili təlatümlə
necə mübarizə aparmaq mümkündür? sualına cavab vermək olar ki, yalnız sağlam həyat tərzi
sürən insanlar sağlamlıqlarını qoruyub saxlaya bilərlər. Sağlam həyat tərzinə sahib olmaq
çətindir. Bu proses insandan lazımi istiqamətdə maariflənmə, güclü iradə tələb edir. Qeyd
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edilən problemlərin qarşısının alınması sağlam həyat tərzinin təbliği məsələsini gün-gündən
aktuallaşdırır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqat işində sağlam həyat tərzi ilə psixi sağlamlıq arasındakı
qarşılıqlı əlaqənin nəzəri və praktik aspektləri araşdırılmış, psixi sağlamlığın qorunmasında
sağlam həyat tərzinə üstünlük vermənin elmi yolları müəyyənləşdirilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqat işindən əldə olunan nəticələr praktik
psixologiya sahəsində əhəmiyyət kəsb edir və psixoloji xidmət işinin keyfiyyətinin
artırılmasında psixomaarifləndirici rola malikdir.
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Л. Гурбанова
Образ жизни и психическое здоровье

Резюме

В статье под названием «Образ жизни и психическое здоровье» научными основами
предоставляется актуальность проблемы. Психическое здоровье очень важную роль
играет в жизни человека, которое не отделимо от здорового образа жизни. Образ жизни
человека влияет на его здоровье больше, чем все вместе взятые факторы. Образ жизни
каждого человека зависит от внутренних факторов - мотивации, жизненных целей,
бытовых и личных привычек и др. Здоровый образ жизни является предпосылкой для
развития разных сторон жизнедеятельности человека. В целом, суть содержания статьи
являются научные интерпретации, основы и рекомендации по защити психического
здоровья и делается вывод что, здоровый образ жизни предстает как форма
целесообразной активности человека, здоровый образ жизни - нормализатор психики
человека.

L. Qurbanova
The image of life and mental health

Summary

In the article titled "The image of life and mental health", the topic of the problem is
presented to the researchers. Psychological health is a very important role in the life of the
person, or the separation of life from a healthy life. The image of the human soul is evolving
into a healthier, more than all other factors. The image of every human being is based on
internal factors - motivation, lifestyle, life, personality, and more. The healthy image of life is
evidently for the benefit of different types of life. In all, the surname of the article is based on
the scientific interpretation of the psychological health and basic principles of psychic health,

https://ru.wikipedia.org/wiki/Здоровый_образ_жизни%0d
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and the outcome of the healthy life is reflected in the human form of the human body, the
healthy image of life - normalizing mentality of the human.

Redaksiyaya daxil olub: 17.10.2018
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Müasir şəraitdə asılılıq problemi bir çox tədqiqatçıların diqqət mərkəzində olan
problemlərdən biridir. Asılı davranış problemi insanlarda iş qabiliyyətinin itirilməsi, ətrafdakı
insanlarla ünsiyyətin pozulması, bir sıra cinayət hadisələrinin törədilməsi kimi neqativ hallara
yol açdığı üçün cəmiyyətin çox mühüm sosial problemi olaraq qeydə alınmışdır .

Asılı davranış şəxsiyyətin tələblərinin kimlər və ya nələrsə tərəfindən pozulması ilə
bağlıdır. Psixoloji ədəbiyyatda araşdırdığımız məsələyə daha bir ad–addiktiv davranış adı da
verilir.

Hal–hazırda elmi ədəbiyyatlarda psixoloji asılılığın dəqiqləşdirilmiş bir adı yoxdur.
Asılılıq və addiktologiya elmdə yeni termin olub, rus elmi ədəbiyyatında təxminən on il
bundan öncə A. E. Liçko və N. Y. İvanov tərəfindən tərtib olunmuş “Müasir Amerikan
psixiatrik terminologiyası “adlı lüğətdə işlənilmişdir. Belə ki, bəzi müəlliflər addiksiyanı
xəstəlik kimi, asılılığı isə davranışın bir forması kimi qəbul edirlər, digərləri bu fikri düzgün
qəbul etməyərək əks fikir söyləyirlər, üçüncü qrup müəlliflər isə bu anlayışları bir-birindən
ayırmırlar.

Asılılıq – bu, insanın özünü xoşagəlməz reallıqdan uzaqlaşdırması üçün etdiyi hər bir
şeydir. Asılı və ya addiktiv davranış həmişə müdafiəedici xarakter daşıyır və azadlıqdan
məhrum olma şəraitində və ya məhdud azadlıqda özünü göstərir. Addiktiv davranışı
digərlərindən fərqləndirmək üçün, hər şeydən əvvəl, davranışın norma və potologiyası
anlayışlarını, eyni zamanda deviant davranış anlayışını araşdırmaq lazımdır.

Ədəbiyyatlarda güclü asılılıq, bağlılıq, nəyinsə dərk edilmədən istənməsi, nəyəsə qarşı
meyllilik kimi qəbul olunur. Bu söz addiksiya sözünə sinonim kimi qəbul olunur.

Addictus (addiktus) – tabe olan, məhkum edilmiş insan barəsində istifadə olunan hüquqi
termindir: “addicere liberum corpus in servitutem” – “azad şəxsi borcu səbəbindən köləliyə
məhkum etmək” deməkdir; “addiktus” – borclarla bağlı şəxs. Başqa sözlə, hansısa qarşısı
alınmaz qüvvədən dərin köləlik asılılığında olan şəxs. Beləliklə, müəyyən qüvvədən, adətən
narkotiklər, seksual partnyor, qida, pul, hakimiyyət, qumar oyunları kimi xarici mühitdən
gələn güc kimi qəbul edilən və yaşanan, yəni insandan total itaət tələb edən və onu alan
sistem və ya obyekt, dəf edilməyən məcburedici gücdən asılılıq metaforik addiktiv davranış
adlandırılır. Bu cür davranış könüllü itaət (compulsion) kimi görünür.

Yuxarıda deyilənləri yekunlaşdıraraq demək olar ki, addiktiv, asılı davranışı öz psixi
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vəziyyətinin xüsusilə dəyişdirilməsi vasitəsilə reallıqdan uzaqlaşmağa səy kimi ifadə olunan
destruktiv, deviant davranışın bir forması kimi tərif etmək olar. Addiktiv davranış anlayışı
davranışın müxtəlif tiplərini əhatə edir: buraya narkotik asılılıq və alkoqolizm, siqaret çəkmə,
qumar və kompüter oyunlarına, çox yeməyə və s. həvəs daxildir.

Xüsusilə son illərdə qida asılılığına maraq artıb. Bu marağı nəzərə alaraq, insan
davranışının və həyat tərzinin xəstəliklə əlaqəli olması qaçılmazdır. Adı çəkilən xəstəliklər
DSM-də ilk dəfə 1980-ci ildə, uşaqlıq və ya erkən yaşlarda başlayan xəstəliklərin alt
kateqoriyalarında qeyd edilmişdir. Ümumiyyətlə, qadınların kişilərə nisbətən daha zərif cins
olması ilə bağlı düşüncələrə əsaslanaraq, qadınlarda kişilərə nisbətən qida asılılığına daha çox
rast gəlinir. Lakin son illərdə kişilərin də xarici görkəmində daha zəif və əzələli bir quruluşda
olması ilə bağlı artan vurğu da diqqəti cəlb edir.

Qida asılılığı bir psixoloji şərti asılılıq davranış forması olub, insanın qida ehtiyacına qarşı
çıxmamasının mümkünsüz olduğunu ifadə edir. Eyni zamanda, aclıq-qida ehtiyacının fizioloji
tələbat kimi deyil, insanın psixo-emosional vəziyyəti ilə bağlılığını iddia edirlər. Əksər
hallarda belə pozuntusu olan insanlar aclıq hissini aradan qaldırmaq məqsədi qoymayaraq, öz
psixoloji problemlərini həll etmək və müsbət emosiyalar almaq üçün qidalanırlar.

Qida asılılığı da psixoaktiv maddələr və alkoqol asılılığı kimi insanın sinir sisteminə öz
təsirini göstərir. Qida insan beynində serotanin və dofamin istehsalını stimullaşdırır,
hormonlar bədənə enerji, güc, zövq və məmnunluq hissi bəxş etdirir. Zaman keçdikcə
orqanizm xoşbəxtlik hormonları olmadan yaşaya bilmir. Şüursuz olaraq qida, xoşbəxtlik hissi
oyadan yeganə vasitə olur.

Qida asılılığının yaranma səbəbləri müxtəlifdir. Buna ciddi həyat itkiləri, yaxın şəxslərin
ölümü, boşanma, işdən çıxarılma və s. səbəb ola bilər. Adı çəkilən çətinliklər fərdin stressli
vəziyyəti ört-bastır etməsinə səbəb olur. Böhran və çətin vəziyyətlərdə, doğuşdan sonra
depressiyada olan qadınlarda da, keçid və orta yaş dövründə də bu hallar baş verir. Həyatında
heç bir məqsəd, hədəf və ya məna olmaması zamanı, insan səbəb olduğu boşluğu qida ilə
doldurmağa çalışır. Sonunda yaşanan uzun və ya qısa müddətli, lakin güclü stress - psixoloji
zədələrin özünəməxsus "yeyilmə"si başlayır.

Qida asılılığının əsas növləri müəyyən olunmuşdur. Bu növlər hiperfaqiya, bulimiya və
anoreksiyadır.

Hiperfaqiya (yunan. phagos – udan) sadə dillə desək, həddən artıq yeməkdir. Bu xəstəlik
piylənmə ilə sıx bağlıdır. Piylənmə ən çox sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin payına
düşür. Hər üç amerikalıdan biri artıq çəkidən əziyyət çəkir. Almanların yarıdan çoxu 40
yaşdan yuxarı artıq çəkiyə malikdir.

Patoloji acgözlüyü 2 qrupa bölürlər. Birinci qrupa aid olan özgüvəni aşağı olan, gərgin,
həyəcanlı şəxslər öz köklüklərindən utananlardır. Adətən, onlar ünsiyyət qurmaq çətinliyi və
depressiyadan qurtarmaq üçün psixoloqa müraciət edirlər.

İkinci qrupa özünə arxayın, ətrafdakı insanlara öz sanballı xarici görünüşü ilə diqqət
çəkmək istəyənlər daxildir. Onlar sağlamlıq problemləri ilə həkimə müraciət edirlər.

“Bulimiya” sözü yunan mənşəli olub "öküz aclıq" deməkdir. Qida asılılığının bu forması
daha təhlükəlidir, çünki ondan əziyyət çəkən insan hər dəfə acgözlük epizodundan sonra süni
qusma və ya böyük dozada işlətmə dərmanlarından istifadə edir. Bu hərəkətlərin səbəbi artıq
çəki toplama qorxusudur, lakin buna baxmayaraq, bu xəstəlikdən əziyyət çəkənlərin yeməyə
meyli ağrılı və nəzarət olunmazdır. Həmçinin onların məqsədi qidadan həzz almaq deyil,
maksimum mədəni doldurmaqdır.

Anoreksiya psixi pozulma olaraq iştahanın azalmasına yönəlmiş bir haldır. Arıqlamaq
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məqsədi ilə qidanı məhdudlaşdırma və ya ondan imtinaya qədər gətirib çıxarır. Bu zaman
xəstənin qidaya qarşı heç bir hissi yoxdur, hətta yeməyi sevir, amma çəki narahatlığı normal
qidalanmağa imkan vermir. Xəstələrdə dixotomiya təfəkkür tipində "hər şey, ya heç nə" qeyd
olunur. Məsələn: xəstə güzgüdə özünü ya ideal kimi qiymətləndirir, ya da kök, yöndəmsiz,
iradəsiz və iyrənc kimi özünü görür.

Anoreksiyanı 3 mərhələyə bölürlər:
1-ci mərhələ - dismorfobiyadır. Bu, artıq çəkinin olması, gülünc vəziyyətə düşmə kimi

ideyaların meydana gəlməsi ilə başlayır. Xəstələr mütəmadi olaraq tərəzidə çəkilir və yüksək
kaloriyalı yeməklərdən uzaq dururlar. Amma iştaha olduğu kimi qalır, hətta uzun müddət
aclıqdan sonra daha da artır. Aclıq hissinin öhdəsindən gələ bilməsi, bəzi xəstələrdə ifrat
formalar yaradır, xüsusilə isteriklərdə, gecə yemələri müşahidə olunur. Xəstəliyin bu
mərhələsi adətən 2-3 il davam edir.

2-ci mərhələ — dismorfomaniyadır. Belə xəstələr insanların əhatəsində olarkən yemək
əvəzinə çoxlu maye qəbul edirlər. Yuxuya 5-6 saat vaxt ayırırlar. Yuxulu vəziyyəti aradan
qaldırmaq üçün 1 litrə qədər tünd qəhvə, çay və çoxlu siqaretdən istifadə edirlər. Xəstələrdə
dərman asılılığı yaranır. Onlar iştahanı zəiflədən dərman vəsaitlərindən istifadə edirlər.
Xəstələr qida davranışı pozuntularını ətrafdakılardan gizlətmirlər, əksinə, danışdıqları
mövzular müxtəlif pəhriz və fiziki təlimlərlə bağlı olur.

3-ci mərhələ — kaxetik (yunan. kachexia-orqanizmin ümumi halsızlığı) mərhələdir. Bu
mərhələdə iştah artir, çünki qida qəbulundan sonra daim qeyri-iradi qusma nəticəsində mədə
şirəsinin turşuluq dərəcəsi azalır və ümumi distrofiya pozuntuları yaranır. Yeməyə qarşı ikrah
hissi yaranır. Dişləri təmizləmə zamanı ağıza düşən diş məcunu və yaxud ifraz olunmuş
tüpürcək kifayət qədər qida kimi qiymətləndirilir. Xəstə bədənin kütləsini yarıya qədər itirir,
lakin güzgüyə baxaraq özünü həddən artıq dolu kimi qəbul edir. Bu pozuntu yetkinlik, 15-19
yaşlarında başlayır. Pozuntunun gedişatı insandan-insana dəyişir. Anoreksiya fizioloji olaraq
təhlükəli bir xəstəlikdir. Anoreksiya arasında ölüm nisbəti təxminən 5-8%-dir (Nolen-
Hoeksema, 2004).

Qida asılılığının müalicəsi. Qida asılılığı olan bir şəxsin ümumi olaraq müalicə alması
çətindir. Asılılığı olan şəxslər ümumi olaraq bir narahatlıq olduqlarını inkar edirlər. Müalicə
əsasən şəxsiyyətin daxili problemlərinə yönəlir, hansı ki, belə bir vəziyyətə artıq yol
açılmışdır. Müalicənin müddəti xəstəliyin fərdi ağırlıq dərəcəsinə və onun özünəxas
xüsusiyyətlərinə uyğun aparılır. Əsas məqsəd çəkinin normallaşdırılmasına yox, onun həzm
prosesinə yönəlir. Əsas iş daxili sabitliyə və şəxsiyyətin özünə yönəlir. Adətən psixoterapiya
və bərpa işi mütəmadi olaraq 2 ay müddətində individual və qrup halında aparılır. Burada
fərdi səbəblər araşdırılır və çıxış yolları axtarılır. Ən aktual iş koqnitiv-davranış terapiyası ilə
aparılır.

Məqalənin aktuallığı. Son illər qida asılılığına maraq xeyli artmışdır. Aclıq-qida
ehtiyacının fizioloji tələbat kimi deyil, insanın psixo-emosional vəziyyətlə bağlılığını
bağlılığını nəzərə alsaq, məqaləni aktual hesab etmək olar.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə qida asılılığının
yaranma səbəbləri ilə yanaşı, onun təsnifatı verilir, xəstəliyin mərhələləri və müalicə üsulları
göstərilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də praktik psixoloqlar istifadə edə bilərlər.
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Təsviri sənətin maraqlı növü sayılan heykəltəraşlıq insan həyatında geniş yayılmışdır.
Belə ki, o həqiqətdə olan gözəlliyi əks etdirərək, öz növbəsində bizim yaddaşımızı,
zövqümüzü və gözəllik haqda olan anlayışımızı formalaşdırır. İri şəhərlərin meydanlarında
mühüm tarixi hadisələrin, siyasi xadimlərin, sərkərdələrin, mütəfəkkirlərin, yazıçıların, xalqın
rəğbətini və hörmətini qazanmış şəxsiyyətlərin şərəfinə möhtəşəm heykəltəraşlıq abidələri
yüksəlir. Azərbaycanın professional heykəltəraşlığı XX əsrin əvvəlində formalaşaraq inkişaf
etmişdir.

Azərbaycan heykəltəraşlıq məktəbinə 1950-ci ildə gələn heykəltəraşlardan biri də Ömər
Eldarovdur. Xalq rəssamı, Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının həqiqi üzvü, AMEA-nın
akademiki, Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının rektoru, "Şərəf nişanı", "Qırmızı
Əmək Bayrağı", "İstiqlal" ordenləri ilə təltif edilmiş Ömər Həsən oğlu Eldarov ömrünün
ixtiyar çağını yaşayır. O, dörd yaşında olanda valideynləri Dərbənddən Bakıya köçüb. Burada
Rəssamlıq Texnikumunu, sonra Leninqradda İ.Repin adına Rəssamlıq İnstitutunu bitirib. İllər
keçdikcə sənət aləmində istedadlı tişə ustası kimi tanınıb. Neçə-neçə şəxsiyyətlərin
obrazlarını mərmər, tunc, mis, ağac üzərində əbədiləşdirib. Heykəltəraş Ö.Eldarovun
yaradıcılığında heykəltəraşlığımızın bütün janrları inkişaf etmişdir. Biz onun yaratdığı
monumental sənət əsərlərini, memorial xatirə, portret, kompozisiya və qabartma əsərlərini bir
çox yerlərdə ucaldığını görürük. Bu da sənətkarın yaradıcılığına olan sevgidən irəli gəlir [3, s.
46-48].

Qadın gözəlliyinin, incəliyinin, tərənnümü təsviri incəsənətdə mühüm yer tutur. Hər bir
xalqın incəsənətində öz gözəlliyi ilə seçilən qadın surətləri yaradılmışdır. Həyatda yüksək
insani və əxlaqi keyfiyyətlərə malik qadın həmişə gözəlliyi duyan zərifliyi, lətafəti hiss edən
rəssamların və heykəltəraşların diqqət mərkəzində olmuşdur. Nəzər yetirdikdə Azərbaycan
tarixində çoxsaylı qəhrəman, cəsur və ziyalı qadınlarımızın olduğunu görürük.

Azərbaycan heykəltəraşlığında real qadın surətinin yaradılması əsasən XX əsrin
əvvəllərinə təsadüf edir. Sovet hakimiyyətinin bərqərar olduğu dövrdən başlayaraq
Azərbaycan heykəltəraşlığı öz təşəkkül dövrünü tapır. İlk dövrlərdən ölkədə peşəkar kadrların
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olmaması ucbatından Azərbaycana Rusiyadan bir çox heykəltəraşlar dəvət olunurlar.
Bunlardan biri də 1923-ci ildən Bakıda yaşayıb-yaratmış heykəltəraş Y.R.Tripolskaya (1881-
1956) olmuşdur. Y.R.Tripolskayanın yaratdığı “Bakılı qadın çadranı atarkən” kiçik həcmli
heykəli Azərbaycan heykəltəraşlığında ilk real qadın obrazı olmuşdur [4, s. 9].

Azərbaycan qadınının ilk monumental heykəltəraşlıq surətini də ilk dəfə Y.R.Tripolskaya
1939-cu ildə Samur-Dəvəçi kanalı üçün nəzərdə tutulmuş dörd metrlik “Kolxozçu qadın”
heykəlini yaratmışdır. Azərbaycan qadının ilk heykəl-portret təsviri yenə də
Y.R.Tripolskayaya məxsusdur. Heykəltəraş ilk azərbaycanlı təyyarəçi qadın
L.Məmmədbəyovanın, mühəndis Suğra Rəhimovanın portretlərində mətanətli, mübariz
qadınlarımızın İkinci Dünya Müharibəsi dövründəki şücaətləri tərənnüm edilir.

Rusiya və digər ölkələrdə peşəkar heykəltəraşlıq təhsili alaraq Azərbaycana qayıtmış
heykəltəraşlarımız da qadın obrazlarını canlandırmışlar. Cəlal Qaryağdı ilk dəfə şairə
X.B.Natəvanın portretini (1949) yaratmışdır. X.B.Natəvanın obrazını (heykəlini) ilk dəfə
Y.R.Tripolskaya Nizami adına Ədəbiyyat Muzeyinin lojası üçün 1939-cu ildə düzəltmişdir.
Sonralar şairənin həm portretini həm də oturmuş vəziyyətdə heykəlini Ömər Eldarov şəhərin
mərkəzində ucaltmışdır [4, s. 12].

İndiki dövrdə də heykəltəraşlığımızda qadın surətləri dönə-dönə işlənərək təkmilləşdirilir.
Məsələn heykəltəraş Ömər Eldarov yaratdığı qadın obrazları öz orijinallığı və incəliyi ilə
fərqlənir. Tələbəlik illərindən Ömər Eldarov qadın surətlərinə müraciət etmişdir. Artıq 60-cı
illərdə Ömər Eldarov heykəltəraşlıq sahəsində kompozisiya heykəltəraşı ustası kimi
yaradıcılıq fəaliyyəti formalaşmışdır. O, öz əsarətlərində həyat toqquşmalarından çox,
alleqoriya və zəngin tərkibli ümumiləşdirməyə can atır. Ömər Eldarov əvvəllər bir sıra
maraqlı kompozisiya qrupları ilə çıxış etmiş, tədricən portret və monumental heykəltəraşlıq
sahəsində fəaliyyətə başlamışdır. Qadın obrazlarından, ana məhəbbətinin ülviyyətini əks
etdirən “Səadət” (1957), ”Natəvan” əsərlərini çox gözəl ustalıqla işləmişdir.

Ömər Eldarov yaradıcılığında Natəvan şəxsiyyətinə müraciət etməsi onun cəsarətindən,
1950-ci illərin ortalarındakı siyasi reallıqlarla razılaşmadığından xəbər verir. Qeyri-iradi
olaraq etiraza meyl etməsi təkcə mövzuda deyil, kompozisiya həllində də Qarabağ xanının
qızının zəngin geyimində də özünü göstərməkdədir. Biz burada “Xalq içindən” çıxmış adi
obraz əvəzinə intellektual gözəlliyə malik, əynində çoxlu daş-qaş, krujeva olan, incə əllərin
cizgiləri görünən kübar qadınla üz-üzə dururuq.

Natəvanın mərmərdən yonulmuş heykəli tamaşaçıda dərin hisslər, emosiyalar oyadır.
İlhamlı və xəyalpərvər şairin üzündən, əllərində, bükümləri çox incə işlənmiş paltarında,
bəzək şeyləri kimi detallarda plastik formalar və həcmlər ahəngdarlıq təşkil edir. Rəssam bu
surət üzərində işini davam etdirərkən, Natəvanın lirik hissiyyatla dolu abidəsini yaratmışdır.
Şairənin portreti Moskva, Leninqraddan gələn sərgi komitəsi üzvlərinə dərin təsir
bağışlamışdır və tribunadan çıxış edən Vuçetiç alqış sədaları altında Ömər Eldarovun
“Natəvan” heykəlinin Stalin mükafatına təqdim olunmasına təklif etmişdir. Amma hansısa
maneələr bu təklifi həyata keçməsinə imkan vermədi.

Hər halda gənc heykəltəraşın böyük əks-səda doğuran yaradıcılıq uğuru nəticəsiz qalmadı
tezliklə Ali Sovetin Rəyasət Heyətinin sədri, Azərbaycanın Xalq yazıçısı Mirzə İbrahimovun
təklifi ilə Ömər Eldarov Natəvanın tunc abidəsini yaratmaq sifarişini aldı. Bu abidə 1960-cı
ildə şəhərin ən gur yol ayrıclarından birində ucaldıldı və indi də Bakının gözəl və izdihamlı
meydançalarından birini bəzəyir. Şairənin gözəlliyi və şəxsi özünəməxsusluğu gənc rəssamın
diqqətini cəlb edir. Natəvan portretində ən cəlbedici olan onun şerlərini oxuyanda
təxəyyülümüzdə yaranan poetik obrazla heykəltəraş fikrini adekvat olmasıdır. Gözəl,



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2018/4

369

düşüncəli, kədərli, adama elə gəlir ki, o, indi bizə baxır və eyni zamanda tamamilə “öz
aləmindədir” – dönüşü olmayan kədər dünyasında. Baxmayaraq ki, o çox zəngin geyimdədir,
lakin bütün bunlar onun qəmli sifətindəki sıx qaşlarının gözəl görünüşünə baxdıqdan sonra
saxta görünür. Xoş görüntülü uzadılmış oval sifət, balaca ağız, dəqiq cızılmış bir az ətli nəfis
burun-bütün cizgilərdə daxili intellekt, ağıl, ruhi incəlik verilmişdir. O, müasirdir, lakin onda
bugünkü dəbin dəqiq əlamətləri yoxdur. Aydın hiss olunur ki, bu cür portret 19-cu, hətta 18-ci
əsrdə belə yaradıla bilərdi və o zaman belə müasir olardı. O, keçmişə və gələcəyə aid olduğu
hissi saxlayır, hansı ki, “keçmişə uyğun” üslublaşmaya əsasən deyil yüksək ustalıq dərəcəsinə
əsasən nail olunur. Lakin ustalıq təkcə ayrı-ayrı hissələrini işlənməsi və yaxud mərmərə parça
yumşaqlığı və işlənmə rahatlığı nəzərdə tutulur, canlı bədənin sifəti və əlinin həyəcanı
yaradılmışdır. Heykəltəraş hissələrin ayrı olmasına baxmayaraq əsərin ümumi harmoniyasını
qoruyub saxlamışdır. Dəqiqlik və hissələrin hiss edilən doğruluğu, əsas olan — qəhrəmanın
düşüncəli və kədərli simasından diqqəti yayındırmırlar. Zəngin geyinmiş, ampir üslubunda
olan kresloda oturmuş zadəgan qadını insanların gur toplaşdığı yerdə uyğunlaşdırmaq çətin
idi. Abidə belə bir mühitdə yad görünə bilərdi. Lakin hər şey yaxşı qurtardı-heykəl
yerləşdirildiyi mühitlə üzvilik təşkil etdi. Bakıya gələn görkəmli heykəltəraşlar Anikuşin,
Tomski, Siqal, Kerbel həm heykəli, həm də seçildiyi yeri yüksək qiymətləndirmişlər [5, s. 14].

Ömər Eldarov Natəvan obrazını işlədiyi zamanda heykəltəraş təxminən eyni vaxtda iki
fərqli kompozisiya olan – “İşıqlı gələcək üçün” və “Xoşbəxtlik” kompozisiyalarını yaradır.

“Xoşbəxtlik” kompozisiyasında ana balasından qopmuş kimi övladını özünə incə şəkildə
sıxır. Kompozisiyada qolların diaqonal hərəkəti, uşağın əyilmiş bədəni, başların əks
istiqamətli hərəkəti ilə güclü hərəkət nümayiş etdirilmişdir. Burada hər şey təbii və inandırıcı,
hətta əlavə və aydın olmayan ölçülərin olması plastik yekun və bütövlüyü təcəssüm etdirir.

Lirika Ömər Eldarovun bütün yaradıcılığını müşayiət edir. Bunlar portretlər, büstlər və
digər heykəllərdir. Bunların hamısında psixoloji ifadə həlli çox güclüdür. 60-70-ci illərdə
yaradıcılığının əsərləri bir çox sərgilərdə yüksək qiymət qazanmışdır. Bunlar həyat yoldaşının
və uşaqlarının portretləridir, lakin bulara ümumi adlar verilmişdir. “Qız portreti”, “Tələbə
qızın portreti”, “Gəncin portreti”, “Bacılar”, “Ata qızı ilə”, “Zamanın dörd rəngi” [8, s. 15].

“Qız portreti” (1968) əsərinə diqqət edərkən, nə qədər sevgi, sərbəstlik, paklıq, incəlik
duyursan. Heykəltəraşın böyük qızı Lalənin bu portreti onun güclü xarakterini, böyüklərə
məxsus iradəsini göstərir, lakin hiss edirsən ki, bu qız böyük olmasa da hər halda uşaq da
deyil. Ustad burada qarşısına yeni bədii ifadə vasitəsi; konkret uşaq xasiyyətinin böyüklüyünü
görmək vəzifəsi qoymuşdur ki, bu da bizi antik sənətin nümunələrini xatırlamağa vadar edir.
Burada plastik forma sərbəst xarakter alır. Məhz bu qızın surətinə canlı insanın təbiiliyini
gətirir.

Doğurdan da Ömər Eldarov bu vəhdəti Lalənin digər portretində (“Tələbə qızın portreti”
1970) göstərmişdir. Ləyaqət və nəciblik ifadə edən surətdə daxili aləminə dalmış səmimi
qızın siması canlanır. “Qız portreti” böyüyərək 16 yaşlı qızın çiçəklənən zamanını təsvir edir.
Obrazın bütövlüyü həyatın dərinliyini müəyyənləşdirir [2, s. 23].

Ömər Eldarovu “Bacılar” (1973) əsərində yeni vəzifələri-estetik mənası və faktura
vəzifələrini həll etmişdir. Bu təkcə real naturadan yapmaq deyil, hər iki fərdin, onların estetik
təkmil formasını dərk edilməsidir. Həyat yoldaşının və uşaqların şəxsiyyəti Ömər Eldarov
üçün güclü impulsdur. Çünki hər bir qadın surəti real, doğma prototiplərlə görünməyən
tellərdə bağlıdır. Bu cəhət “Zamanın dörd rəngi” kompozisiyasında da görünməkdədir.
Burada qızın və qadının fiqurları qızı Lalənin və həyat yoldaşı Erna xanımın gənc
yaşlarındakı naturalarından götürülmüşdür. Adından göründüyü kimi, müəllif burada son
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dərəcə fəlsəfi və etik problemləri həll edir, lakin məna – plastik vəzifə burada yeni və çox
mürəkkəbdir. Heykəl qrupu öz dairəvi hərəkəti və müxtəlif rənglərin ahəngi ilə müəyyən
musiqi əhvalı yaradır. Ustad şəxsən özü müxtəlif rəngli dörd qoz ağacını yonmuşdur; açıq
rənglisi – gənc qız üçün, qəhvəyi –gənc qadından ötrü, boz-qəhvəyi – yaşlı qadın və qara-
qoca qadın üçün [1, s. 14].

Heykəltəraş ağacdan yonulmuş dörd fiqurlu əsərdə qadın taleyinin psixologiyasının fəlsəfi
mənasına, məntiqinə aşkarlıq gətirməyə çalışmışdır. Birinci fiqur ömrünün bəxtəvər, bahar
cağını yaşayan gənclərin prototipidir. O, fitnə-fəsaddan çox-çox uzaqdadır. Sanki uçmaq üçün
quşlardan qanad istəyir. İkinci fiqur gənc ananın rəmzidir. Daha əngəlliklərə baxmır, balasının
şirin yuxudan oyanmasını gözləyir. Üçüncü fiqur övladlarının cəbhədən sağ-salamat
qayıtmalarını arzulayan anaların obrazıdır. Dördüncü fiqur –o qaranlıq arxaya –artıq xatirə
örpəyinə bürünmüş keçmişə boylanır. Onun saçlarının, üzünün pərişanlığında, baxışlarındakı
intizarda incə məntiq, məzmun vardır. Elə bil ustadan pıçıldayaraq: “Əbədi dünya özü ilə
yaşatmayıb, ancaq şərəflə ömür sürənlər xatırlanır. ”Beləliklə biz rənglərin musiqisi barədə
dərhal informasiya alırıq, fiqurları nəzərdən keçirdikdə isə plastikanın gözəlliyi, onun məkanı
ilə vəhdəti təəssüratımızı zənginləşdirir.

Heykəltəraş Ömər Eldarovun ən uğurlu və möhtəşəm əsərlərindən biri də Zərifə xanın
Əliyevanın qəbirüstü abidəsidir. Heykəltəraş Zərifə xanım Əliyevanın obrazına üç dəfə
müraciət etmişdir. Uzun axtarışdan, Heydər Əliyevlə və ailənin digər üzvləri ilə
məsləhətləşmələrdən sonra eskizin son variantı müəyyənləşmişdir. Üç il gərgin işdən sonra
müəllifin “Elegiya” adlandırıldığı əsər öz həyatını yaşamağa başlamışdır. Birinci variant
1989-cu ildə monolit ağ mərmər blokdan yonulub. Bürüncdən olan ikinci variant, 1995-ci ildə
Bakıda Fəxri xiyabanda ucaldılıb. Abidə heykəltəraş Ömər Eldarov və memar Elbəy
Qasımzadə tərəfindən yaradılmışdır [6, s. 14].

Parlaq bir mühitlə əhatə olunmuş bu heykəl öz dairəsində sanki bir məkan yaradır və bu da
plastik həcmlə nəciblik bəxş edir. Burada xeyirxah, müdrik, nəzakətli qadının obrazı ümumi
ideyanın əsasını təşkil edir. Müəllif xarakterin əsas cəhətini dəqiq vermişdir ki, bu da
şəxsiyyətin əsas mənasını ifadə edir, qadına məxsus zərifliyi və ana qəlbinin ismətini təsvir
edir. Tuncdan hazırlanmış heykəl işıq və kölgənin təsiri ilə seyrək duman içərisindəki kimi
təsir bağışlayır. Zərif, güclə seçilən naxışlar hər bir formanı dəqiq müəyyənləşdirir, üzünün
ifadəsi daim dəyişən canlı bir insan təsəvvürünü yaradır. Materialın mikroməkan səthindəki
bu hərəkətin nəticəsində heykəl öz ömrünü yaşayır.

Heykəltəraş Ömər Eldarov bu əsəri ilə görkəmli müasirimiz, məşhur oftalmoloq, tanınmış
ictimai xadim və ən başlıcası, müdrik qadın, həssas ana olan Zərifə xanımın xatirəsini
əbədiləşdirdi. Bu abidəyə baxanda adama elə gəlir ki, hətta tunca xas olan sərtlik belə,
qəhrəmanın daxili aləmini duymağa, çöhrəsində sanki hər an dəyişən ifadəni görməyə mane
ola bilmir. Yaratdığı obraza öz qəlbinin hərarətini bəxş etmək, bununla da tamaşaçının həmin
obrazın daxili aləmini görməsinə imkan yaratmaq Ömər Eldarov yaradıcılığının dəsti –
xəttinə həmişə xas olmuş cəhətdir.

Azərbaycan milli rəqsinin şərəflə təbliğ edənlərdən biri, əfsanəvi rəqqasə Əminə
Dilbazinin memorial abidəsi (2011) öz dinamik həllinə və qadın gözəlliyinin ifadəli
təcəssümünə görə fərqlənən ən yaxşı memorial abidələr sırasına daxildir. Memorial üçün
ayrılmış sahədə Ömər Eldarovun yaratdığı kompozisiya qırmızı qranit üzlüklü kürsünün
üzərində qərarlaşan tuncdan hazırlanmış yarım fiqurdan (tors) ibarətdir. Duyulası plastik
zərifliklə icra olunmuş bu abidə özündə incə dinamizmi, axıcı ritmi, bəşəri gözəlliyi və ülvi
məhəbbəti özündə birləşdirir. Bu məhəbbət ilk növbədə onun peşəsinə olan məhəbbətdir.
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Memorialı seyr edən tamaşaçı abidəyə valeh olmaya bilmir. Belə ki, burada rəqqasənin
sənətinə olan böyük sevgisindən doğan hərəkətləri ətrafa bəşəri gözəlliyi yanaşdırır, onun
başqaları üçün də bənzərsiz-qürur verici mənəvi qaynaq olduğuna inandırır [7. s. 272-277].

Tunc fiqurun bələndiyi geyimin yumşaq qırışlarının duyğulanlığını əldə edən
heykəltəraşın bununla zərif parçanı dinamizmin bir an belə əskik olmadığı rəqqas bədəninin
bütün mənalarda ecazkarlığını qabardılmasına yönəltdiyi, elə bununla da memorial abidənin
əsas mahiyyətini üzə çıxarmağa nail olduğu görünür.

Ömər Eldarovun qəhrəmanlarının ən yaxşı cəhətlərini göstərməyə çalışır, məhz ona görə
də onun yaratdığı obrazlar müxtəlif, dərin fərdi, əsl insani keyfiyyətlərin daşıyıcısıdırlar.
Heykəltəraşa yalnız müxtəliflik məxsus deyil, yaratdığı obrazlarda plastik həll, bədii
yaradıcılığın yeni vəzifələrini daim dərketmə cəhdi xasdır.

Heykəltəraşın qadın obrazları həyatın rəngarəngliyini həmişə fərdi şəkildə qavrama, özünə
məxsus tərzdə dərketmə bacarığı ilə nəzəri cəlb edirlər. Həmçinin sənətkar Azərbaycan
qadınlarına xas olan ən ali keyfiyyətləri-onların səmimiliyini, özünə inamını, qadın lətifliyini,
daxili məlahətini göstərməyə nail olmuşdur.

Məqalənin aktuallığı. Ömər Eldarova aid çoxsaylı elmi və publisistik məqalələrin
olmasına baxmayaraq, onun yaradıcılığını araşdırarkən onun yaratdığı heykəllərin hər birinin
bizim tariximizi canlı yaddaşı olduğunu görürük.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə xalq rəssamı,
akademik Ömər Eldarovun müxtəlif illərdə yaratdığı qadın obrazlarının bədii təsvir və təhlili
öz əksini tapmışdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Azərbaycan tarixini və təsviri incəsənət
tarixində heykəltəraşlıq sənətini araşdırma aparan mütəxəssislər bu məqalədən yararlana
bilərlər
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А. Самадова

Художественные особенности женских образов
в творчестве скульптора Омара Эльдарова

Резюме
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Статья посвящена анализу творчества народного художника Азербайджана,
академикам Омара Эльдарова, в творчестве которого нашли отражение женские образу,
созданные им в различные годы. Отмечается, что в мастерски исполненных
композициях «Счастье», «Натаван», «Светлое будущее» и «Счастье», произведениях
«Портрет девочки», «Портрет студентки», «Портрет девушки», «Сестры», «Отец и
дочь», «Четыре цвета времени» скульптор сумел отобразить красоту женских образов,
материнскую любовь.

Женские образы скульптора привлекают внимание отображением многообразия
жизни, где автор смог передать лучшие качества азербайджанской женщины –
искренность, уверенность, нежность, внутреннее обаяние.

A. Samadova

Art features of female characters in the creativity
of sculpture Omar Eldarov

Summary

In article there is given the artistic expression and description of woman`s images that
created by People`s Artist, academic Omar Eldarov. Among the female characters the
sculpture created “Luck”, “Natavan”, “For a brighter future”, “Happiness”, and also “Portrait
of girl”, “Portrait of a student girl”, “Portrait of Young”, “Sisters”, “Father with his girl”,
“Four colors of time” and show mother`s precious love.

Female characters created by the sculpture attract the attention with their ability to
understand manner and individual perception. The artist also show the highest quality of
women that typical for Azerbaijani women – their sincerity, self-esteem, woman`s morality
and their inner manners.

Redaksiyaya daxil olub: 16.11.2018
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Təqdim olunan məqalələrə tələblər

1. Digər redaksiyalara təqdim olunmamış məqalələr qəbul edilir.
2. Məqalələr son tədqiqatların nəticələrini əks etdirməli, yeni ideyalarla zəngin olmalı,

elmi məqalələrin yazılışına qoyulan tələblər gözlənilməlidir.
3. Məqalənin mətni təxminən 6-8 səhifə olmalıdır. Azərbaycan, rus və ingilis dillərində

məqaləyə aid açar sözlər verilir.
4. Məqalənin mətni Azərbaycan dilində latın əlifbası (Times New Roman), rus dilində kril

əlifbası və ingilis dilində ingilis (ABŞ) əlifbası ilə Times New Roman — 14 şrift ilə 1,5
intervalla yığılmalı, elektron variantı ilə birlikdə (disklə) təqdim olunmalıdır.

5. Məqalələr üç dildən — Azərbaycan, ingilis və rus dillərindən birində çap olunur.
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,
vəzifəsi, elmi dərəcəsi və adı, iş və ev telefonları, ünvanı, E-mail.

7. Məqalə aşağıdakı ardıcıllıqla yazılır: birinci sətirdə böyük hərflərlə məqalənin adı;
ikinci sətirdə müəllifin adı və soyadı, elmi dərəcəsi və elmi adı; üçüncü sətirdə iş yeri,
vəzifəsi, daha sonra elektron poçtu (E-mail).

8. Həmmüəlliflərin üç nəfərdən artıq olması məqsədəuyğun deyildir.
9. Redaksiya məqalədə zəruri dəyişiklər və ixtisarlar, redaktə aparmaq hüququna malikdir.
10. Məqalələrə iki mütəxəssisin rəyi, şöbə və ya kafedranın, həmçinin ali məktəbin Elmi

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, onda
istinad olunan həmin ədəbiyyat əvvəlki nömrə ilə göstərilməlidir.

13. Jurnal öz profilinə uyğun məqalələri dərc edir.
14. Elmi məqalələrin sonunda elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq
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