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Bəşər mədəniyyəti tarixindən bəlli olduğu kimi, kamil qələm sahibinin yaratdığı bitkin
sənət əsəri bir çox hallarda bədii-estetik hadisə kimi, özündə yarandığı vaxtın bəzi
əlamətlərini, yaxud təsirini əks etdirməyə bilməz. Əqidəsindən, dünyagörüşündən və
yaradıcılıq prinsipindən asılı olmayaraq, sənətkar formalaşdığı mühitin yetirməsi və mənsub
olduğu xalqın övladıdır. Başqa sözlə desək, xalqın içərisindən çıxmış sənətkarın ictimai
baxışlarını, yaradıcılıq prinsiplərini xalqın həyatından ayrı təsəvvür etmək çətindir.
Çağdaş nəsrimizin tanınmış nümayəndələrindən olan Ağarəhimin yaradıcılığının yetkin
dövrü xalqımızın tarixinin keşməkeşli son otuz ilinə təsadüf edir: azadlıq hərəkatı, imperiya
amansızlığı və dağıdıcı separatçılıqla üz-üzə dayanmaq, habelə elan olunmamış müharibədə
hər gün qurbanlar vermək və bunlar azmış kimi, dünya birliyinin (qüdrətlərinin) ikiüzlü
mövqeyinin əzabını yaşamaq…Təbii ki, bu sadalananların fonunda, hətta deyərdik, ki
sınağında cəmiyyət üzvlərinin, ilk növbədə gənclərin hansı mənəvi-əxlaqi qütbə yön tutması
məsələsi həlledici faktor olaraq qalır. Bütün bunların ağrısını, acısını tam varlığı ilə duyan,
yaşayan yazıçı xalqının bir yaradıcı ziyalısı kimi öz vətəndaşlıq mövqeyi ilə çoxlarına örnək
ola bilər. Onun müraciət etdiyi müharibə mövzusu, ailə-məişət problemi, elm-təhsil
məsələləri və sair çoxsaylı mövzuların nüvəsində insanın əxlaqı aləmi durur. Əlbəttə,
yazıçının yaradıcılığına, onun estetik baxışlarına yaxından bələd olmayanlarda bu baxımdan
o qədər də fərqli olmayan təsəvvür yarana bilər. Onlar deyə bilər ki, müəllif əsrlər boyu
yüzlərlə qələm sahiblərinin müraciət etdiyi ümumbəşəri mövzulardan birini seçmişdir. Lakin
məsələni bu cür formullaşdırmaq əslində, onu son dərəcə bəsitləşdirə bilər. Ağarəhim bir çox
müəlliflərdən fərqli olaraq mənəviyyat məsələlərini ayrı-ayrı hadisələrin, hətta qlobal
problemlərin fonunda təsvir etməkdən çox həmin problemlərin mahiyyətini əxlaqi müstəvidən
açmağa üstünlük verir. İnsan xarakterindəki xəyanət, tamah, paxıllıq, mərdimazarlıq və sair
kimi bədnam xüsusiyyətlərin hansı fəsadlara səbəb olmasını yazıçı təkrarsız lövhələrlə
göstərməklə bu artan təhlükənin ictimai xarakter alması haqda həyəcan təbili çalır. Yazıçının
haqlı qənaətinə görə xəyanət insanın mənəvi iflasının kökündə duran başlıca səbəblərdəndir.
Burada istər-istəməz böyük Dantenin «Cəhənnəmin» təsviri zamanı yaratdığı ibrətamiz
lövhələr bir daha yada düşür («İlahi komediya»); sağlığında işlətdiyi günahların həcminə görə
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ən dərin çuxur satqınlar, xəyanət edənlər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Azərbaycanlı yazıçı özünün eyniadlı («Xəyanət») və digər çoxsaylı əsərlərində xəyanətin
ən müxtəlif təzahürlərini göstərmişdir: sevgiyə xəyanət, dosta xəyanət, əmanətə xəyanət,
vətənə xəyanət, çörəyə xəyanət və s. Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, Ağarəhim dünya
klassiklərinin ənənələrindən özünəməxsus şəkildə məharətlə bəhrələnən sənətkarlardandır.
Heç kim üçün sirr deyil ki, Şərq ədəbiyyatı ta qədimdən didaktik prinsipləri ilə seçilmişdir.
Şərq Renessansından öncə çiçəklənən «ədəb» janrı, minillik tarixə malik həmişə yaşar
pritçalar dünyanın yaradıcı insanları üçün böyük məktəb olmuşdur.
Yazıçı Ağarəhimin xəyanət amilinə zamanın müstəvisindən baxması heç də təsadüfü
deyildir; axı mənəviyyatında xəyanət toxumu olan kəs Vətənin üzləşdiyi son dərəcə hiyləgər,
məkrli, rəzil düşmənlə qeyri-ənənəvi müharibəyə necə tab gətirə bilər? Burada söhbət təkcə
ön cəbhədən deyil, bütövlükdə cəmiyyətin bütüm üzvlərindən gedir. Ağarəhimin əsərlərini
oxuduqca hər kəs sanki özü üçün orada formalaşmış bir aksiomanı müəyyənləşdirir:
qorxaqlıqla nəfs əkizdirlər. Hər ikisi insanın iradəsizliyinin nəticəsidir. Məhz özünə hakim
olmamaq, iradəsizlik, daima insanı əclaflığa, namərdliyə sövq edir.
Ağarəhimin yaradıcılığında zaman-məkan, yaxud sənətkar və zaman anlayışları bu gün
gözümüz önündə zaman müstəvisi üzərində sadəcə irəliyə doğru hərəkət kimi qəbul etmək bu
çoxqatlı fəlsəfi kateqoriyanın və ən başlıcası isə, müəllif konsepsiyasının bəsitləşdirilməsi
kimi başa düşülməlidir.
Ağarəhim yaradıcılığında zaman faktoru haqda müasirlərindən biri yazır: «Sənətkarın
yaradıcılığında geniş epik zaman vardır. Bu bədii zaman bizim müasirimizdir. Obrazlaşmış
zaman müasir həyatımızın ən mürəkkəb, təzadlı, zıqzaqlı hadisələrini, aşınmalarını özündə
göstərir — yazıçı bunları qabardır, mənəviyyat və fəzilətimiz, ədalət və həqiqətimiz üçün
qorxulu olduğunu göstərir. Belə mənfi meyilləri əzabla, ağrıyla təsvir və tənqid etməklə
oxucunun qəlbində, beynində, şüurunda panoram açır, onların dünyagörüşünü genişləndirir.
Bu baxımdan «Səfalət», «Girdab», «Əzabların sonu varmış», «Cinayət və etiraf», «Qasırğa»,
«Nişan üzüyü», «Qətl» əsərləri səciyyəvidir» (1, 196).
Lakin onu da əlavə etmək yerinə düşərdi ki, yazıçı-publisit çoxsaylı inandırıcı həyat
faktları ilə göstərir ki, bütün paradoksları, gözlənilməz yenilikləri ilə yanaşı, bu gün dünənin
məntiqi davamıdır. Biz Ağarəhimin yaradıcılıq prinsiplərindən hər dəfə söhbət açarkən qeyd
etmişdik ki, həyatda heç nə təsadüfi baş vermir, xüsusən də etik-psixoloji zəmində. Gəlinlik
kürsüsündən qoşulub başqasına qaçan Minayəni «hiyləgər Xavər tərbiyə etmişdi. Bu həmin
Xavər idi ki, şadlıq evində bütün camaatın qarşısında qüruru ayaqlar altına atılmış oğlana.
Sizin itirdiyiniz bir şey yoxdur… Qızın özü ilə apardıqlarını da əlindən, boynundan,
boğazından çıxarıb sizə qaytaracağam», — deyir. («İmtina»)
Yazıçı bu gün üzləşdiyimiz mənəvi deqradasiyanı, yaxud iflası törədən virusların
mənşəyinin müxtəlifliyinə diqqət çəkir. Başqa sözlə desək, o sovet ideologiyasında
kanonlaşmış “tərbiyəyə və mühit” stereotipindən kənara, hətta bir qədər idealist fəlsəfəsinə
meyl göstərir. Əslində isə müəllim-psixoloq nəzərimizə çatdırır ki, insanın formalaşmasında
genetik faktoru da unutmaq olmaz, bunu bizə dədələrimiz də demişdi: «Ot kökü üstə bitər»,
«Qurdu nə qədər bəsləsən də qurd xislətindən əl çəkməz» («Canavar balası»).
Müəllif yazılarının birində onu daxilən daima didib-dağıdan cəmiyyətdəki mənəvi
cılızlaşma haqqındakı düşüncələrini təlaşla davam etdirərək əlavə edir: «Tam əminliklə
deyirəm ki, belə getsə, mənim ruhum, kimliyim əriyəcək, mən bir daha mən olmayacam…
(«Duyğuların kabusu»). Çünki «əxlaq və mənəviyyat deqradasiyası, kimsəsizlər problemi
indiki həddə heç vaxt gəlib çıxmamışdır». Zənnimizcə, bəşəriyyət indi çox ciddi, həlli
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təxirəsalınmaz: — Biz hara gedirik? — sualı qarşısındadır”.
Yazıçının yaratdığı mənfi və müsbət qəhrəmanlar bütün oxşar və təkrarsız cizgiləri ilə,
xüsusiyyətləri ilə yaşadığımız gerçəkliyin əlamətlərinin daşıyıcılarıdırlar. XX əsr tanınmış rus
tənqidçisi V.Şerbina yazırdı ki, «insanın yaşadığı zamanla əlaqəsiz təsviri onu simasızlaşdırar
və qeyri-tarixi edər». Öz dövrünün «iqlimindən» (mühitindən) ayrı olan insan özünün fərdi və
sosial əlamətlərindən məhrum olar. Zamanın əlamətlərinin itirilməsi, mütləq insanın özünün
itirilməsinə, onun canlı görkəminin mücərrəd sxematikliklə əvəz olunmasına gətirib çıxarır»
(III, 114)
Əqidəsi Vətənin, doğma torpağın təəssübkeşliyindən ibarət olan yazıçını xalqının əsrdənəsrə miras kimi ötürdüyü mənəvi sərvətlərinin qorunması və tarı-mar edilməməsi fikri bir an
belə tərk etmir. Dədələrimizdən bizə əmanət qalmış cəsarət, etibar, sədaqət, comərdlik, qürur,
mərhəmət, nadürüstliüklə barışmazlıq kimi milli-əxlaqi dəyərlərin üstünü almış təhlükə
günümüzün reallığıdır. Ən
başlıcası isə bu qorxunc tendensiyanın kütləviləşməsi,
adiləşməsidir.
Əlbəttə, oxucuda elə təsəvvür yaranar ki, yazıçı guya hər şeyi «qara eynəkdən» bizlərə
təqdim edir. Əksinə, yazıçı böyük sevgi ilə təsvir edir ki, saflıq, dürüstlük və sair insani
keyfiyyətlərin daşıyıcıları az deyidir. Hətta uşaq evlərində hədsiz mənəvi və cismani
sınaqlara məruz qalmış, fiziki cəhətdən hələ bərkiməmiş, bu zəif vücudlar arasında dostluq,
səmimiyyət, köməksizə arxa durmaq kimi dəyərlərin daşıyıcıları kifayət qədərdir.
Yazıçı-psixoloq inandırıcı lövhələrlə göstərir ki, ədalətin, səmimiyyətin, sevginin bitdiyi
yerdə qəddarlıq, nadürüstlük və digər növ əclaflıq başlayır. Sevgi insanı bəd əməllərdən
qoruyur, saflaşdırır — onu digərləri üçün yaşamağa sövq edir. Tanınmış ingilis yazıçısı
Somerset Moem əsərlərinin birində yazırdı: «Sevgi insan təbiətinin nəcibliyindən doğur…
Sevgi adamın bütün varlığını tələb eliyir, aşıq özünü unudur… Sevgi insanın qanını və ruhunu
xəyallarla isidir, insan billə-bilə xəyali varlığı həqiqi varlıqdan çox sevir. Sevgi insanı bütün
vərdiş və tələblərdən yüksəkdə tutur» (IV, 99-100).
Bura Şərqdir, dünya mədəniyyəti tarixinə təkrarsız sevgi nümunələri vermiş bölgədir.
Lakin bu gün gözəgörünən və görünməyən qüvvələrin silahı ilə, kamikadzesi ilə, hətta qırıcı
təyyarələrdən atılan vakuum bombaları ilə qədim svilizasiyanın beşiyi olan bu qədim bölgəni
dağıdır, insanlarını bir-birinə didirirlər. Avropada, Amerikada birinin burnu qanasa aləm birbirinə dəyər, ancaq burada yüzlərlə, minlərlə günahsızın üstünə bombaların hansı ölkənin
təyyarəsindən tökülməsi belə açılmamış sirr olaraq qalır. Bütün bunlar yazıçının düşüncəsində,
duyğularında «kabusa çevrilir» onu daxildən «didib dağıdır».
Bədii ədəbiyyat incəsənətin digər növləri ilə müqayisədə koqniotiv gücü və ən müxtəlif
həyat faktlarını əhatə etməklə gerçəkliyin əks olunması baxımından daha geniş imkanlara
malikdir. Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, müasir filoloji elmlər arasında nisbətən gənc sayılan
koqniotiv linqvistikada haqlı olaraq göstərilir ki, bu dilçilik sahəsi «dünyanın sözlə təsvir
olunan obrazının» öyrənilməsi ilə məşğuldur (V.Maslova). Lakin semantik struktur
baxımından sözlərin və ifadələrin işlədilmə məharəti tamamilə fərqli ola bilər. Yəni, bu leksik
vasitələrin köməyi ilə insanın (oxucunun) şüurunda tutumuna görə fərqli təsəvvürlər yaranır.
E.S. Kubryakovanın təbirincə desək, «dünyanın konseptual mənzərəsi, onun sözlə təsvirindən
qat-qat əhatəli və zəngindir» (V, 124). Ağarəhim xalq dilinin yığcam və eyni zamanda son
dərəcə ifadəli vasitələrindən məharətlə istifadə edən sənətkarlardandır. Yazıçı geniş mətləbləri
lakonik və eyni zamanda sərrast xalq ifadələri ilə təsvir etməyə üstünlük verir. Məhz bu üslub
onun əsərlərinin dilini sözçülükdən uzaqda tutur. Bunu müəllifin yüksək sənətkarlıqla
yaratdığı möhtəşəm Zeynəb qarı obrazı bütün incəlikləri ilə sübut etmişdir («Dəlinin yaddaş
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xəritəsi»). İlk baxışdan bəzilərinə «konservativ» görünən bu müdrik qarı zəmanənin milli
mentalitetimizə yad olan bütün bayağı «yeniləşmələrinin» dəyərini, qiymətini çox sərrast
şəkildə verməyi bacarır. Mübaliğəsiz deyərdik ki, yazıçı yaratdığı bu obrazla sağlığında
özünə abidə qoymuşdur. Bu obrazın əzəməti, həyatiliyi həm də ondadır ki, həmin personajın
prototipi ilə bağlı epizodların əksəriyyəti müəllifin şəxsi həyatından, onunla qarşılıqlı
təmaslardan götürülmüşdür. Uşağın, yaxud yeniyetmənin yaddaşına hopmuş bu canlı lövhələr
sonralar yetgin qələm sahibinin söz sənətində yenidən canlanmaya bilməzdi.
Beləliklə, Ağarəhimin yaratdığı obrazların hər biri özlüyündə bir şəxsiyyət olmaqla bütün
ictimai münasibətlərin məcmusu kimi formalaşdığı dövrün xarakterik xüsusiyyətlərinin
daşıyıcısıdır. Yazıçı onların formalaşmasını daima dinamik ovqatda verib. Hamı üçün məlum
olan” dahilər və ya əclaflar anadan formalaşmış şəkildə doğulmurlar, onları yaşadıqları mühit,
zaman və məkan yetişdirir” aksiomunun bu gün kifayət etmədiyinə diqqət yetirilir. Yazıçıalim bizlərə xatırladır ki, burada genetik amilləri, habelə müasir dünyada baş verən
tendensiyaları da nəzərdən qaçırmaq olmaz, əks təqdirdə nəticə çox acınacaqlı ola bilər.
Ağarəhim tanınmış ziyalı və təkrarsız yaradıcılıq üslubuna malik təcrübəli qələm sahibi
olmaqla bərabər öz zəmanəsinin övladıdır. Vətəninin üzləşdiyi çətinliklər, xalqının yaşadığı
çoxsaylı problemlər birbaşa onun həyatından keçməyə bilməzdi. Cəmiyyətdə müşahidə
olunan neqativ mənəvi-əxlaqi tendensiyaların nə ilə nəticələnməsi məsələsinə yazıçı nəinki
biganə qala bilmir hətta, onları törədən qorxunc virusların kökünü kəsmək üçün xalqın bütün
sağlam qüvvələrini əlbir olmağa çağırır.
Məqalənin aktuallığı. Məqalənin aktuallığı ondadır ki, burada sənətkar yaradıcılığının
zamanla səsləşməsi və müvafiq dövrün tələblərinə cavab verməsi kimi mühüm məsələyə
toxunulur.
Məqalənin elmi yeniliyi. Çağdaş ədəbi proses fonunda mənəvi-əxlaqi problemlərin
Ağarəhimin yaradıcılığı timsalında təkrarsız bədii həlli zaman müstəvisində təhlil olunur.
Burada sənətkarlıq prinsiplərinə fərqli rakurılardan baxılır ki, bu da məqalənin yenilikdən
xəbər verir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə materiallarından Ağarəhimin
yaradıcılığının öyrəinlməsində və bütövlükdə müasir nəsrimizdə müşahidə olunan aparıcı
tendensiyaların təhlili zamanı istifadə oluna bilər.

Ədəbiyyat
1. Ağarəhim. Əsərləri. 10 cilddə. Bakı, 2015.
2. Əsgərli Əlizadə. Görkəmli pedaqoq-alim və yazıçı. Zamanın söz yaddaşı. Bakı, 2016.
3. Moet Somerset. Ay və qara şahı. Bakı: Bakınəşr, 1993.
4. Кубякова Е.С. Памята и ее роль в исследовании речевой деятельности // Текст в
коммуникации. М., 1991.ş
И.Агакеримов

Художник и время
Резюме
В статье на примере творчество Агарагима речь идет о взаимосвязи творческих
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принципов писателя и характерных тенденций современной ему эпохи. На материале
многочисленных произведений автора и созданных ими неповторимо ярких образов
отмечается, что эти образы являются подлинными носителями примет времени

Artisan and time

İ.Agakarimov

Summary
The article deals with the mutual ties of contradictions of the contemporary period based
on the creative principles of Agharahim. Simultaneously it is noted on the basis of the authors
great creative activity and the personages of his creative works, that they represent the
existing epoch very transparently.
Redaksiyaya daxil olub: 28.08.2017
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Füzulinin sələfi Əmir Hidayət
Könül Hacıyeva
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
Rəyçilər: filol.ü.f.d., dos. A.X.Ramazanova
filol.ü.f.d., dos. Ş.Ə.Albalıyev
Açar sözlər: Hidayət, şeir, Fizuli, yamsılama, Azərbaycan ədəbiyyatı
Ключевые слова: Хидаят, стихотворение, Физули, подражание, Азербайджанская
литература
Key words: Hidayat, verse, Fuzuli, imitation, Azerbaijanian literature
Öz doğma dilində orijinal ifadələrlə, maraqlı bədii obrazlarla zəngin poeziya nümunələri
yaradan Hidayət gələcəkdə şaxələnib genişlənəcək bir sənət cığırı acmış, adına müvafiq
şəkildə özündən sonra gələn şairlərə işıqlı yol göstərməyə müvəffəq olmuşdur. Şairin
divanının Bodlean nüsxəsini daha dolğun və zəngin əlyazma hesab edən türkiyəli
ədəbiyyatşünas alim Ə.Qaraxan oradakı şeirlərin sənətkarlıq özəlliklərini əldə əsas tutaraq
Hidayətdən “Füzuli müjdəli şair” deyə bəhs etmişdir [1, 248]. Bu fikrə onun “Əmir
Əfsəhəddin Hidayət və incələnməmiş Divanı” adlı məqaləsində rast gəlinir. Digər türkiyəli
tədqiqatçı Y. Akpınar da Hidayətin Azərbaycan şeir sənətinin təkmilləşməsində mühüm yeri
olduğunu vurğulayaraq onun “Füzuliye bir zemin” hazırladığı qənaətinə gəlmişdir [2,25].
Şairin əsərlərindəki tanrı eşqi, allaha olan böyük sevgi onu onsuz da müvəqqəti olaraq
daşıdığı qəlb və vücudu tərk edərək haqqa qovuşmaq arzusuna doğru aparır və şairin bu
arzusunun ifadəsini onun bütün yaradıcılığı boyu izləmək mümkündür. Hidayətin gözə xoş
gələn, qəlb oxşayan bütün gözəllikləri bir şair məharəti ilə vəsf etməkdə böyük istedad sahibi
olması şübhəsizdir. Onun divanına daxil olan əksər şeirlərdə istər insan gözəlliyinin, istərsə
də təbiət lövhələrinin təsvir və tərənnümünə təsadüf edilir.
Mana, ey sərv, camalın gülü gülşən görünür,
Bu sözi kim deyirəm aləmə rövşən görünür.
Sanma, ey fitnə ki, zülf ilə rüxin görmiyəli,
Dilə sünbül yörənür, ya gözə susən görünür.
Xanda kim olsa yetər tabi-rüxin, ey məhvəş
Necə kim gün xamu afaqa irağdan görünür (3, 310).
Göründüyü kimi, şair “ey sərv” deyə, müraciət etdiyi gözəlin üzünü gülə, saçını süsənə,
sünbülə bənzədir. Bu təşbihlərdən sonra isə gözəlin günəşə bərabər tutulduğunu görürük. O
nazənin göz önündə olmasa da, gül üzünü qara zülf örtsə də, günəş kimi uzaqdan
göründüyünü, dünyaya nur saçdığını şair obrazlı bir şəkildə dilə gətirir. Hidayətin insan
gözəlliyinin təsvirində təbiət elementlərindən istifadə etməsi təsadüfi deyildir. Bu, poeziyada
bir ənənə olmaqla yanaşı, həm də Əfsəhəddin Hidayətin təbiətə xüsusi bir vurğunluqla
yanaşması ilə əlaqədardır. Hidayətin yaradıcılığında eşq mövzusu da xüsusi yer tutur. Onun
əsərlərində insanın insana olan sevgisi ilə yanaşı, həm də ilahi eşqin tərənnümü öz geniş
ifadəsini tapmışdır.
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Klassik poeziyada eşq və məhəbbətin tərənnümü haqqında P. Kərimovun maraqlı fikirləri
vardır. O deyir: “Bütün Yaxın və Orta Şərq xalqları poeziyasının, o cümlədən, Azərbaycan
şeirinin ən görkəmli, mütərəqqi nümayəndələrinin yaradıcılığında eşq məfhumu aşiqin
şəxsiyyəti, arzu və diləkləri, fikir və hissləri, azadlıq idealları ilə bağlıdır. Məhəbbət klassik
şeirimizdə dərin ictimai-fəlsəfi məna daşıyır, lirik qəhrəmanın həyatının mənası, məqsədidir,
insanı yüksəldən pak və müqəddəs bir hissdir” [4, 110]. Hidayətin şeirlərindəki eşq öz
səciyyəsini aşiqin sevdiyinə qarşı güclü istək, qayğı və nəvaziş hisslərində tapır. Başqa sözlə
desək, dövrünün digər şairlərinin eşq anlayışı ilə müqayisədə Hidayətin sevgisində
qayğıkeşlik, qoruyub qeydinə qalma, təəssübkeşlik cəhətləri özünü daha qabarıq şəkildə
göstərir. Əfsəhəddin Hidayətin qəzəlləri təsəvvüf poeziyasının əlamətlərini daşıyır. İlk
baxışda bu qəzəllərin dünyəvi eşqə həsr olunduğunu düşünmək olar. Lakin qəzəllərin sonuna
doğru şairin qüdrətli qələmi ilahi sevginin vəsfini Allah eşqinin tərənnümünü elə bir sonluğa
bağlayır ki, oxucu haqq aşiqi olan sənətkarın yaradana qovuşmaq arzusu ilə alışıb-yandığını
görməyə bilmir.
Ta səni buldı könül, keçdi xamu aləmdən,
Həqqə hər kim sığına cümlə cahandan kəsilə [3, 369].
Hidayətin qəzəllərində onun sufi baxışları, dünya, dostluq, igidlik aqil insan və s.
haqqındakı fikirləri əks olunmuşdur.
Cahan əsasının aldanma ləzzətinə, könül,
Ki, bala ağu qatub sunki verə piyalə sənə [3, 368].
Göründüyü kimi, şeirdə dünyanın faniliyi, insanlara acını şirinə qataraq daddırdığı poetik
dillə ifadə edilir. Daha əvvəl qeyd olunduğu kimi, Füzuli yaradıcılığına XV yüzilliyin bir çox
şairlərilə bərabər Hidayətin də böyük təsiri olmuşdur. Bunun fərqinə varmaq üçün hər iki
şairin yaradıcılığına, üslub və poetik ifadə tərzinə nəzər salmaq yetərlidir. Füzulinin yüksək
sənətkarlıqla qələmə alınmış məlum “Üçündür” rədifli qəzəli məhz Hidayətin şeirindən
təsirlənərək yazılmışdır. Hidayətin qəzəlində oxuyuruq:
Yaxdı məni pərvanətək ol pərtövi-rüxsar,
Şəmin beli kim, yandığı pərvanə üçündür [5, 293].
Füzulinin şeiri isə bu cür səslənir:
Yaxdım tənimi vəsl günü şəmtək, əmma
Bil kim, bu tədarük şəbu hicranın üçündür [6, 46].
İdeya və məzmundakı, eləcə də fikrin ifadə şəklindəki yaxınlıq, hətta bəzi hallarda eynilik
diqqəti cəlb edir. Hidayət deyir:
Can gövdədə sən sevgili cananə içündür,
Pəs bəslədügim canımı, cana, nə içündür? [5, 293].
Füzulinin qəzəlində oxuyuruq:
Can ver, könül, ol ğəmzəyə kim, munca zamanlar,
Can içrə səni bəslədiyim anın içündür [6, 46].
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Üslub və deyim tərzindəki oxşarlıq göz qabağındadır. Bu da danılmaz həqiqətdir ki,
Hidayətin şairlik istedadının, işlətdiyi cinas, təşbih, istifhəm və s. vasitəsilə şeirə hopdurduğu
səmimiliyin uğurlu bir poetik nümunənin yaranması ilə nəticələndiyi kimi eyni məzmun və
düşüncələr Füzuli təbi ilə özünəməxsus şəkildə cilalanaraq ayrı bir müvəffəqiyyətli
ahəngdarlıq və axıcılıq qazanmışdır. Hidayətin iki “Su” rədifli qəzəli olduğunu nəzərə alaraq
belə düşünmək olar ki, Füzuli özünün məşhur “Su” qəsidəsini də bu şeirlərin təsiri altında
yazmışdır. Hidayətin daha bir qəzəlinə nəzər salaq:
Ol ki, xətti-mişkbarı nəsxi-reyhan eyləmiş,
Xal imiş der ol ki, yüz üzrə pərişan eyləmiş.
Gözləri nəqqaşi şol kirpiklərinin leyfəsin,
Qanıma yaymış güli-övraqın əfşan eyləmiş [5, 319].
İndi isə Füzulinin bu beytlərin təsiri ilə yazdığını ehtimal etdiyimiz qəzəlinə diqqət yetirək:
Ta ki, taqi-zərnigarın çərx viran eyləmiş
Xişti zərrinin səba fərşi-gülüstan eyləmiş
Qət edib fəsli-xəzan abi-rəvan şirazəsin,
Nüsxeyi-gülzarın övraqın pərişan eyləmiş [6, 63].
Gətirdiyimiz nümunələrdəki yaxınlıq ehtimalımızı əyani şəkildə doğruldur. Hidayət bu
qəzəli ilə daha bir mükəmməl poeziya incisinin doğulmasına rəvac vermişdir. Şairin sözlə
bacarıqla davranmaq qabiliyyəti Füzulini daha bir gözəl əsər yaratmağa ruhlandırmışdır.
Osmanlı divan ədəbiyyatının bir sıra nümayəndələri də XV yüzillik Azərbaycan şairlərinin
ədəbi irsindən ilhamlanaraq gözəl sənət əsərləri ortaya qoyurdular. Ümumiyyətlə, poeziyada
təsirlənmə, şeirdə nəzirə yazma hər zaman aktual olmuşdur. Xüsusilə də qəzəl janrı bu
mənada şairlərin diqqətini daha çox çəkmişdir. Türkiyəli tədqiqatçı Ömər Faruk Akün bu
barədə yazır: “Divan şiirinde gazel kadar akisleri nazirelerde sürmüş başka bir şiir tarzı
görülmemiştir. Gazel nazire denilen şiir faaliyetinin merkezi ve esas konusu olmuştur” [7,
406]. Bizim bu araşdırmada mövzu ilə əlaqədar müraciət etdiyimiz şeirlərin əksəriyyəti də
məhz elə qəzəllərdən gətirilən nümunələrdir. Klassik Şərq şeirinin bu janrı müqayisə və təhlil
üçün kifayət qədər material verir. Çünki, orta əsr şairləri bu şeir janrında daha çox məharət və
ustalıq nümayiş etdirə bilirdilər. “Beğenilen ve divan estetiğinin gazelden beklediklerine, has
sanat işçiliği, seçkin üslubu sarıcı edası, göz alıcı kafiye ve redifleriyle cevap getiren gazeller
yazılıp ortaya çıkmalarının hemen ardından “nazire” adı altında, başka şairleri onu model
alarak yeni yeni şiirler yazmaya davet ve teşvik etmişdir” [7, 406]. Qəzəlin şairlərin nəzirə
yazmasında oynadığı rolu bir daha təsdiq etmək üçün Hidayətin daha bir şeirini gözdən
keçirmək yerinə düşər. Şair qəzəllərinin birində deyir:
İrişdi yazü çiçək, dutdu bağü zağ ətəgin,
Təvaf içün çaldı şükufə ağ ətəgin.
Qonağ oldu gülü qönçə bustanda yenə,
Nəsim altun ilə doldurur qonağ ətəgin [5, 277].
Baharın gəlişinin, təbiətin təzələnməsinin olduqca obrazlı şəkildə təsvirinin verildiyi bu
qəzəlin poetik cazibəsinin təsirlənərək Füzuli yazır:
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Ələ alır gəzicək ol güli-rəna ətəgin,
Vəhm edər kim, tuta bir aşiqi-şeyda ətəgin.
Bildi kim. Xaki-rəh oldum ətəgin tutmaq üçün
Götürər, düşməyə qoymaz yerə əmda ətəgin [6, 93].
Göründüyü kimi, burada da şeir obrazlı təsvirlər üzərində qurulmuşdur. Lakin Füzuli
Hidayətdən fərqli olaraq yaz fəslinin təbiəti canlandırmasını deyil, gözəlin vəsfini, aşiqin
sevgilisinə olan heyranlığını tərənnüm etmişdir. Bununla belə, məhz bu şeir nümunəsində
Füzuli dühasının Hidayət yaradıcılığından bəhrələndiyi şübhəsizdir. Digər bir qəzəldə isə
misra eynilə təkrar olunur. Füzuli bu qəzəli sanki Hidayətin şeirinə cavab olaraq demiş, bir əsr
sonra belə olsa onunla müşairə etməyə çalışmışdır. Hidayətin qəzəlində deyilir:
Kuyində məskən etdi, könül yaxma hicr ilən,
Çün cənnət əhlidir, nə verürsən əzab ona [5, 267].
Bu beytlər isə Füzulidəndir:
Təklifi-cənnət eyləmə kuyində könlümə,
Çün cənnət əhlidir, nə verürsən əzab ona [6, 21].
Gözdən keçirdiyimiz qəzəli nəzirə nümunəsi hesab etmək olar. Bu və misal gətirilən digər
şeirlər Füzuli poeziyasının Hidayət yaradıcılığı ilə əlaqəsini bariz şəkildə göstərir. Onun hər
cəhətdən Hidayətin bədii irsinə yaxınlığını, bu poeziyanın sənət cazibəsindən qurtula
bilmədiyini təsdiq edir.
Məqalənin aktuallığı. Qeyd etməliyik ki, anadilli ədəbiyyatımızın inkişafında
inkaredilməz rolu olan, doğma dilimizdə gözəl poetik nümunələr yaradan Əmir Hidayətin
ədəbi irsinin və bu ədəbi irsin özündən sonra gələn şairlərin yaradıcılığına təsirinin
öyrənilməsi istər XV-XVI əsrlər Azərbaycan poeziyasının təşəkkülünün, istərsə də XV
yüzillik Azərbaycan ədəbi dilinin tədqiqi nöqteyi-nəzərindən böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə XV Əmir Hidayətin Füzuli yaradıcılığına
təsiri hər iki şairin ədəbi irsindən gətirilən materiallar əsasında öyrənilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə ali məktəblərin filologiya
fakültələrində klassik ədəbiyyatın tədrisi, Füzuli yaradıcılığının öyrənilməsi ilə bağlı xüsusi
kursların aparılmasında müəllim, tələbələr tərəfindən istifadə oluna bilər.
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К.Гаджиева

Предшественник Физули – Амир Хидаят
Резюме
Творчество Амира Хидаята, как и других поэтов XV века имело влияние на
творческий путь Физули. Схожесть в образцах, приведенных в данной статье,
доказывает наши предположения. Во многих стихотворных образцах влияние Амира
Хидаята на гений Физули бесспорно. Вышеприведенные образцы еще раз доказывают
близость поэзии Физули к творчеству Амира Хидаята. Автор в основном исследует
лирические образцы – подражания – жанр незире, а также схожесть сюжетов и мотивов
произведений этих двух поэтов.
K.Hadjieva

Predecessor of Fuzuli - Amir Hidayat
Summary
Creativity of Amir Hidayat, like other poets of the 15th century, had an influence on
Fuzuli's creative path. The similarity in the samples given in this article proves our
assumptions. In many poetic models, Amir Hidayat`s influence on the genius of Fuzuli is
undeniable. The above samples once again prove the closeness of Fuzuli's poetry to the work
of Amir Hidayat. The author mainly examines lyrical patterns - imitations - the nezire genre,
as well as the similarity of the subjects and motifs of the works of these two poets.
Redaksiyaya daxil olub: 12.05.2017
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M.F.Axundzadə: modern milli ədəbiyyatın vəzifələri
(Ədəbiyyat və cəmiyyət, ədəbiyyat və zaman kontekstində)
Şahbaz Şamioğlu (Musayev)
AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına
Ədəbiyyat İnstitutunun aparıcı elmi işçisi,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
E-mail: shindi61@mail.ru
Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof. B.B.Məmmədov
filol.ü.f.d., dos.İ.M.Məmmədli
Açar sözlər: Axundzadə, milli, yeni, ədəbiyyat, vəzifə, cəmiyyət, zaman
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İlk professional ədəbiyyatşünaslarımızdan biri Firidun bəy Köçərli 1911-ci ildə Tiflisdə
çap etdirdiyi “Mirzə Fətəli Axundov həzrətlərinin təvəllüdündən yüz il mürur etmək
münasibəti ilə yazılmış risalei-yadigaranədir” əsərində yazırdı: “Milli ədiblərimizin atası,
təmsilat (dram) yazanlarımızın ustadi-kamili, ədəbiyyatımızın fəxri, şükkü-şübhəsiz, mərhum
Mirzə Fətəli Axundovdur ki, onun qələmindən ədəbiyyatın hər növ əsərləri vücuda gəlibdir:
bimisl komediyalar, tənqidə dair gözəl məqalələr, abidar şeirlər, fars və türk dilində şirin
hekayələr və qeyriləri...” (1, s. 168) Bu fikirlər M.F.Axundzadənin milli ədəbiyyatımızda
yerini, novatorluğunu, sənətkarlığını kifayət qədər dəqiq müəyyənləşdirməyə imkan verir.
F.Köçərli M.F.Axundzadəni “milli ədiblərimizin atası” adlandırmaqla ədəbiyyatşünaslıq
tariximizdə ilk dəfə onu yeni tipli ədəbiyyatın banisi hesab etmişdir.
M.F.Axundzadənin bədii yaradıcılığı nəinki on doqquzuncu yüzillikdə, habelə bütövlükdə
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində yeni bir mərhələ təşkil edir. O, XIX əsr Azərbaycan ədəbibədii düşüncəsinin gerçəkliyi olsa da, yaradıcılığının mahiyyəti baxımından bir əsrin
çərçivəsinə qətiyyən sığışmır. Özündən əvvəlki və sonrakı ədəbi nəsillərdən danışarkən ondan
bəhs etməmək mümkün deyildir; o, sələfləri ilə xələfləri arasında ən möhkəm özüllü mənəvi
körpüdür, üstəlik tarixi min illərlə ölçülən milli ədəbiyyatımızın yolu məhz onun
yaradıcılığının içindən keçərək (bu məqamda onun timsalında ədəbiyyatımız forma və
məzmunca təzələnir, yeni ədəbi növlər və janrlar meydana çıxır), yenilənir və davam edir. Bir
sözlə, M.F.Axundzadə milli ədəbi-bədii düşüncənin sonrakı taleyi baxımından zamanın
meydana gətirdiyi bir zərurət idi. Lakin M.F.Axundzadə vəzifəsini yeni tipli ədəbiyyat
yaratmaqla bitmiş hesab etməmiş, yeri gəldikcə özünün ədəbi-tənqidi məqalələrində, müxtəlif
şəxslərə ünvanladığı məktublarda ədəbiyyatın mahiyyəti və missiyasına dair əhəmiyyətini bu
gün də qoruyub-saxlayan fikir və mülahizələr irəli sürmüşdür. O, yeni tipli ədəbiyyatın –
modern ədəbiyyatın vəzifələrini ədəbiyyat və cəmiyyət, ədəbiyyat və zaman kontekstində
müəyyənləşdirmişdir.
Dünya və Şərq bədii fikir tarixinin inkişaf yollarını və meyillərini özünün fövqəladə
müşahidəsindən və təhlil süzgəcindən keçirən M.F.Axundzadə bu qənaətə gəlmişdir ki,
ədəbiyyatın içərisində olduğu, onunla yanaşı addımladığı, ona yön verdiyi cəmiyyət sağlam
olur və inkişafından heç zaman qalmır. Eləcə də cəmiyyətdən uzaq düşmüş, yaxud ona heç
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zaman yaxınlaşmamış ədəbiyyat, nə olursa-olsun, öz missiyasını heç vaxt yerinə yetirə bilmir.
Odur ki, o, ədəbiyyatın cəmiyyətdə gedən proseslərin içərisində olmasını, onu
istiqamətləndirməsini həmişə vacib saymışdır. Bu baxımdan M.F.Axundzadə Şərq və Qərb
ədəbiyyatlarını müqayisə edərək həyata daha yaxın olanına - ikinciyə üstünlük vermişdir. Ona
görə də Avropa ədəbiyyatının U. Şekspir, J.B.Molyer, F.Fenelon, K.F.Volney, C.K.Bayron,
C.Moryer, M.Volter, Ş.L.Monteskyö, J.J.Russo kimi görkəmli nümayəndələrinin
dünyagörüşü və yaradıcılığı daim onun diqqətini cəlb etmişdir.
Ədəbi-nəzəri görüşlərinin təhlilindən belə nəticəyə gəlmək olur ki, M.F.Axundzadə
ədəbiyyatda fərdi əhval-ruhiyyənin təsvir və tərənnümünü bəyənmir, onu vaxtı keçmiş hesab
edirdi. Divan ədəbiyyatına, konkret qəzəl və qəsidəyə xeyli soyuq münasibətinin kökündə də
məhz bu amil dayanırdı. O, yaxşı bilirdi ki, ənənəvi ədəbiyyatla, onun nəsihət və moizə
“həb”ləri ilə naxoş cəmiyyəti sağaltmaq mümkün deyildir. Ona görə də ədəbiyyatdan
praktiklik tələb edir və bu prizmadan çıxış edərək, ədəbiyyatın təcrübiliyini təmin edən,
“avropalıların nəzərində sənətlərin ən şərəflisi olan” dram janrının vacibliyini önə çəkirdi.
Mirzə Ağaya 28 iyun 1871-ci il tarixli məktubunda fikrini belə izah edirdi: “Gülüstan” və
“Zinətül-məcalis” dövrü keçmişdir. Bu gün bu cür əsərlər millətin işinə yaramır. Bu gün
millət üçün faydalı və oxucuların zövqü üçün rəğbətli olan əsər – drama və romandır. Roman
da drama fənninin bir qismidir ki, izahı uzun şərhə möhtacdır” (2, s. 342). O, dramın
mahiyyətində həm də tənqid dayandığından bu janrın millətin işinə yarayacağını çox yaxşı
bilirdi. M.F.Axundzadə maarifçi realist kimi, cəmiyyətin inkişafını tənqid vasitəsilə adamların
tərbiyələnməsində, pis vərdişlərdən uzaq durmasında görürdü. O, “Təmsilat”ı fars dilinə
tərcümə edən Mirzə Məhəmmədcəfərə məktubunda tənqidi əsərin istehza, gülgü və məsxərə
yolu ilə yazıldığını qeyd edərək, onun moizə və nəsihətdən üstün olduğunu göstərmək üçün
maraqlı bir misal çəkmiş və bununla da dramın – milli ədəbiyyatda yeni janrın vacibliyini bir
daha göstərmişdir: “Fərz edək ki, bir vaiz nəsihətçi ata məhəbbəti şivəsində bir kitab yazaraq,
kimyanın həyatda mövcud olmadığını xalqa anlatmaq istəmişdir. Digər tərəfdən isə başqa bir
şəxs ortaya çıxmış və “kimya yoxdur və kimyanın olduğuna inanmaq olmaz”, - sözlərini
dilinə belə gətirmədən ancaq tənqid və istehza məqsədi ilə “Molla İbrahim Xəlil” hekayətini
yazaraq xalq arasında yaymışdır. İndi deyin görək, bu iki növ əsərdən hansının insanların
təbiətindəki təsiri üstün və aşkardır? Söz yox ki, “Molla İbrahim Xəlil” hekayətinin! Çünki bu
əsər tənqid və istehza üsulu ilə yazılmışdır” (3, s. 297). M.F.Axundzadə dramı, teatr sənətini
fərdin deyil, məhz ümuminin, ümumilikdə cəmiyyətin əhval-ruhiyyəsinin tərcümanı hesab
etmişdir: “Avropa dövlətləri milyonlarla pul sərf edib, hər bir böyük şəhərdə teatr adı ilə
əzəmətli binalar tikdirmişlər ki, qadınlar və kişilər orqya yığışaraq, öz həmvətənləri haqqında
tənqid və istehza ilə yazılmış əsərlərə qulaq assınlar və məsxərəyə qoyulanların vəziyyətini
görüb, onlardan ibrət alsınlar” (3, s.298). Görkəmli axundzadəşünas Nadir Məmmədov
diqqəti bu məsələyə yönəldərək, ədibin sənətin estetikası barədə düşüncələrini tamamilə
doğru qiymətləndirmişdir: “...Axundzadə hər şeydən əvvəl onu qeyd edirdi ki, dram əsəri və
teatr kütləvi, demokratik səciyyə daşıyır, padşahdan tutmuş kəndliyə qədər hamı onu anlayır,
dərk edir. Əhalisinin çoxu savadsızlardan ibarət olan ölkələr üçün isə daram əsəri daha böyük
əhəmiyyətə malikdir” (4, s.510). Burada M.F.Axundzadənin modern ədəbiyyat
konsepsiyasının daha mühüm bir cəhətinə diqqət yetirilməlidir: ədəbiyyat cəmiyyəti
inandırmağı bacarmalıdır. Əhalinin böyük əksəriyyətinin savadsız olduğu cəmiyyətdə
oxutmaqla başa salmağın mümkünsüzlüyü şəraitində M.F.Axundzadə göstərməklə (teatr)
inandırmaq yolunu seçmiş və burada zəngin Avropa ədəbiyyatı təcrübəsinə əsaslanmışdır.
M.F.Axundzadə inanırdı ki, cəmiyyət üzvlərinə onların alışdıqları, artıq fərqinə varmadıqları
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köhnə həyat tərzini əyani şəkildə göstərməyin ən yaxşı yolu dram və teatr sənətidir. Adamlar
səhnədə özlərini görürlər, pis və yaxşı cəhətləri ilə üz-üzə qalırlar və şübhəsiz ki, bütün bunlar
onları fikirləşməyə, nəticə çıxarmağa vadar edir. Ona görə də M.F.Axundzadə “oxuculara və
qulaq asanlara ibrət verə bilən kamil əsər”lərin tərəfdarı idi və ayrı-ayrı məqalələrində,
müxtəlif şəxslərə məktublarında məhz bunu tövsiyə edirdi. Təbrizli dostu Mirzə ağaya
məktubunda dram sənətinin əsas vəzifəsini vurğulayaraq yazırdı: “Drama sənətinin məqsədi
insanların əxlaqını yaxşılaşdırmaq, oxucu və qulaq asanları ibrətləndirməkdir” (2, s. 336).
M.F.Axundzadənin dram əsərləri ilə cəmiyyəti silkələyib-oyatmağa, onu düşündürməyə,
güldürməyə, lazım gələndə ağlatmağa çalışmasına diqqət çəkən F.Köçərli yazırdı: “Mərhum
Mirzə Fətəlinin komediyaları məişətimizin təəccüblü bir aynasıdır ki, zahirimizi də,
batinimizi də eyni ilə göstərir... Odur ki. Mirzə Fətəlinin komediyalarını oxuyan bəsirət əhli
bir tərəfdən gülürsə, bir tərəfdən də həzin-həzin ağlayıb, göz yaşı tökür...” (5, s. 30).
M.F.Axundzadə moizə və nəsihəti faydasız saydığı kimi, tənqidin də müəyyən şərtlərə
cavab verməli olduğunu göstərmişdir. Avropa ədəbiyyatı təcrübəsinə əsaslanan
M.F.Axundzadə mülayimliyi və məsələni ört-basdır etməyi tənqidin şərtlərinə zidd hesab
etmişdir: “Məsələn, Bokl və Renan öz əsərlərini necə yaza bilərdilər ki, mülayim, pərdəli,
etirazsız, vaizcəsinə, nəsihətverici, mehribancasına və ata sözləri kimi çıxaydı? Əgər belə
olsaydı, onların əsərləri tənqid olmazdı, onların adını heç kəs eşitməz və əsərlərini heç kəs
oxumazdı” (3, s. 303).
M.F.Axundzadənin modern ədəbiyyat təlimində ikinci mühüm məsələ onun ədəbiyyat və
zaman probleminə baxışıdır. Ədibin bədii və elmi-fəlsəfi əsərlərində, zəngin epistolyar irsində
bu problemə kifayət qədər yer ayrılmışdır. M.F.Axundzadə ədəbiyyatın zamanın yedəyində
deyil, yanında addımlamasının, onun nəbzini tutmasının tərəfdarı olmuşdur. Ədəbiyyatın bu
missiyasını yerinə yetirə bilməsi üçün bir neçə vacib məsələnin öz həllini tapması lazım idi.
Avropa ədəbiyyatı və mədəniyyətinin tarixi inkişaf yolunu və çağdaş vəziyyətini təhlil edən
M.F.Axundzadə milli mənafe naminə konservativ düşüncə tərzindən əl çəkməyi, başqa
xalqlardan ibrət götürməyi vacib sayırdı. Şübhəsiz ki, XIX əsrin gerçəkliyində əhalisinin
böyük əksəriyyətinin savadsız olduğu müstəmləkə şəraitində yaşayan Azərbaycanda bu çox
çətin bir məsələ idi, lakin M.F.Axundzadə ziyalıların öz missiyalarını axıracan yerinə
yetirmələri şərti ilə tədricən həmin vəzifələrin öhdəsindən gəlməyi mümkün hesab edirdi.
Ədəbiyyatın cəmiyyətə təqdim olunmasını, yəni ədəbi nümunələrin oxucuya çatmasını təmin
edən iki vacib məsələ daim onun diqqət mərkəzində idi. Birincisi, Avropa ölkələrində olduğu
kimi, milli dildə kitab çapı işinin əsasını qoymaq, ikincisi ana dilində dövri mətbuatın
yaradılmasına nail olmaq. Cəmiyyətin müasirləşməsi üçün kitab çapı işinin təşkili və
mətbuatın yaradılmasının vacibliyindən başqa tədqiqatlarımızda bəhs etmişik. Burada
ədəbiyyat və zaman münasibətlərini aydınlaşdırmaq baxımından bəzi mülahizələri söyləməyi
vacib sayırıq. Avropalıların fikir, söz və mətbuat azadlığına gedən yolu XV əsrdə
İ.Qutenberqin modern çap maşınını ixtirasından sonra sənaye üsulu ilə çap məhsullarının –
kitablar, broşüralar, təqvimlər və qəzetlərin meydana çıxması ilə başlamış, nəhayət, təxminən
iki yüz ildən sonra gerçəkləşmişdir. Özünün elmi-fəlsəfi düşüncələrinin və dünyagörüşünün
formalaşmasında mühüm rol oynamış avropalı mütəfəkkirlərin təcrübəsinə əsaslanan
M.F.Axundzadə həmin məsələlərin həllini tapacağı təqdirdə ədəbiyyatın zamanın tələblərinə
cavab verə biləcəyinə inanırdı. O, yaxşı başa düşürdü ki, cəmiyyət üzvlərinə, kütlələrə gedib
çıxmayan ədəbiyyat kəsərsiz olur, onun varlığı ilə yoxluğunun elə bir fərqi yoxdur. C.Milton
(1608-1674), C.Lokk (1632-1704), Ş.Monteskyö (1689-1755), J.J.Russo (1712-1778) və
başqa yazıçı və filosofların ideyaları sənaye üsulu ilə çap edilən və öz dövrü üçün kifayət
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qədər tiraja malik kitablar vasitəsilə yayılırdı və mahiyyət etibarı ilə ədəbiyyat zamanın
tələblərinə, millətin tərəqqisinə, cəmiyyətin demokratikləşməsinə xidmət edirdi. Elmi
ədəbiyyatların məlumatları mətbəə işində Avropa ölkələrindən nə qədər geridə qaldığımızı
göstərməkdədir. Məsələn, Strasburqda ilk mətbəənin işə düşməsindən (1458) (6, s. 29) yalnız
düz 400 il sonra Şamaxıda mətbəə açılmış (1858), daşbasma üsulu ilə ilk kitablar çap
edilmişdir (7, s.6). Həmin vaxta qədər isə Azərbaycanda kitabçılıq, əsasən, xəttatların
xidmətlərinə bağlı olmuşdur. Azərbaycan yazıçılarının ayrı-ayrı ölkələrdə müxtəlif dillərdə
çap edilmiş kitablarını nəzərə almasaq, müasir üsullarla kitab çap etdirmək təşəbbüsündə olan
və istəyini reallaşdıra bilən ilk ədiblərimizdən biri M.F.Axundzadə olmuşdur. 1853 və 1859cu illərdə onun Tiflisdə rus və Azərbaycan dillərində kitabları çap edilmiş, Qafqazın bütün
regionlarında, Rusiyada, fərdi qaydada İran və Türkiyədə yayılmışdır. M.Y.Qarabağinin
1856-cı ildə Azərbaycan şairlərinin əsərlərindən ibarət “Kitabi-məcmueyi-divani-Vaqif və
digər müasirin”, yaxud A.Berjenin 1868-ci ildə “Qafqaz və Azərbaycanda məşhur olan
şüəranın əşarinə məcmuədir” kitabları onun yaxından köməyi və təşəbbüsü ilə çap edilmişdir
(8, s. 359). Beləliklə, M.F.Axundzadə zamanın tələblərindən yaranan, cəmiyyətin inkişafına
yarayan, millətin tərəqqisinə aparan mahiyyətcə sosial ədəbiyyatın tərəfdarı olmuşdur. Və o
bu tipli ədəbiyyatın, Divan ədəbiyyatında olduğu kimi, sandıqlarda yatıb-qalmasını qətiyyən
istəmir, oxucusu nə qədər az olsa da, kütlələrin içərisinə yeriməsini, yayılmasını vacib sayırdı.
M.F.Axundzadə yenə də ədəbiyyat və zaman müstəvisində, ədəbiyyatın sosial
funksiyasını yerinə yetirə bilməsi üçün mətbuat orqanlarının yaradılmasını vacib şərtlərdən
saymışdır. Özü də maraqlıdır ki, o, zamanın tələbindən çıxış edərək məhz satirik qəzetin təsis
olunmasından bəhs etmişdir. O, dostu Mirzə Yusif xana 29 mart 1871-ci il tarixli məktubunda
yenə Avropa təcrübəsinə istinadən yazırdı: “Hal-hazırda Avropa ölkələrinin hər birisində
satirik qəzetlər, yəni öz həmvətənlərinin pis əməlləri haqqında tənqid və həcv yazan qəzetlər
vardır ki, hər həftə çap edilib yayılır. Avropa dövlətləri bugünkü intizam və tərəqqiyə moizə
və nəsihət sayəsində deyil, tənqid sayəsində çatmışlar” (3, s.302). M.F.Axundzadənin satirik
mətbuat orqanı ilə bağlı arzusu düz 35 il sonra Cəlil Məmmədquluzadənin 1906-cı ildə
“zamanın özü yaratdığı, təbiətin özü yaratdığı” “Molla Nəsrəddin” satirik jurnalını təsis
etməsi ilə gerçəkləşmişdir. Əslində “Molla Nəsrəddin”in meydana çıxması ilə ədəbiyyatda
M.F.Axundzadənin istədiyi və biləvasitə onun yetişdirdiyi epoxa başlanmış, maarifçi
realizmdən tənqidi realizmə keçid reallaşmışdır.
M.F.Axundzadə sandıq ədəbiyyatından, cünglərdə saxlanan ədəbiyyatdan mətbu
ədəbiyyata keçidin zəruriliyini özünün ədəbi nümunələrinin timsalında təsdiqləmişdir. Rus
şairi A.S.Puşkinin olümü münasibətilə yazdığı məşhur qəsidəsini Moskva mətbuatında,
komediyalarını Tiflisdə rus dilində işıq üzü görən “Кавказ” qəzetində dərc etdirmişdir (9). O,
özünü təqdim etməklə kifayətlənməmiş, “zikr etdiyi şərti” poeziyasında gördüyü Q.Zakiri də
mətbuatda çap olunmağa təşviq etmiş və onun vasitəçiliyi ilə şairin Krım müharibəsinə aid
yazdığı “Fərzəndi-əziz” şeiri “Кавказ” qəzetində rus dilinə tərcüməsi azərbaycanca orijinalı
ilə birlikdə işıq üzü görmüşdür (10, s. 209).
M.F.Axundzadə zamanın tələbləri baxımından ədəbiyyatın mətbuata bağlılığını vacib
sayırdı. Mətbuatın vasitəçiliyi olmadan milli ideyaların cəmiyyətə sirayət etməsinin müşkül
bir iş olduğunu anlayan M.F.Axundzadə ana dilində qəzet çap etmək arzuzuna düşmüş, buna
nail ola bilməyəndə isə rusdilli mətbuatdan istifadə etmək məcburiyyətində qalmışdır. Zəngin
mütaliəyə malik M.F.Axundzadə dünya ədəbiyyatının korifeylərindən olan D.Defo, C.Svift,
O.Balzak, E.Zolya, M.Tven, A.S.Puşkin, A.İ.Gertsen, V.Q.Belinski və onlarla başqalarının
birbaşa mətbuatda çalışdıqlarını, yaxud qəzet və jurnallarla yaxından əməkdaşlıq etdiklərini,
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onları düşündürən ən vacib məsələlərlə bağlı publisistik yazılarını, bədii əsərlərinin bir
qismini ilk dəfə KİV-də çap etdirdiklərini və yaxşı effekt verdiyini bilirdi. Odur ki,
M.F.Axundzadə ədəbiyyat və zaman kontekstində ədəbiyyatın öz vəzifələrini mətbuatla
intensiv əlaqələr şəraitində yerinə yetirə biləcəyinə ümid bəsləyirdi. Burada M.F.Axundzadə
qətiyyən yanılmırdı. “Əkinçi”dən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutuna qədər olan
təxminən yarıməsrlik dövrün təhlili ədəbiyyatın, milli tərəqqinin simasını və miqyasını
müəyyənləşdirməyə tamamilə imkan verir. M.B.Məhəmmədzadə 1918-ci ildə Tiflisdə nəşr
etdirdiyi “İki inqilab arasında” əsərində yazırdı: “Tarix... kəskin qələm ilə yazır ki, azəri
türklərin əlli illik müddətində mədəniyyət və milliyyət yolunda göstərdikləri diriliyi Asiya
dünyasında Yaponiyadan başqa heç millət göstərməmişdir. Heç bir millət 25 sənədə (18751900-cü illəri nəzərdə tutur – Ş.Ş.) milli bir ədəbiyyat, milli bir teatro, milli bir musiqi və
milli bir mətbuat yaratmamışdır. Heç bir millət 12 sənə içində (1906-1918-ci illəri nəzərdə
tutur – Ş.Ş.) milli bir tərpəniş, siyasi bir sima və milli bir dirilik göstərməmişdir” (11, s.14).
M.F.Axundzadənin konsepsiyasından çıxış edərək görmək mümkündür ki, XX əsrin
əvvəllərində mətbuat və ədəbiyyat tandemi özünü tamamilə doğrultmuşdur. Onun arzuladığı
ədəbiyyatı məhz Azərbaycan ictimai-ədəbi fikir tarixində misilsiz rol oynamış “Molla
Nəsrəddin” və “Füyuzat”ın ətrafına toplaşmış şair və yazıçılar yaratmışlar.
M.F.Axundzadənin Avropa ədəbiyyatına üstünlük verməsi, şübhəsiz ki, onun
özünəqədərki milli ədəbiyyatdan imtinası demək deyildi. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki,
axundzadəşünaslığın yenicə formalaşmağa başladığı dövrlərdə ədibin Qərb ədəbiyyatı ilə
bağlı fikir və mülahizələri bəzən kontekstdən çıxarılaraq onun ümumşərq ədəbiyyatına xor
münasibəti kimi dəyərləndirilmiş və bəziləri bu yanlış qavramadan çıxış edərək
M.F.Axundzadəyə qədər olan ədəbiyyata aşkar nihilist münasibət bəsləmişlər. 1920-ci illərin
siyasi tendensiyasından çıxış edən Hənəfi Zeynallı “Azərbaycanda Mirzə Fətəli əsri”
məqaləsində klassik ədəbi prosesin ünvanına aşağılayıcı ifadələr işlədirdi: “Ədəbiyyat adına
nə vardısa saqinamə, qəzəl və qəsidələr ilə mərsiyəçilikdən ibarət idi. Şairlər saraylar
ətrafında, bəylər otaqlarında və yaxud uzaqdan-yaxından bunların həndəvərində
sürünənlərdən ibarət idi” (5, s.115). Yaxud başqa bir tədqiqatda M.F.Axundzadənin yeni tipli
ədəbiyyat yaradıcılığı onun yaşadığı cəmiyyətdən uzaqlaşması kimi qavranılmışdır: “Mirzə
Azərbaycan mühitində, Azərbaycan cəmiyyəti içində yaşarkən, fikrən o mühitdən tamamilə
uzaqlaşmışdı. O, Füzuli, Vaqif, Seyid Əzim kimi qərami şeirlər, qəsidələr yazmayırdı, zira ki,
ruhən və fikrən onun yaşadığı mühit, sevdiyi aləm büsbütün başqa idi” (5. s, 52). Əlbəttə,
M.F.Axundzadə Azərbaycan cəmiyyətindən qətiyyən uzaqlaşmamışdı, bütün fikri
Azərbaycan cəmiyyətində idi. İdeologiyanın basqısı altında olan müəllif əslində
M.F.Axundzadənin nə istədiyini bilirdi (“O, xalqını bir fransız kimi düşündürmək, yaşatmaq
və məmləkətini Fransa kimi görmək istəyirdi”), lakin onun yeni tipli ədəbiyyatın vacibliyi
barədə ədəbi görüşlərini istər-istəməz interpretasiya edərək siyasiləşdirir, bolşeviklərin
ampulasına uyğun olaraq yazıçını süni şəkildə sinfi mübarizəyə qoşurdu: “O mühit, o
cəmiyyət onun ruhuna dar və çox sönük gəlirdi. O kirli, o qaranlıq mühit çirkabları və hisləri
içində çırpınan insanlara acıyır, onlara qurtuluş yolu arayırdı” (5, s. 52).
Qeyd edək ki, sovet dövründə M.F.Axundzadənin yeni tipli ədəbiyyat və onun vəzifələri,
klassik irsə zamanın tələblərindən doğan kriteriyalar çərçivəsində münasibəti və s. problemlər
əksər hallarda tendensiyalı şəkildə tədqiq olunmuşdur. Bu məsələlər yeni siyasi-tarixi şəraitdə
yenidən tədqiqat aparmağı zəruri edir.
Məqalənin aktuallığı. M.F.Axundzadənin Azərbaycan ədəbiyyatında xidmətləri onun ilk
professional ədəbi tənqidçi olması ilə bitmir. Təhlillər göstərir ki, o, eyni zamanda ilk
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ədəbiyyat nəzəriyyəçisi olmuşdur. Məqalədə M.F.Axundzadənin ədəbi-nəzəri görüşləri onun
müasir ədəbiyyatın vəzifələri haqqında təlimi əsasında təhlil edilir. Mövzu
M.F.Axundzadənin modern ədəbiyyat haqqında konsepsiyasının müasir dəyərlər
prizmasından qiymətləndirilməsi baxımından aktualdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə yeni elmi dəlillər üzə çıxarılır və müasir baxışlar
nöqteyi-nəzərindən qiymətləndirilir.
Məqalənin paktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ədəbiyyatşünaslar, ali məktəblərin
filologiya ixtisasları üzrə təhsil alan bakalavr və magistrləri bəhrələnə bilərlər.
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Ш.Шамиоглы (Мусаев)

М. Ф. Ахундзаде: задачи современной национальной литературы
(В контексте литературы и общества, литературы и времени)
Резюме
В этой статье указывается, что М.Ф.Ахундзаде, как профессиональный
литературовед, определил задачи национальной литературы в контексте «литература и
общество», «литература и время» в своих критических статьях и в своем богатом
эпистолярном наследии. Он всегда защищал точку зрения, что литература должна быть
в самих процессах, происходящих в обществе, и направлять ими. С этой точки зрения
М.Ф. Акундзаде всегда отдал предпочтение на западной литературе, сравнивая ее с
восточной литературой.
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В то же время М.Ф.Ахундзаде всегда поддерживал литературу с социальным
уклоном, созданным на основе требований времени и обеспечивающей прогресс нации.
По его мнению, этот тип литературы должен быть распространен в обществе и в массе.
С этой целью он считал необходимым, чтобы литература имела тесные отношения со
средствами массовой информации.
S.Shamioglu (Musayev)

M.F.Akhundzade: tasks of the modern national literature
(in context of literature and society, literature and time)
Summary
This article specifies that M.F.Akhundzade, as a professional literary critic has determined
the tasks of the national literature in the context of literature and society, literature and time in
his critical articles and in his rich epistolary heritage. He defended always the point of view
that the literature has to be in the very processes occurring in the society and to direct them.
From this standpoint, M.F.Akundzade has given priority to the western literature comparing it
with the oriental literature.
At the same time, M.F.Akhundzade was always supporter of the literature with social bias,
created based on the time’s requirements and resulting to the progress of the nation. To his
mind, this type of literature has to be disseminated into the society and mass. For this purpose,
he considered necessary for the literature to have close relations with the media.
Redaksiyaya daxil olub: 15.09.2017
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Yusif Balasaqunlunun “Qutadğu-bilig” poemasında insanın
cəmiyyət və dövlət içindəki vəzifəsini müəyyənləşdirən
baxışlar sistemi
Aynur Əliyeva
BQU-nun laborantı
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Türklərin tarixdə böyük dövlət qurduqları və çox müvəffəqiyyətli idarəçilik ənənələrinə
sahib olduqları göz qabağındadır. Türklərin dövlət qurmaq və idarə etmək barədə əldə
etdikləri müvəffəqiyyətlərdə ancaq hökmdar və sultanların deyil, eyni zamanda elm adamları
və mütəfəkkirlərin də böyük xidmətləri olmuşdur. Mütəfəkkirlər, elm adamları və dövlət
başçılarının məsləhətçilərinin hökmdarlarına yazdıqları risalə və məktublarla onlara yol
göstərmiş və məsləhətlər vermişlər. Beləcə idarəçilik mövzusu, dövlət idarəçilərinə təqdim
olunan kitabçalar ilə din və əxlaqla bağlı əsərlər də yer almış və araşdırılmışdır. Bu əsərlərdə
daha çox cəmiyyətdə sabitliyi, təhlükəsizliyi və ədaləti təmin etməklə idarəçilərin xalqın
qarşısındakı vəzifəsini, davranışlarını bildirən və yada salan nümunələr öz əksini tapmışdır.
İnsan həyatını araşdıran, dinclik və xoşbəxtliyin şərtlərini bildirən Yusif Xas Hacib
poemada qanun və dövlət məsələlərini ətraflı işləmiş və düşüncələrinin reallaşması məqsədilə
onu dövlət başçısına təqdim etmişdir. Müəllif özündən əvvəlki zamanlardan yararlandığı üçün
“Qutadğu bilig” türk mədəniyyətinin yaratdığı dövlət quruluşunun dəyişməz əsaslarını əhatə
etmişdir: Xalq üçün, xalqın yaratdığı, xalqa xidmət edən bir dövlət. Yusif Balasaqunlunun
təsvir etdiyi dövlətdə söz sahibləri, idarəçilər, vəzifə sahibləri xalqa xidmətlə bağlıdır. Onlar
özlərini cəmiyyətin dinc yaşayışına, zənginləşməsinə və xoşbəxtliyinə həsr edənlərdir.
Dövlətin inkişafı və rifahı üçün vətəndaşın öhdəliklərini lazımınca etmələri ilə yanaşı,
dövlətin yeritdiyi siyasətə də əməl etməsi vacibdir. Bu baxımdan poemanı yaradan Yusif Xas
Hacib “dövlətə qarşı çıxsan, cəfa ilə boğuşarsan” deməklə dövlətin hakimiyyətinin
qorunmaması, dövlət işlərinə məsuliyyətsiz yanaşma, bu işlərin zamanında edilməməsi
dövlətin süqutuna gətirib çıxaracağı, dövləti idarə edənlərin yaxşı insan olmaları və insanlara
qarşı da yaxşı davranmaları xüsusunda xəbərdarlıqlar edir. Yusif Balasaqunlu bu mövzudakı
fikirlərini hökmdarla Öydülmüş arasında gedən söhbətlərdə açıq şəkildə göstərir. Bu
danışıqlardan aydın olur ki, xalqın və hökmdarın dincliyi əldə etməsi üçün dövlət işlərinin
vaxtında görülməsi vacibdir. Bu günün işi edilməzsə, sabahın işi də onun üzərinə əlavə olunar.
Məhz buna görə də işlərin zamanında görülməsi təkidlə buyurulur və hər zaman öz dəyərini
qoruyan, tez-tez təkrar olunan atalar sözü təkrarlanır: Bu günün işini sabaha qoymaq olmaz.
Yusif Xas Hacibə görə dövləti ayaqda tutan iki əsas qüvvət vardır ki, bunlar qızıl və qılıncdır.
Sərvət, mal-dövlət insan həyatında mühüm rol oynadığı kimi, dövlətdə də böyük önəm daşıyır.
Daima maneələrlə qarşılaşan dövlətdə qılıncla yanaşı, qızıl da dövlətin təməl qüvvətini
meydana gətirir.
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Dövlət doğruluqdan ayrılmamalı, xalqa xidmət etməlidir. Müəyyən birliklərin deyil,
xalqın xidmətində olmalı, xidmətləriylə xalqı rifaha, gözəl yaşayışa və xoşbəxtliyə
çatdırmalıdır. Kasıbların vəziyyəti yaxşılaşdırılmalı, yetim və köməksizlər qorunmalıdır.
Dövlətə xidmət edən şəxslərin əmək haqqları vaxtında ödənməlidir. Dövlətin göstərdiyi
xidmətləri yerinə yetirməsi üçün qanun və qaydalara riayət edilməsi, mənəvi baxımdan
hörmət göstərilməsi və başqa müxtəlif vasitələrin edilməsinə ehtiyac vardır. Yusif Xas Hacibə
görə dövlətdə söz sahibi olmaq, ”Hikmət sahibi olmaq və səadətə yetişmək” deməkdir.
Hökmdar dövlətin imkanlarını özü üçün deyil, xalq üçün istifadə etməlidir. Üstəlik, Yusif
Balasaqunlu bu söz sahibliyinin hər an siyasi qərarsızlıq və müəyyən mübarizələr nəticəsində
əldən çıxa biləcəyini də qeyd edir. Yəni, iqtidar sahibi əlindəki bu gücün özünə aid olmadığını,
xalqa xidmət üçün ona əmanət edildiyini unutmamalıdır. Dövlətin bu cür xidmət quruluşunun
olması Türk dövlətinin sağlamlığının bir göstəricisidir. Bununla yanaşı, dövlətin xeyrinə
qanunlar çıxarmaq lazımdır. Bu qaydaları yerinə yetirmək üçün ədalətə, yaxşılığa və
doğruluğa uyğun davranmaq lazımdır. Xalqını sevən, onun xeyrinə qərarlar çıxaran vəzifəlilər
lazımi miqdarda əmək haqqı almalı və söz sahibi olan hökmdar da bu qaydalara riayət
etməlidir.
Dövlətin üstləndiyi xidmətləri yerinə yetirməsi üçün mənəvi baxımdan hörmət edilməsi,
qanun-qaydalara riayət edilməsi, maddi cəhətdən də müxtəlif vasitələrə ehtiyac vardır. İctimai
xidmətlə məşğul olanlar dövlətin əsl üzvləridir: maddi vəsait onlara ayrılır və onlar da xalqa
xidmət edirlər. Dövlət sözü güc və güclülük mənasına gələn, ölkənin imkanlarını, maddi və
mənəvi vasitələrini özündə əks etdirən şəxs və ya cəmiyyəti əhatə edir. Bu zaman ədalətli bir
dövlət idarəçiliyi göstərməyin digərlərindən daha önəmli olduğu vurğulanır. “Qutadğu-bilig”
poemasında müəllif ədaləti əsas götürən, ədalətin yerinə yetirilməsi üçün qanunların düzgün
şəkildə qurulmasına xidmət edən dövlət modeli yaratmışdır. Hüquqi dövlətin təməl
üsullarından olan dövlət idarəçiliyi, insan hüquqları, qanuni işlər öz əksini tapmışdır.
Poemada insanın işləməsi, alın tərilə əmək haqqını qazanması və bunun qarşılığında
haqqını alması kimi məsələlər vurğulanmışdır. Yusif Balasaqunlu “ömür əziz deyil, əmək
əzizdir. Həyat gedər insan buna heyfisləndiyini bildirməz, amma əmək boşuna gedərsə, insan
bunun əzabını uzun illər unutmaz” demişdir. Əsərdə ümumi olaraq dövlət idarəetmə
sistemində, dövlət adamlarının əməyə olan münasibəti xüsusilə vurğulanır. Dövlət xidmətində
olanların haqlarının vaxtında ödənməsi məsələsi də əksini geniş şəkildə tapmışdır. Gündoğdu
ilə vəzir Aydoldu və daha sonra isə Öydülmüş arasında gedən dialoqlarda dövlətə xidmət
edənlərinin haqqının artıqlaması ilə verilməsi məsələsi də vurğulanır. Bu zaman həmin
şəxslərin rəhbərliyə daha sadiq olacaqları və bununla da dövlətin həm davamlılığı, həm də
getdikcə zənginləşməsi qeyd olunur.
Aydoldu ədaləti təmsil edən Gündoğduya belə deyir:
Xidmət etmə, edərsən layiq olana xidmət et;
Layiq olan bəy xidmətçinin haqqını bilir.
Xidmət etmə, edərsən comərt olana xidmət et,
Bil ki, comərdin evi qızıl, qapısı gümüşdür [1,87].
Hökmdar Aydoldunun bu dediklərini təsdiqləyərək onu xidmətə qəbul edir və haqqını
artıqlaması ilə ödəyəcəyini təmin edir:
Bu gündən etibarən sən doğruluqla xidmətə başla,
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Əlbəttə, bəy xidmət edənin haqqını ödəyər [1, 87].
Əsərdən oxuduğumuza görə həqiqətən də Gündoğdu vəziri Aydoldunu tərif edir və ona
çoxlu mal-mülk, qızıl-gümüş verir. “Qutadğu-bilig”də əmək tərif edilir və qarşılığının mütləq
verilməsi bildirilir. Bildiyimiz kimi, hər bir cəmiyyətdə əmək fəaliyyətilə məşğul ola
bilməyənlər, bundan məhrum olanlar da vardır. Bu insanlar dövlət tərəfindən himayə edilir və
qorunurlar. Sosial dövlətin də başlıca amallarından biri məhz bu vətəndaşlara dövlətin əlini
uzatması, kömək olması və ehtiyaclarının qarşılanmasıdır. Poemada Yusif Xas Hacib dövlətin
vətəndaşlarına qarşı əliaçıq olması, vətəndaşlara yaxşılıq etməyin topluma rifah və dinclik
gətirəcəyini dönə-dönə təkrarlayır.
Xalqa dövlətin kömək etməsi düşüncəsi əsərdə, xüsusilə, kasıbların vəziyyətlərinin
yaxşılaşdırılması şəklində öz əksini tapır. Sosial bir dövlətdə vətəndaşların kasıb olmaması və
ya ən azından işləyən şəxs öz ümumi ehtiyaclarını rahatlıqla ödəyə biləcəyi, başqalarına
möhtac olmayacağı şəkildə maddi gücünün olması bildirilir. Dövlət çalışan şəxsin əməyinin
qarşılığı olaraq onun yaşayışını təmin etməlidir. “Qutadğu-bilig”də dövlətin bəyi olan
Gündoğduya daima bir mövzuda xəbərdarlıq olunur. Öydülmüş Gündoğduya belə səslənir:
əgər quldan kasıb adını götürməzsənsə o necə bəy ola bilər? Ey hökmdar, sənə köməyə
ehtiyacı olan şəxslər lazımdır; bəylər pisliyi bunlar ilə ortadan götürürlər. Bir çox adamlar
yığılmalı və onlara yaxşılıq edilməli, kasıbı zənginləşdirməli və ac olanları doyurmalıdır”
[1,367]. Öydülmüş yenə kasıbların vəziyyətlərini yaxşılaşdırılması ilə bağlı hökmdara belə
deyir: “Orta vəziyyətli kimsələrin yükünü kasıblara yükləməməli, yoxsa kasıb aclıqdan məhv
olur. Kasıbları qorusan, onlar orta vəziyyətli olar, orta vəziyyətlilər isə zəngin olar, bu zaman
dövlət zəngin olar və xalq dincliyə qovuşar”[1,368]. Odqurmuş sarayda hökmdarla görüşü
zamanı belə məsləhət verir: Kasıb, dul və yetimlərin yanında ol, onları qorumaq, qanunu
həqiqətən tətbiq etmək etməkdir”[1,181].
“Qutadğu-bilig”də demokratik və sosial dövlət arasındakı münasibətə paralel olaraq,
cəmiyyətin yaşayışı ilə sosial rifah və sosial rifahla cəmiyyətin yaşayışı, həyat tərzi ilə bir
münasibət verilir. Yəni, bir-birinə sıx bağlıdırlar və birlikdə vəhdət təşkil edirlər. Cəmiyyətdə
sabitlik olduğu müddətcə rifah artacaq və rifah artdıqca da dövlətdə sabitlik və dinclik
birləşərək davam edəcəkdir. Bir işi öz bacaranına vermək, bilikli insanların köməkliyi ilə
cəmiyyətdə müəyyən bir sağlam toplum yaratmaq bu sahədə görüləcək ən birinci işlərdən
biridir. Belə bir şəraitdə yaxşı bir vəzir sayəsində hökmdar bütün arzularını əldə edər və işləri
yoluna düşər. Xalqı zənginləşər, xəzinəsi çoxalar və beləliklə, bəy səadət içərisində yaşayar.
Gündoğdu xalqın vəziyyətinin necə olduğu ilə maraqlandıqda Öydülmüş belə deyir:
“Hökmdarın dövləti nəticəsində dünya düzəldi, kədər qısa, sevinclər uzun oldu, Xalq
zənginləşdi, dincliyinə qovuşdu, ürəklər aydınlandı. Hər kəsin dilində şükran və sevgi səslənir,
nəfəs alan hər canlı sənə dualar edir” [1,218]. Beləliklə, doğru idarəçilik nəticəsində
cəmiyyətin yaşayışının təmini rifahı, rifah cəmiyyətdə dincliyin artmasını, dincliyin artması
da rifahın daha da artmasına və dövlətin davamı üçün daha çox çalışmağa səbəb olur.
Məqalənin aktuallığı. Yusif Balasaqunlunun “Qutadğu-bilig” poemasında insanın
cəmiyyət və dövlət qarşısındakı vəzifəsini müəyyənləşdirmək baxımından aktualdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqatın elmi yeniliyi ilk növbədə onun məzmun və
mündəricəsi ilə müəyyən edilir. Biz bizdən əvvəl aparılmış elmi tədqiqatları nəzərə alaraq,
Yusif Balasaqunlunun türk ədəbiyyatındakı rolu və qələmə aldığı “Qutadğu bilig” poemasının
ədəbiyyatda misilsiz roluna yeni mövqedən yanaşmış, bəzi məqalə və monoqrafiyalarda yol
verilmiş birtərəfliliyə və qeyri-obyektivliyə münasibət bildirmişik.
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Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Orta türk dövrünün tədrisi prosesində ali
məktəblərimizin filologiya fakültələrində, Azərbaycan dili və ədəbiyyat, türkologiya
ixtisasları üzrə təhsil alınan kurslarda, aparılan elmi-tədqiqat işlərində, türk ədəbiyyatı və türk
dili, türk mədəniyyəti və tarixi, etnoqrafiya, ölkəşünaslıq, estetika və digər mövzular üzrə
keçirilən mühazirələrdə və seminarlarda istifadə edilə bilər.
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Система взглядов на проблему задачи человека в
обществе и государстве, нашедшая отражение в поэме
Юсифа Баласагунлы «Гутадгу-билик»
Резюме
Сегодня не потерял свою актуальность мысли о руководстве страной, которой
нашли отражение в поэме Юсифа Баласагунлы «Гутадгу-билик», явившейся итогом его
общественно-политических воззрений. В этой связи «Гутадгу-билик» является не
только художественным произведением. Эту книгу можно считать и научным
трактатом искусного юриста, который в некотором роде напоминает конституцию.
A.Alieva

The view,s system which determine pvopli,s role in the society
and inside country in İosif Balasaqualu,s “Gutadgu-Bilik” poem
Summary
The outstanding writer of XII century Iosif Balasaqunlu`s poem “Gutadgu bilik” is famous
for its literary, political ideas and those ideas, which concern about ruling the country is actual
nowadays. For that reason “Gutadgu bilik” is not only literary work, but also we can say that
it is the constitution which had been written by experience lawyer.
Redaksiyaya daxil olub: 07.06.2017
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Hər bir xalqın həyatında, məişətində və mədəniyyətində yer alan nəğmələr, müxtəlif
mahnılar ilkin toplumların təşəkkülü zamanından başlayaraq böyük tarixi epoxanın daxilində
formalaşmış və günümüzə qədər gəlib çıxmışdır. İlk insan cəmiyyətlərində təbiətlə sıx
bağlılıq həm yaşamaq, həm də ətrafı öyrənə-öyrənə ona təsir göstərmək istəyi nəticə etibarilə
arxaik nəğmə mətnlərinin yaranmasını şərtləndirmişdir. Əkin, ov, sağın, toxuma və s. sənət
növlərinə sahibləndikcə insanlar iş şərtlərini ritmlər üzərində qurmuş, zamanla bu ritmlərə
çağırış, intonasiyalılıq da qoşulmaqla ton təkrarlığını yaratmışdır. Əmək prosesinin
təqlidindən formalaşan amorf ritm daha sonrakı mərhələdə ritual kontekstində ladların
informativliyini surətləndirmişdir. Təbiət sirlərinin ilk insanlar üçün dərk olunmaması göy
cisimləri, yer qüvvələrinə xüsusi təsəvvür və düşüncə sistemindən yanaşma da özünün
müvafiq söz və səs biçiminin ahəngli sintezini yaratmışdır. Söz və musiqinin semantik,
funksional tərəflərdən arxaik birliyi elə bir şəkildə uyğunlaşmışdır ki, hətta bu mətnlərin
öyrənilməsi bir çox araşdırmalarda mübahisələrə yol açmışdır. Tədqiqatçı M.P. Ştokman
nəğmələrin ayrı-ayrılıqda şeir sənəti, musiqi üslubunda araşdırılmasını irəli sürərkən məhz
şifahi və musiqi ritminin zəngin struktur-quruluşunu nəzərdə tutmuşdur (8, 99).
Bədii sistem daxilində nəğmə mətnlərinin təşkili, ifadə formaları, obrazlar sistemi və s. ilə
mərasimlərə bağlanmaqla proqramlaşdırılmış səciyyə daşıyır.
Nəğmələrin tarixən müxtəlif şəraitdə, mifik düşüncə və mərasimlərlə əlaqəli şəkildə
yaranması bu nümunələrin çoxsaylı formalarını meydana gətirmiş və müvafiq qruplarda
təsnifatının aparılması zərurəti yaranmışdır. Mahnıların sistemləşdirilməsində bu və ya digər
məsələlərlə yanaşı, nəğmə mətnlərinin mifoloji-ritual və emosional-psixoloji ovqatda
yaranması səciyyəviliyi başlıca yer tutur. Mifoloji-ritual məzmunda təsnif olunan xalq şeiri
daha çox ilkin əmək prosesinə bağlı nəğmələr, əski etiqadları əks etdirən ovsunlar, tilsimlər,
dualar, fallar, mövsüm və məişət mərasimlərində oxunan nəğmələr bir qrupda birləşdirilir.
Emosional-psixoloji ovqatda yaranan mahnılarsa mərasim, ritual kontekstindən kənar fərdi,
məhəbbət-intim, qəhrəmanlıq və s. mahnılara bağlıdır. Azərbaycan folklorunda qəhrəmanlıq
nəğmələri və lirik xalq mahnıları bu baxımdan ayrıca təsnif olunur. Rus folklorşünaslığında
da mərasim ritual kontekstinə aid olmayan nəğmələr ballada, lirik və tarixi mahnılarla təsnif
edilir (7, 416).
Nəğmələrin təsnif olunması prinsiplərindən digəri onların melodik baxımdan
fərqləndirilməsidir. Qeyd edək ki, mahnıların ritm, melodiya üzərindən tipikləşdirilməsi bir
sıra xalqların folklorunda hətta fərqli terminlərdə ifadə olunur. Yeni Qveniya nəğmələrinin
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araşdırılmasında müəyyən edilmişdir ki, varapenlərdə rəqslərlə müşahidə olunan nəğmələr –
munaba, yas-mərasim nəğmələri – uaniko muna, saura – mifoloji nəğmələr, kişilərin oxuduğu
nəğmələr – rano, hərbi ekspedisiya zamanı oxunan nəğmələr – qxomindano, puaranoüzgüçülük nəğmələri və s. adlandırılır (9, 141).
Xalq şeiri ilə bağlı təsnifatların aparılması lirik mətnlərin formalaşması tarixiliyi, mərasim
kontekstliliyi, motivlər və s. prinsiplərə dayanaraq Azərbaycan folklorşünaslığında da geniş
müzakirə mövzusuna çevrilmişdir. M.H.Təhmasib, P.Əfəndiyev, V.Vəliyev, A.Nəbiyev,
B.Abdulla, R.Qafarlı və s. alimlər xalq şeirinin sistemli təsnifatını konkret tipoloji
qruplaşmada olmaqla yanaşı, ayrı-ayrı lirik janrların mövzu-məzmun əhatəsində
sistemləşdirmişlər. Prof. V. Vəliyev Azərbaycan folklorunun lirik növü başlığı altında
apardığı ümumiləşdirmədə xalq şeiri janrlarını forma və şəkillər üzərində təsnif etmişdir (5,
346). Buraya əmək nəğmələri: holavarlar, sayaşı sözlər, ayrıca bayatı, vəsfi-hallar, ağılar,
laylalar və aşıq poeziyası daxil edilir. Prof. P. Əfəndiyevin təsnifatında isə lirik janr bayatıları
xalq mahnıları, uşaq folkloru və aşıq yaradıcılığı üzərindən təqdim olunur (1, 477).
M.Əliyevin “Azərbaycan poeziyasının forma və şəkilləri” adlı namizədlik dissertasiyasında
da xalq şeiri əmək, mövsüm-mərasim nəğmələri xalq lirikası, ağılar, laylalar, vəsfi-hallar,
bayatılar əsasında araşdırılmışdır (6).
Prof.A.Nəbiyev tərəfindən irəli sürülən təsnifatda isə xalq şeiri: əmək nəğmələri, mövsüm
və məişət mərasimi nəğmələri olmaqla 3 qrupda təsnif olunur (3, 668). Əmək nəğmələri
qrupuna müxtəlif əkinçi, sayaçı, sağın, ovçuluq, balıqçı, ipəkçi, hana nəğmələri daxil olunur
ki, bu ayrı-ayrı türk xalqların folkloru ilə ortaq qrup təşkil etməkdədir. Əmək – iş nəğmələri
adlandırılan bu mətnlər qırğızlarda ovçuluq, çobançılıq, əkinçilik, müxtəlif sənətlərlə bağlı
ırlar (nəğmələr) şəklində təsnif olunur. Prof. A.Nəbiyevin təsnifatı müəyyən mənada rus
folklorşünaslığında da uyğun formanı təlqin edir. Bu sistemləşdirmədə rus xalq lirikası
mərasimlər – magik, ritual-oyun, məişət mərasimləri üzrə qruplaşdırılır. Mərasim nəğmələri
də eyni kontekstdə təqvim və məşiət törənləri əsasında bölgüyə daxil edilir. Qeyd edək ki,
A.Nəbiyevin tipoloji sistemləşdirilməsində qəhrəmanlıq nəğmələri və lirik mahnıların qrup
təyini müəyyən deyildir. Digər tərəfdən əmək nəğmələri qrupundan bir çox mətnlərin
yaranması arxaik mərasim rituallarının məzmununa bağlıdır ki, əkinçilik nəğmələri qrupuna
aid edilən şum və “yel baba” mərasim nəğmələri və s. ritual strukturlu mətn qruplarından
kənarda qalır.
Azərbaycan folklorşünaslığında xalq lirikasının daha əhatəli sistemini prof.R.Qafarlı
təqdim edir:
1. İlkin əmək prosesinin təqlidindən ibarət rəqsləri müşayiət edən nəğmələr;
2. Ovsun, tilsim və dualarla bağlı mahnılar;
3. Əski inam və etiqadları əks etdirən mövsüm (təqvim) mərasimlərində oxunan nəğmələr;
4. Məişət mərasimi nəğmələri – toy və halay mahnıları;
5. Körpə uşağın doğulması və bəslənməsinə həsr olunan ana nəğmələri – laylalar,
oxşamalar;
6. Ölüm-itim acısından doğan nəğmələr-ağılar-yuğlar.
7. Müxtəlif əsatir, əfsanə və tarixi rəvayət motivlərindən ibarət nəğmələr;
8. Məşhur dastan və nağıl personajları ilə bağlı nəğmələr;
9. Xalqın milli azadlıq və ictimai haqsızlığa qarşı mübarizəsi zamanı igidlik göstərən
qəhrəmanlara və qəhrəmanlığa həsr olunmuş nəğmələr;
10. Gündəlik həyatda baş verən maraqlı və əyləncəli hadisələr əsasında yaranan mahnılar;
11. İnsanların hiss və həyəcanlarını, daxili aləmini əks etdirən mahnılar (2, 183).
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Lirik xalq mahnılarının poetikasını araşdıran N.Rzayevanın təqdimatında isə aşağıdakı
təsnifat irəli sürülür:
1. Ritual mahnıları (mərasim nəğmələri);
2. Əmək nəğmələri;
3. Ailə-məişət nəğmələri;
4. Qəhrəmanlıq nəğmələri;
5. Lirik mahnılar (lirik-aşiqanə nəğmələr) (4, 23).
Qeyd edək ki, nəğmələrin sistemləşdirilməsində tarixilik prinsipi həm də bu mətnlərin
forma, şəkil variantlarının ilkin formalaşma mərhələsini qeydə alır. Nəğmələrin oyun-ritual
kontekstində yarandığı qəbul edildiyi halda, bu mətnlərin ritm, ton qəlibi, nizamlı strukturuna
qədər təqlidi qəlibi daha əvvəlki tarixə bağlanır. Başqa sözlə desək, ilk ibtidai əmək
nəğmələrində səs, səs kombinasiyaları, kiçik söz qəlibləri üzərində qurulan mətnlər ritualdakı
kimi sıx dramatiklik qazanmır. Səs çoxluğu üzərində qurulan ilk nəğmələr oyun-mərasim
motivinə tam keçdikdə ritualı pantomimləşdirir. Bu baxımdan əmək nəğmələri, iş fəaliyyətinə
bağlı nəğmələrin təsnifatdakı ön sırası daha məqsədə müvafiqdir.
Azərbaycan xalq şeirinin xüsusi bir qrupunu mərasim nəğmələri təşkil edir ki, bu
nümunələrin formalaşması, ifa şəkilləri bilavasitə rituallar əsasında həyata keçirilir.
Rituallarda qeydə alınan nəğmələrdə etnosun ilkin təsəvvür, ailə-əxlaq normativ və təcrübələri
toplanmaqla varlıq haqqında düşüncələrin daha arxaik sisteminə bağlıdır.
Ritualların mif modelində formalaşması bu münasibətlərdə onların hər hansı birinin
ilkinliyi, sintezi və s. məsələlərinin öyrənilməsi folklorşünaslıqda müəyyən mübahisə,
çoxsaylı elmi araşdırmalara yol açmışdır. Mifdə ritualın “proyeksiyası”, ritualın-mifin sonrakı
rolunu ifadə etməsi və nəhayət mif və ritualın paralel mövcudluğu məsələləri T.N.Caster,
S.Kamenski, V.Y.Propp, D.K.Zelenin, B.A.Rıbakov və s. kimi tədqiqatçıların
araşdırmalarının başlıca istiqamətlərini təşkil etmişdir. Mifin ritualla sintezi, ilkin
dünyagörüşünün mərasimlərdə canlandırılması kimi ibtidai insanın məişətinə daxil olmuşdur.
Mifin ritualın daha sonrakı forma şəkli kimi qəbul edildiyi görüşlərdə (C.Freyzer) mifin
ritualların aradan qaldırıldığı zamandan etibarən din və sənətdə yaşaması əsaslandırılmışdır.
Mif müxtəlif simvolik biçimlərdə sənətə transformasiya olunmaqla ritualdan ayrılaraq tarixi
hadisəyə çevrilmişdir. Tədqiqatçı Stanley Edqar miflərə ritualdan ayrı şəkildə yanaşmanı 2
başlıca nəzəriyyə - euheremist və xüsusi qavram nəzəriyyəsi üzərindən irəli sürmüşdür.
Euheremist nəzəriyyədə miflərin tarixi konkret subyekt, hadisələrə dayanaraq mifdən ayrılır.
Qavrama nəzəriyyəsində isə miflər əsasən ətrafda nəyin necə yaranması düşüncəsində
formalaşmaqla ritualdan uzaqlaşır (11, 464).
Ritual bütün hallarda konkret vəziyyət, hadisə, görüşün nizamlanmış, dramatik şəkildə
ifadəsidir. Mifin mətn performansları burada həm də adi, təsadüfi hadisələrdən deyil, konkret
ritualda anlaşılan qayda-qanunlardan törəyir (12, 243). Ritualın söylənən tərəfinə çevrilən mif
şərti mənada orijinal məzmununu ritual daxilində həm də simvollaşdırır. Ritualların ilkin
insan cəmiyyətlərindən başlayaraq müasir günümüzə qədər formalaşaraq qorunması bu
kontekstdə arxaik toplum və tarixi ritualları fərqləndirməkdədir. Daha çox qurban ayinlərinin
aparıldığı arxaik rituallar ilkin mövsüm, mərasim törənlərinin funksionallığına bağlıdır. Tarixi
rituallara isə İslam başda olmaqla müxtəlif dünyəvi dinlərə bağlı mərasimlərin məzmunu
daxildir. Ritualların fərqli təsnifatını Lauri Honko vermişdir. L.Honkonun təsnifatında
rituallar şərti olaraq aşağıdakı şəkildə qruplaşdırılır:
1. Giriş. Keçici rituallar (Buraya doğum, evlilik, ölüm və s. bağlı rituallar daxildir).
2. Təqvim ritualları (Fəsillərlə bağlı törənlər).
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3. Qəza ritualları (yanğından qurtarmaq, xəstəliklərin dəfi, yağış, quraqlıqla bağlı rituallar)
(10, 130).
Mif və ritual sintezinin daha arxaik formaları Azərbaycan mərasimlərinin məzmununda da
zəngin funksiya, işarə sistemləri ilə mövcuddur. Mövsüm və mərasim ritualları mif içində
yaşayan toplumun təsəvvürlərini, inamlarını dramatik şəkildə təkrarlayır. Mərasimlərin
ayrılmaz hissəsinə çevrilən nəğmələr isə mif-ritual sintezinin əsasında dayanır. İstər mövsüm,
istərsə də mərasim rituallarının motivləri bütün hallarda bir-biri ilə əlaqəli şəkildə sistemlilik
təşkil edir. Xaosun kosmosla mübarizəsi, işıqla qaranlığın mücadiləsi, nəhayət, kosmosun
bərpası və hələ də kosmoloji sistemdə mübarizənin davamlılığı mövsüm rituallarının başlıca
məzmununu təşkil etmişdir. Yazın gəlişi — baharın qarşılanması, qışın yola salınması,
təbiətin ölüb dirilməsi motivi olaraq ilk şəkildə dünyanın kosmos nizamının qurulmasına
bağlanmaqla, ikinci bir tərəfdən doğum və ölüm rituallarının simvolik məzmunu ilə üst-üstə
düşür.
İstər mövsüm, istərsə də mərasim ritualları bütün hallarda toplumun arxaik təsəvvür, inanc,
təcrübələrindən qaynaqlanan qayda-qanunları müəyyənləşdirir, nizamlayıcı funksiyada onları
bərpa edir. Ritualın praqmatikliyi isə bu kontekstdə emosiyaların sabitləşdirilməsində, neqativ
vəziyyətlərdən kollektivin uzaqlaşdırılmasında öz izahını tapır.
Qeyd etdiyimiz kimi, mifi özünə tabe edən ritualların dramatikləşdirilməsi müxtəlif
motivlərdən keçir ki, bu proses əsasən söz, musiqi, hərəkət elementlərində birləşir. Hər üç
motiv icra olunduqda biri digərindən kənarda deyil, məhz sintez şəklində ifa edilir. Bu
kontekstdə söz və musiqi bilavasitə ritualın ifadə olunan “mətnini”, hərəkət isə formasını
müəyyənləşdirir. Ovsun oxuyan ovsunçu üçün nəğmənin “dua”, “magik” mətninin
söylənməsi qədər onun musiqi üzərində formalaşan ritmi də o qədər gərəklidir. Çünki
ovsunçunun güc qaynağına çevrilən xeyir və şər ruhları, yaxud Yer altı və Yer üstü iyələrə
müraciət müəyyən söz-səs ritmikliyindən keçir ki, burada mifoloji obrazlara müraciətlər ritm,
pafos üzərində daha vacib rol oynayır. Hərəkətin motivləşməsi eyni dərəcədə inanc və
təcrübələrin mahiyyətinə bağlanır. Ritualda hərəkətlərin jest, mimika, pantomimika üzərində
qurulması təqlidi formada həm də ilkin kompleks, yaradılışın motivlər qrupunun
dramatikləşdirilməsi üsulu olaraq seçilir.
Azərbaycan folklorşünaslığında mərasim nəğmələri mövsüm və məşiət atributlarına uyğun
olaraq qruplaşdırılır. Mövsüm mərasimləri tarixi baxımından insanın təbiətə münasibəti,
təbiətin onun həyatında vacib rolundan dolayı xüsusi törənlərdə icra olunması zərurətindən
yaranmışdır. Torpağın əkib-biçilməsi, becərilməsi günəş-istilik, yağış-su, külək-yelin mühüm
təsir gücünə bağlı olduğundan təbiət hadisələrinə ovsunu yolla təsir göstərmək, onları idarə
etmək istəyi uyğun ritual və mərasim formalarında icra olunmuşdur. Bu kontekstdə Günəş,
Yel, Yağış üzərindən qurulan törənlər xalq məişətində xüsusi yer tutmuşdur. Torpağın əkibbecərilməsi ilin müəyyən zamanına, fəsillərə uyğun aparıldığından mövsümlərlə bağlı
mərasimlərin keçirilməsi ənənəviliyi də tarixi səciyyə daşımışdır. Bu baxımdan yazın gəlişi
torpağın oyanması, ünsürlərin canlanması məzmununda qəbul olunmaqla türk xalqlarının
məişətində müxtəlif törənləri formalaşmışdır.
Mövsüm mərasimləri kontekstində yaranan nəğmələri şərti olaraq aşağıdakı şəkildə
qruplaşdırmaq olar:
1. Şum mərasimlərinə bağlı “Yeli dəvət” nəğmələri;
2. “Yağış yağdırma” mərasimi nəğmələri;
3. “Günəşi çağırma” mərasimi nəğmələri;
4. Yaz mərasimi nəğmələri – “Novruz “törənləri.
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Məişət mərasimlərinin məzmunu burada xalq həyatında baş verən mühüm hadisələrin –
uşağın doğulması, adının qoyulması, sünnət, toy, yas və s. xüsusi rituallarla qeyd olunmuşdır.
Mövsüm mərasimlərində olduğu kimi, məşiət mərasimləri də musiqi, söz və rəqslərin
sintezində icra olunur. Məişət mərasimi nəğmələri geniş kontekstdə aşağıdakı qruplara ayrılır:
1. Uşağın doğulması və böyüməsində icra olunan mərasim nəğmələri (buraya ananın
doğuşdan azad olması prosesində oxunan nəğmələr, uşağın qırxının tökülməsi, adqoydu,
oğlan uşaqlarına aid sünnət mərasimi nəğmələri və.s daxildir).
2. Toy mərasimi nəğmələri (buraya nişan, xınayaxdı, hamam, toy günü, duvaqqapma, çillə
kəsmə və s. nəğmələri daxildir).
3. Yas törəni nəğmələri (buraya ölünün uğurlanması, 3, 7, 40 mərasimləri, “il başa vurdu”,
cümə axşamları, “qara bayram” və s. oxunan ağı-bayatı, şivənlər üzərində qurulan nəğmələr
daxildir
Aşıq yaradıcılığı istisna olmaqla xalq şeirinin tədqiqi məsələlərinin əsasən aşağıdakı
təsnifat üzrə aparılması daha vacibdir:
1. İbtidai peşələrə həsr olunan nəğmələr;
2. Ovsun nəğmələri;
3. Mərasim nəğmələri;
4. Lirik xalq mahnıları;
Xalq şeirinin sistemli təsnifatı ümumi halda bir çox prinsiplərdən fərqli variantda da
təqdim oluna bilər. Lakin bu nümunələrin mifoloji kökləri və poetik sisteminin janr
spesifikliyində öyrənilməsi problemə yuxarıda qeyd olunan istiqamətlərdə yanaşmada
xüsusilə vacibdir.
Məqalənin aktuallığı. Məqalədə xalq şeiri janrlarının tarixi inkişaf prosesində formalaşıb
sabitləşən məzmunu, mifoloji-ritual müəyyənliyi, musiqi üslubu elmi-nəzəri mülahizələrlə
əsaslandırıldı.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə olaraq xalq şeirinin təsnifatı problemi tarixiritual motiv, emonativ yanaşma da daxil olmaqla musiqi ritmi və lad informativliyi əsasında
öyrənilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə ali məktəblərin filologiya
fakültələrində folklorun tədrisi, xalq şeirinin öyrənilməsinə bağlı xüsusi kursların
aparılmasında müəllim, tələbələr tərəfindən istifadə oluna bilər.
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Принципы классификации Азербайджанской
народной лирики
Резюме
Отдельные образцы Азербайджанской народной лирики исторически были созданы
в разных условиях в связи с мифическим мышлением и обрядами. Народные песни по
мифологически-ритуальным и эмоционально-психологическим критериям были
классифицированы. В данной статье за основу была принята систематизация народной
лирики в контексте содержания, мелодии, обрядности и проблема была исследована на
основе классификаций ученых-фольклористов.
M.Abbasova

The principles of classification folk poetry
Summary
Some samples of the Azerbaijan folk poetry have emerged historically in different
circumstances in regards mythical thinking and ritual ceremonies. On mythological-ritual and
emotional-psychological mood folk singing and the songs have been classified in the
appropriate groups in terms of formation properties. The article was based on systematization
of the folk poetry in the contexts of melodious, maintenance and ceremony. All of these
studied on the basis of classifications that put forward by folklorist scientists.
Redaksiyaya daxil olub: 12.05.2017
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Frazeologizmlərin qrammatik kateqoriyalar üzrə qruplaşması
Günay Əfəndiyeva
ADPU-nun dissertantı
Rəyçilər: filol.ü.f.d., dos. R.Z.Xəlilov
filol.ü.f.d., dos. S.G.Rzayev
Açar sözlər: frazeologizm, qrammatik kateqoriya, atalar sözü, zərb-məsəllər, sabit söz
birləşməsi
Kлючевые слова: фразеологизм, грамматическая категория, крылатых слов,
поговорок, словаcочетание
Key words: phraseologizm, grammatical category, proverbs, sayings, phrasal unit
Frazeologiya-atalar sözü, zərbi-məsəllər, sabit söz birləşmələri, müxtəlif yazıçı və
şəxsiyyətlərin zərbi-məsələ çevrilmiş deyimləri (proverbs, sayings, catch words and epigrams
and quotations) özündə ehtiva var. Bunlar sabit frazeoloji vahidlər kimi dərk olunurlar. Söz
birləşmələri də, sözlər kimi, ancaq cümlə daxilində dilin kommunikativ vəzifəsinə xidmət edə
bilər. Deməli söz birləşmələrindən danışarkən müstəqil mənaya malik olan iki və daha artıq
sözün birləşməsindən əmələ gələn vahid bir anlayış haqqında təsəvvür yaradan birləşmələr
nəzərdə tutulmalıdır. Və elə bu əlamətinə görə, söz birləşmələri cümlələrdən fərqlənir. Söz
birləşmələrində nüvə söz başqa sözləri özünə tabe edir.
A.Svit göstərir ki, söz birləşmələrində əsas məna daşıyan söz tabe edən söz kimi çıxış edir.
H.Svit söz birləşmələri əvəzinə “word group” termini işlədilir. [3, 86]
Amerikalı dilçi Leonard Blumfildin XX əsrin 30-cu illərindən başlayaraq söz birləşməsi
probleminə struktur dilçilik nəzəriyyəsi baxımından yanaşması sintaktik cəhətdən xətli
strukturunu nəzərdə tutmuşdur və söz birləşməsinin ilkin terminin “phrase” statusunu öz
kitabına daxil etmişdir. Odur dilçilər “phrase” terminini amerikalı dilçilərə xas olduğu, “word
group” terminini isə ingilislərə aid edirlər [4, 67].
Frazeoloji vahid daxil olduğu dil paradiqması üç struktur-semantik sintaqmadan ibarətdir:
sərbəst söz birləşməsi-sabit söz birləşməsi-frazeoloji vahid. Sabit söz birləşməsi də sabit
birləşmələr kimi leksik vahidlərdən ibarətdir və onlar bir neçə müstəqil mənalı sözün leksik
və qrammatik cəhətdən birləşməsindən əmələ gələn söz birləşmələridir. Dil və nitq
dixotomiyası sabitlik amili üzərində qurulub. Dil vahidi sayılan-sabit vahidlər nitqdə
müşahidə olunur. Nitq vahidi sayılan qeyri-sabit vahidlər isə nitqdə təsadüfi şəkildə yaranır və
dildə mövcud deyillər.
Sərbəst söz birləşməsinin komponentləri arasında da əlaqələr var, onlar olmadıqda sabit
birləşmələr də yaranmaz və nitq mümkün olmaz.
Sabit söz birləşmələri nitqdə yaranmır, dildə hazır vəziyyətdə mövcuddur.
Frazeoloji vahidlər də dildə mövcuddur və nitqdə reallaşırlar. Sabit söz birləşməsi və
frazeoloji vahid kəskin fərqlənirlər. Frazeoloji vahidin daxilində artıq söz yoxdur, burada
sözlər arasında etimoloji cəhətdən bağlılıq var. Məsələn, ağzına su alıb oturmaq, frazeoloji
vahidi heç də dilimizdə işlənən ağzına, su, alıb, oturmaq sözlərin mənası ilə ölçülmür.
Frazeoloji vahidlərdən fərqli olaraq sabit söz birləşməsi məhz sözlərdən ibarətdir. Hazır
forma və məzmuna malik olmaqla sərbəst söz birləşməsindən fərqlənir. Sabit söz birləşməsi
nitqdə yaranmır, dildə mövcuddur, nitqdə işlənir. Frazeoloji və ya idiomatik ifadəni müəyyən

30

Elmi əsərlər 2017/3

Бакы Гызлар Университети

nitq hissəsinə aid etdikdə ifadə üçün əsas sözü də müəyyənləşdirmək lazımdır. Lakin onda
“əsas” sözün leksik-qrammatik mənası ilə düz gəlmir. Bir sıra ifadələrin mənası ilə
qrammatik quruluşu birlikdə, götürüldüyündən belə ifadələr də əsas sözü təyin etmək olur.
Məsələn, ismi ifadələrdə isim, feli ifadələrdə fel məna mərkəzi kimi götürülür. Belə ifadələrdə
əsas söz qrammatik mərkəz sayılır. Digər sözlər isə mənaca bu sözdən sintaktik əlaqə
baxımından asılı olur. Frazeoloji ifadələrin bir qismi ismi frazeoloji ifadələr, daha doğrusu
ismə sinonim olan ifadələr təşkil edir. Burada əsas söz yerində, yəni struktur-semantik mərkəz
kimi, isim işlənir ki, bununla da ifadənin tipi müəyyənləşdirilir. İngilis dilində: baker’s dozen;
Hobson’s choice, Joe Miller, Vicar of Bray; Azərbaycan dilində : ana uşağı (utancaq
mənasında); ana xətti (əsas); alın yazısı (bəxt, tale); düşmən çəpəri (övlad); şeytan fəhləsi
(muzdsuz, əbəs işləyən adam); aralı sözü, qələm yoldaşı, açıq qapı.
Frazeoloji ifadələrin bir qismi hərəkətin tərzini, əlamətini, zamanını, yerini ifadə edir.
Bura daxil olan sözləri də iki qrupa ayırmaq olar: 1) hər iki söz ümumi halda isimdən ibarət
olan söz birləşmələri, məsələn: fountain pen, London tower, spring water, river source, apple
juice, flower scent və s. 2) birinci komponent yiyəlik halda, ikincisi isə ümumi halda işlənmiş
isimdən ibarət olan söz birləşmələri, məsələn: The University of Oxford, Human Rights’ Act,
the Labour Party’s declaration.
Sabit ifadələri qrammatik kateqoriyalar üzrə qruplaşdırdıqda, onların sözə münasibətini
aydınlaşdırmaq hansı nitq hissəsinin ekvivalenti və cümlənin hansı üzvü olduğunu müəyyən
etmək mümkündür.
Sabit birləşmələrin və ideomatik ifadələrin böyük bir hissəsi onların morfoloji
formalaşmasından asılı olmaqla bu və ya başqa bir nitq hissəsinə aid edilir. Bu zaman mənanı
nəzərə almaq və hər bir ifadəyə fərdi yanaşmaq lazım gəlir. Burada əsas rolu ifadənin mənası
oynayır, məsələn, Show the white feather-qorxmaq, qorxaqlıq nümayiş etdirmək; go nineteen
to the dozen-dayanmadan danışmaq, boşboğazlıq etmək, zəhlə aparmaq; beg the question
mübahisəni bitmiş hesab etmək (sübutsuz) və s. Azərbaycan dilində: dil vermək, kəkliyi
azmaq, allahın verən günü, Allahu-Əkbərin eşidilmədiyi yer.
İfadəni əmələ gətirən sözlər ilk mənalarından fərqli olaraq bütövlükdə bir məna verir.
Buna görə də ifadənin tərkibindəki sözləri ayrı-ayrı üzvlər kimi təhlil etmək mümkün deyildir.
Belə təhlil ifadənin mənasını dəyişir. Morfoloji təsnif dedikdə ifadələrin nitq hissəsinə
münasibəti nəzərdə tutulur. Bunun üçün də birinci növbədə, ifadənin sözə və söz birləşməsinə
uyğun və fərqli cəhətlərini müəyyənləşdirmək lazımdır. Tərkib və quruluşuna görə sabit olub,
əsasında məcaz olan sabit ifadələr söz kimi dildə hazır şəkildədir. Bu xüsusiyyətinə görə sabit
ifadələr, idiomlar çox asanlıqla nitq hissələri üzrə təsnif edilir. Bu ifadələri sözə yaxınlaşdıran
onun məna cəhətidir. Sözün bütün leksik xüsusiyyətləri (çoxmənalılıq, omonimlik, sinonimlik,
sözdüzəltmə) də sabit ifadələrə, idiomatik ifadələrə aiddir. Onların tərkibində bir neçə söz
olmasına baxmayaraq, onlar bir leksik vahid kimi götürülür. C.K. Kenesbayev göstərir ki, bu
o demək deyildir ki, söz ilə ifadə arasında bərabərlik işarəsi qoyulmalıdır. Söz ilə idiomatik
ifadə arasında leksik quruluşca da fərq vardır. Sözdə bir əsas vurğu, ifadədə isə iki və daha
çox vurğu ola bilər. İfadə bütünlükdə bir məna verir və sözü əvəz edib, bütövlükdə cümlənin
bir üzvü yerində işlənə bilər.
Akademik V.V.Vinoqradovun fikrinə görə, “Frazeoloji birləşmələr ancaq sözlərin
ekvivalentidir. Onlar sintaktik cəhətdən özünə məxsus tərkib şəklində olan sözlərdir ki, ya
cümlənin bir hissəsi, yaxud da bütöv cümlənin özüdür. Buna görə də onlar sintaktik cəhətdən
bütöv və özünə məxsus mürəkkəb leksik vahidlər kimi qrammatik kateqoriyalara daxil
edilirlər”. Məsələn: ingilis dilində like one o’clock (son dərəcə dəqiq); hard as a flint (daş
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ürəyi); Azərbaycan dilində: birçəyinin ağ vaxtında; xoruzların ilk banında; şər vaxtı; harada aş,
orada baş; birlik harada, dirilik orada; göz açıb yumunca və s. Frazeoloji ifadələrin az bir
qismini sifət kimi işlənən ifadələr təşkil edir. Belə ifadələrdəki obraz həmin varlığı
bütövlükdə verə bilir, məsələn: as unstable as water – (dəyişkən, vəfasız); thick as thieves
(aralarından su keçməz, möhkəm dost); Azərbaycan dilində: ağıldan naqis; ayağı ağır; quru
qəfəs (cansız insan); çarxı xoruz (davakar); qızıl parçası (gözəl xasiyyətli adam) və s.
Məqalənin aktuallığı. Məqalədə frazeologizmlərin qrammatik kateqoriyalar üzrə
qruplaşması Azərbaycan və ingilis dili materialları elmi-nəzəri mülahizələrlə əsaslandırıldı.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə olaraq frazeologizmlərin qrammatik
kateqoriyalar üzrə qruplaşması Azərbaycan və ingilis dili materialları əsasında öyrənilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə ali məktəblərin filologiya
fakültələrində dilçiliyin tədrisi, frazeologiyanın öyrənilməsinə bağlı xüsusi kursların
aparılmasında müəllim, tələbələr tərəfindən istifadə oluna bilər.
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особенности

Deyksis bir qayda olaraq bir danışan və bir həmsöhbətin iştirak etdiyi söyləmlə yaradılmiş
və müdafiə olunan fəza — vaxt kontekstinə dair danışılan yaxud yönələn, yada salınan şəxs,
əşya, hadisə, proses və fəaliyyətin lokallaşdırma və eyniləşdirilməsidir. Deyksisin, xüsusən
şəxs deyksisinin ifadə olunmasında birinci şəxsin şəxs əvəzliyinin böyük rolu vardır. Birinci
şəxsin deyksisi məhz danışan şəxsin özünə işarə etməsidir. Bədii rəvayət birinci şəxsin şəxs
əvəzliyini müəyyən etmək üçün nisbətən asan ədəbi mətn növüdür (9, 103). Bir roman və ya
qısa bir hekayənin təqdimatı zamanı bu hekayəni söyləyən şəxs ya birinci, ya da üçüncü şəxs
ola bilir. Məhz birinci şəxs əvəzlikləri /I/ - (mən), /me/ - (mənə), (məni), /my/ - (mənim), /we/ (biz), /us/ - (bizi, bizə), /our/ - (bizim) nəql edən tərəfindən qəbul olunmuş özünə istinaddır.
Şərti olaraq, nəql edənlər tədbirlərdəki iştiraklarına uyğun olaraq rəvayət olunurlar. Birinci
şəxs nəql edən tərəfindən söylənilən hekayə, hadisələr bir “göz şahidi” kimi izah olunur.
İngilis dilində 1-ci şəxs əvəzliyi /I/ - həm dialoqda, həm də nəqli cümlələrdə, ən çox
söyləmlərdə daha çox vacibdir. /I/ deyktiki ingilis söyləmlərinin əksəriyyətində
buraxılmamalıdır. Elə buna görə də ingilis dili /non – pro – drop / kimi həm sintaktik, həm də
diskurs münasibətlərində xarakterizə olunur. Buna baxmayaraq, yenə də ingilis danışıq
dilində 1-ci və 2-ci şəxsin elliptik əvəzlikləri olan söyləmlərə rast gəlmək olur. Müqayisə
edək:
/Hope to see you later/(Sonra görüşmək ümidi ilə) cümləsi, /I hope to see you later/
(Ümüd edirəm tezliklə görüşəcəyik) cümləsinin əvəzinə işlənir, və yaxud /Really learning it
/cümləsi (Həqiqətən öyrənirəm), /I am really learning it/(Mən həqiqətən bunu öyrənirəm)
cümləsinin əvəzinə işlənir.
Şəxs deyksisinin ifadə olunmasında II və III şəxs əvəzliklərinin də böyük rolu vardır.
Aşağıdakı oxşar konstruksiyalara diqqət yetirək:
/Beg your pardon/;(Üzr istəyirəm)
/Can’t bear that;/
(Buna dözə bilmirəm)
/Don’t know where to go and what to do/;
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(Bilmirəm hara gedim və nə edim)
/Never know when you are free ;/
(Heç vaxt bilmədim sən nə vaxt boşsan)
/Like to have a little talk together with you and your parents/.
(Səninlə və valideynlərinlə birlikdə bir balaca söhbət etmək istərdim.) (10, 156).
Bu nümunələr 1-ci şəxs tək üçün işlənən cümlələrdir. Nümunələrdən göründüyü kimi /I/
əvəzliyi bu cümlələrdə buraxılmışdır, lakin onu kontekstdən hiss etmək olur. Lakin aşağıdakı
cümlələr isə 2-ci şəxs tək üçün nəzərdə tutulmuşdur, məsələn:
/Had a good rest?/
(Yaxşı dincəldin?)
/Want to go/?
(Getmək istəyirsən?)
/ See?/
(Görürsən?)
/Want to stay?/
(Qalmaq istəyirsən?)
Nümunələrdən göründüyü kimi, 2-ci şəxs üçün əsasən sual tipli söyləmlər xarakterikdir.
Üçüncü şəxs nəql edən isə ya obyektiv müşahidəçi və ya fikir söyləyən kimi, ya da söz
məhdudiyyəti olan bir şəxs kimi izah olunur. Şəxs əvəzliklərini deyksis adlandıracaq bir sıra
linqvistik xüsusiyyətlər vardır. Bunlar məkan (məsələn, burada), şəxs (məsələn, siz), zaman
(məsələn, keçmiş zaman, indiki zaman, indi, o zaman) ifadə edən linqvistik markerlərdir ki,
onlar da oxucunu nəqlin öz-özünə qapalı kainatına yönəldir. /Mən, burada, indi və, indiki
zaman/ natiqin mövqeyini sıfır nöqtəsi hesab edərək proksimal kimi təsnif edilir. /Siz, orada,
sonra və keçmiş zaman/ isə şəxs, məkan və vaxtı natiqin mövqeyinin sıfır nöqtəsindən uzaq
hesab edərək distal kimi təsnif olunur. Şəxs bildirən deyksislər ünsiyyət iştirakçilarinin
rollarini müəyyənləşdirməyə xidmət edir. Şəxs əvəzlikləri buraya aiddir:/mən, sən, o, biz,siz,
onlar/.
Söyləmin prototip deyktik mərkəzi olan –/I/mən/ – deyksisindən əlavə şəxs deyksisinin
digər növlərini də (yanaşı və periferik) qeyd etmək olar. /We/Biz-deyksisi, /You/sən/sizdeyksisi, /He/ o(kişi) /She/ o(qadın) /They/onlar- deyksisi, həmçinin qarışıq mən-sən/sizdeyksisi. Bu halları nəzərdən keçirək.
/We/Biz – deyksisi
Burada uyğunluğun birinci və ikinci növləri üstünlük təşkil edir.
1-ci növ
(biz – 1) gələcəyik, o bizə(1) (danışacaq) / and HE shall tell US all about it when WE
come back.(Biz gələndə, o bizə danışacaq)
2-ci növ
(Hə, gedirik mi?)/Well, shall WE go?/
Bu tip deyksislə işlədilən bir çox söyləmlər imperativ və sual formalı olur. Bununla belə
imperativ söyləmlər, yaxud imperativ mənalı danışıq aktlarında, adətən hər iki dildə
“imperativ kəsmə” (digər terminologiyada əvəzliklərin reduksiyası) baş verir.
Məsələn: (Gəl də gedək!) – /Do come please/.
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İmperativ mənalı söyləmlərdə əvəzliklərin istifadə olunması bir çox hallarda emotiv
mənaların, xüsusən əmr, nəsihət və s. istifadəsi ilə bağlıdır.
Sual işarəsi olan söyləmlərdə ikinci şəxs əvəzlikləri müxtəlif mənaların emosionalgücləndirici mənasının ifadəsi ilə bağlı deyil. Məsələn:
1-ci növ
/Will you be at home this evening?/
(Bu axşam evdə olacaqsan?) –
2-ci növ
/Will you prove it, if you come with us/
(Gedəcəyini sübut edə bilərsənmi?)
/ What is it you want?/
(Nə buyurursunuz?)
3-cü növ
/Now cannot you understand?/
(Siz başa düşürsünüz?)
4-cü növ
(/You/(Sən/siz) – deyksisinin adətən imperativ söyləmlərə uyğun implisit ifadəsi). Məsələn:
/Take my ticket if you like/( Əgər istəyirsənsə mənim biletimi götür).
Bipredikativ cümlə quruluşunun asılı hissəsində bir çox hallarda birinci tipə (az hallarda
ikinci tipə) uyğun qeyd edilir. Məsələn:
1-ci növ
/Why don’t you say that you have no money?/ ( Nə üçün demirsən ki, pulun yoxdur?) (yəni
üstündə pulun yoxdur) – Qeyd edək ki, üstündə sözü Azərbaycan dilində olan cümlədəki
kontekstdə ifadə olunmuş hala işarə edir.
2-ci növ
/Will you prove it if you come with us?/ (Bizimlə gedəcəyini sübut edə bilərsən?)
Məsələn: “Mən sənə sübut edəcəyəm ki, utancaqlıq heç də heysiyyətdən yaranmır”.
/He/ (O (kişi) /) /She/o (qadın) /They/(onlar)- deyksisi.
Bu - o (kişi) - ilə ifadə olunan misal ona ğörə unikaldır ki, ikitərəfli biz-deyksisdən əlavə
iştirak edən şəxsə də işarə edir. İfa deyksisinin (o (kişi) - deyksis) bu tipinə çox az rast gəlmək
olar və hal-hazırkı halda eksplisit ifadə yarana bilər.
/He/O (kişi). Bu şəxs deyksisinin iştirakı zamanı üçüncü şəxsin nitq situasiyasının
partisipantına işarə edənlə müqayisədə çox az rast gəlinən tipdir və aşağıdakı misalda
illüstrasiya oluna bilər.
/ He shall tell US all about it when We come back./
(Biz gələcəyik, O Bizə kömək edəcək – və o bizə onun nə vaxt gələcəyini deyəcək) .
İşarəedici əvəzliyin rolunu ifa edən deyksis (yəni üçüncü şəxs kommunikantına
referensiya üçün) funksiyasında istifadəsi gözdən keçirdiyimiz mətnlərdə qeyd olunmayıb.
Yəqin misalların olmaması iştirak edən şəxsə kobud olduğu ilə bağlıdır. Müqayisə edək:
Bu (kişi)/HE/ qoy qalsın – Bu (qadın)/She/ isə qoy çıxsın
Qarışıq /I/Mən+/You/Sən/ Siz - deyksisi
1-civə 2-ci növlər bu halda daha çox adi olur. Müqayisə edək:
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1-ci növ əsas hissədə
/ I will prove it to you/
(Mən bunu sizə sübut edəcəyəm).
2-ci növ əsas hissədə
/I don’t understand how YOU can feel awkward where EVERY ONE is glad to have YOU/
(Mən anlamıram Səni sevən yerdə Sən özünü necə narahat hiss edə bilərsən) –
/ Last time I lent you two small noteson your ring./
(Keçən dəfə üzüklə iki bileti ödədim).
1-ci növ – asılı hissədə:
/Wait I’ll come directly/
(Gözlə mən indi gəlirəm)
1-ci növ – əsas və asılı hissədə:
/I am sure YOU have never blushed in your life but I keep blushing at the slightest trifles./
(Arxayınam ki, SƏN öz həyatında heç vaxt, mən isə hər dəqiqə cüzi bir şeydən utanmışam).
1-ci növ əsas hissədə 2-ci növ isə asılı hissədə:
– /I will pay you the interest for another month/.
(Faizləri, MƏN sizə daha bir aylıq ödəyəcəyəm).
/I may be bringing you some other article soon./
(Alyona İvanovna, yəqin bu günlərdə daha bir şey gətirəcəyəm).
Şəxs deyksisinin “1-ci növ (giriş sözü) -2-ci növ (cavab sözü)” modeli əsasında ifadəsinin
uyğunluğu gözdən keçirilən referensiyanın dəyişməsində göstərilib.
/What do YOU think I am proud?/
(Siz necə fikirləşirsiniz mən heysiyyətliyəm?)
Deyksisin ifadə üslublarının birinci uyğunluq növü bu halda çox adi hesab olunur. Adətən
bu söyləmlərdə “demək”, “cavab vermək” kimi nitq feilləri istifadə olunur.
/I answered with conviction./
(Mən əminliklə cavab verirdim).
–/ I replied, blushing at the thought that they probably guessed why Jone had left the room.
/(Mən onların Conun nəyə görə çıxdığını anlamalarını düşünərək utandığımdan qızararaq
cavab verdim)
/I said, feeling… that the time had come to show him that I was intelligent /
(Səsimin əsdiyini hiss edərək və mənim ağıllı olduğumu təsdiq etmək vaxtının çatdığı
zaman mən dedim.). (10, 129)
1-ci növ nisbi uyğun cümlədə:
/And then an idea occurred to me, to which I immediately gave utterance/.
(Və bu vaxt ağlıma bir fikir gəldi və dərhal onu dedim)
3-cü növ asılı halda:
/He said, with such a sweet, good-natured smile that I suddenly felt quite happy./
(O mənə elə səmimi qəlbdən, mehriban gülüşlə dedi ki, mən qəflətən özümü olduqca
xoşbəxt hiss etdim) (10, 110).
Bir çox hallarda birinci və ikinci növlərin bir-birini əvəz etməsinə rast gəlmək olar.
Burada mən - deyksisi eksplisit, implisit, gah da eksplisit (adətən əsas cümlədə) gah da
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implisit (adətən əlavə cümlədə) ifadə olunub. Müqayisə edək:
/Although I had my opinion on that point? I was so taken aback by this unexpected
question that it was some time before I could answer him/.
(Bu haqda mənim şəxsi fikrimin yaranmasına baxmayaraq, etdiyim müraciətdən sonra
məəttəl qaldım ki, ona tez cavab verə bilmədim)–/said I, and seeing that I could not start a
conversation, I took up my book and began to read./ (Belə - dedim mən ... və görəndən sonra
ki, söhbət alınmır kitabı götürüb başladım oxumağa) (10, s.164).
Resipisit şəxs deyksisi .Bu halda 1-ci və 2-ci növlər üzrə fərdi deyksisin ifadəsinin
uyğunluğu ola bilər.
1-ci növ
/I will prove to you / (Mən sənə sübut edəcəyəm).
2-ci növ
/What will you give me on this watch, Alyona Ivanovna?/
/Saata görə siz mənə nə verəcəksiniz, Alyona İvanovna?)
Posessiv şəxs deyksisi. Bu halda uyğunluq ifadəsinin birinci növü adi olur.
/And besides I haven’t got a ticket/
(Mənim heç biletim də yoxdur).
Uyğunluğun digər növlərinə çox az rast gəlmək olar. Hər iki dildə söyləmlərin hər iki
hissəsində üçüncü növü fərdi eksplisit əvəzliklə müqayisə edək:
/Neither have I. Have you, Dubkov?/
(Mənim pulum yoxdur, bəs sənin necə, Dubkov?)
Şəxs əvəzlikləri özlərini bağlı, balaca sistem kimi göstərir və deyktik söz kimi görünür.
Hər bir söyləm adi dildə konkret yer və konkret anda tələffüz olunur. Söyləm müəyyən fəza vaxt şəraiti ilə əlaqədardır, danışan tərəfindən tələffüz olunur və adətən dinləyənə ünvanlanır.
Elmi mühitə K.Büler tərəfindən XX əsrin əvvəlində «dil işarəsi» kimi daxil edilən
«deyksis» anlayışı hazırda dilçilikdə geniş istifadə olunur. K.Büler çalışdığı zamandan bəri
hər bir dilin lüğət tərkibini məna çalarliği və yerinə yetirdikləri funksiya xüsusiyyətinə görə
iki sahəyə ayırır: adlanan (simvolik) və işarəedici sözlər. Bununla həm bunlar, həm də
digərləri öz mənalarının konkretləşməsinə ehtiyac duyurlar: simvolik sahə sözləri, yəni tam
mənalı sözlər kontekstdə birincilərlə leksik cəhətdən uyğun olan digər sözlərlə işlənəndə öz
semantik konkretliyini sinsemantik sürətdə alır; işarəedici sözlər ünsiyyət vaxtı konkret
məzmunla tamamlanır (3, s.56).
Deyksis anlayışı söyləmin tələffüz yeri və vaxtı ilə əlaqədə olan dilin «səmtləmə»
xüsusiyyətlərini təsvir etmək üçün istifadə edilir. Mənası söyləmin tipik halı olan «deyktik
koordinatlara» yönümlü «şəxs əvəzliyi» adlanan /I, you, , he, / və s. sözlərin müəyyən
edilməsi dilin tək bir sinfini təşkil edir (3, 121).
Müasir tədqiqatçılar deyksisin əsas spesifikasını onun danışıq aktından asılı olması və
deyktik söz və ifadələrin referent nisbətinin nitq müəllifliyinin bir şəxsdən digərinə
keçməsində görürlər (5, 112).
Şəxs əvəzliyi hansısa bir tammənalı vahidin “əvəzləyicisi” rolunda olaraq mənanı
götürmür, lakin müəyyən konteksdə hansısa bir hədəf haqqında nitqə işarə edir (1, s.98).
Müasir dilçilikdə deyksisin əsas xasiyyətində onun eqosentrikliyi seçilir. Fəza, vaxt, şəxsi
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qarşılıqlı əlaqə hesablaması danışanın mövqeyindən aparılır. Danışan deyktik sahənin mərkəzi
kimidir. Misal üçün:
/I am honored to be with you today at your commencement from one of the finest
universities in the world.// I never graduated from college. Today I want to tell you three
stories from my life./
(Mən bu gün sənin ilk dəfə dərsə başladığın universitetdə səninlə bir yerdə olmaq şərəfinə
nail olmuşam. Mən heç vaxt kollec bitirməmişəm. Bu gün mən sənə həyatımım 3 hekayəsini
danışmaq istəyirəm.)(10, s.122)
Söyləmin tipik vəziyyəti nitqlə danışığın bir iştirakçıdan digərinə keçməsi həddindən asılı
olaraq eqosentrikdir. Buraya deyktik sistem də yönəlir /I/, (mən),hər bir danışanın özünə,
/you/, (sən), isə qulaq asana işarədir. Deyktik ifadələr xalis işarəedici deyil. Burada onların
mənasının kontekstdən asılı olmasına baxmayaraq həmçinin kontekstual asılılığın olmadığını
göstərən əlavə mənalar aşkar olunur. Şəxs əvəzlikləri tək danışıq aktında iştiraka münasibəti
identifikasiya etmir, həmçinin şəxsin dərəcəsi və canlılığını bildirir (1, 117).
Şəxs əvəzlikləri, ümumilikdə eqosentrik element - birinci halın şəxs əvəzliyi kiçik, bağlı
sistemi təşkil edir və dilin “deyktik sahəsi” əsasında müəyyən edilir. Hər söyləmi danışan
dinləyənə müraciət edərək tələffüz edir. Şəxs əvəzlikləri mənaca şəxslərin əvəzləyicisidir və
mətndə dil işarəsi funksiyasını yerinə yetirir. Bununla danışan deyktik sistem mərkəzində
yerləşir və digər relevant deyktik parametrləri sıralayır (yer, vaxt). Misal üçün:
/I dropped out of Rud College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in
for another 18 months or so before I really guit. So why didI drop out? It started before I was
born//.
(Mən ilk altı aydan sonra Rud kollecindən çıxdım, lakin sonra orada – burada qaldım ki,
digər 18 ay ərzində yenidən o kollecə düşüm. Axı mən niyə oradan çıxdım? Bu, mən anadan
olmamışdan əvvəl başlayıb)(11, s.4).
Deyktik akt yalnız qavrama prosesində mümkündür. Burada əşyaya işarə mövcuddur.
Perseptiv aktda qavrama və nominantlıq müəyyən hallarda, yəni deyktik işarələrin qavrama
halında vəzifələrini yerinə yetirməsi uyğunlaşır. Bunlar “referenti olan, desiqnatı olmayan
işarələrdir” (4, 165).
Məqalənin aktuallığı. Məqalənin aktuallığı deyksisə çoxsahəli baxış və bu mövzuya
müxtəlif dilçilərin müraciət etmələri ilə ölçülür.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, Azərbaycan dilçiliyində ilk dəfə
olaraq əvəzliyin deyktik özəllikləri araşdırılır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali məktəb müəllimləri,
doktorantlar, magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Дейктические особенности личных местоимений
Резюме
В данной статье рассматривается дейктические особенности личных местоимений в
лингвистике и некоторые способы выражения дейксиса личными местоимениями в
английском языке. Дейксис играет большую роль в построение текста. Целью данной
статьи является исследование дейктической функции личных местоимений в
лингвистике.
Sh.Mahmudova

Deictic peculiarity of the personal pronouns
Summary
This article deals with the deictic peculiarity of the personal pronouns in linguistics.
Besides, it deals with some means of expressing deixis with personal pronouns. Deixis plays a
great role in constructing the text. The aim of this paper is researching the deictic function of
the personal pronouns in linguistics.
Redaksiyaya daxil olub: 09.06.2017
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Elektron leksikoqrafiyasının üstünlükləri haqqında
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Bakı Dövlət Universitetinin əməkdaşı
Rəyçilər: filol.ü.f.d., dos. A.X.Ramazanova
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Açar sözlər: elektron leksikoqrafiyası, maşın lüğəti, informasiya-axtarış sistemi, onlayn
lüğət, çoxdilli elektron lüğət
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информационно-поисковая система, многоязыковой электронный словарь
Key words: electronic lexicography, machine vocabulary, information-seeking system,
online vocabulary, polyglot electronic vocabulary
Müasir kompüter leksikoqrafiyası tətbiqi dilçiliyin mühüm sahələrindən birinə
çevrilməkdədir. İnformasiya texnologiyalarının inkişafı təbii dillərin təhlili və işlənməsi
sahəsində yeni kompüter vasitələrinin, eləcə də ixtisaslaşdırılmış texnologiyaların yaradılması
və tətbiqi imkanlarını genişləndirir. Bu isə yeni leksikoqrafik sistemlərin qurulmasına gətirib
çıxarır, onların tamlıq dərəcəsini artırır, materialın toplanması və təhlili prosesini sürətləndirir.
Avtomatlaşdırılmış leksikoqrafiya tətbiqi leksikoqrafiyanın və tətbiqi linqvistikanın xüsusi
istiqaməti olub informasiyanı əks etdirilməsinə, eləcə də lüğətin məzmununa münasibətdə
yeni yanaşma üsullarını formalaşdırır. Lüğətçilik nəzəriyyəsi və təcrübəsinin müasir vəzifələri
aşağıdakıları əhatə edir: 1) mövcud lüğət tiplərinin təkmilləşdirilməsi; 2)dövrün aktual prinsip
və texnologiyaları əsasında yeni lüğət tiplərinin yaradılması; 3)məlum lüğət tiplərini yeni
lüğət kompleksləri və terminoloji sistemlərdə birləşdirmək; 4) dillərin maşın fondları və
korpusları əsasında leksikoqrafik fəaliyyətin kompüter metodologiyasını qurmaq [1, 54].
Avtomatlaşdırılmış lüğətlər ənənəvi lüğətlərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Bu fərqlər
özünü, əvvəla, informasiyanın saxlanmasında, ikincisi, informasiyanın yazılışının
formallaşdırılmasında göstərir [2; 3]. Fundamental «kağız» lüğətləri sürətlə yeniləmək və
genişləndirmək imkanları olmadığından tədricən köhnəlir. Mətnin avtomatik emalı ilə bağlı
proqram məhsullarında mövcud variantların dəyişdirilməsi, istifadəçi ilə daimi əks əlaqə,
dinamiklik, hər bir zaman kəsiyi üçün aktuallıq və açıqlıq vardır. Müvafiq sorğu üzrə axtarış
avtomatik aparılır və olduqca qısa müddətdə yerinə yetirilir. Avtomatlaşdırılmış və avtomatik
lüğətlər təbii dildəki mətnin avtomatik təhlilinə əsaslanır. Belə lüğətlər üçün onların xüsusi
yaradılma üsulları vardır. Həmin üsullar leksikoqrafın informasiya ilə işlənməsinin əlverişli
şəklə gətirir. Hazırda son istifadəçi olan insan üçün, avtomatlaşdırılmış lüğətlər eləcə də
mətnin proqramla işlənməsini nəzərdə tutan avtomatik lüğətlər hazırlanır.
«Avtomatik lüğət» termini mətnin avtomatik emalı sisteminə daxil olan lüğətlərdir. Bu
lüğətlər insanın istifadəsi üçün nəzərdə tutulmamışdır. Bunlar avtomatik tərcümə lüğətləridir
və əsasən, elmi-texniki mətnlərin işlənməsində tətbiq olunur. Belə lüğətlər nizama salınmış
linqvistik informasiya massivi olub leksik vahidləri (söz və söz birləşmələrini) qeydə alıb
maşın yaddaşında saxlayır. Həmin informasiyada leksik vahidlərin morfoloji sintaktik və
semantik xüsusiyyətləri də yer alır. Bu məlumat avtomatik sintaktik təhlil və avtomatik
tərcümə üçün zəruridir.
Avtomatik lüğətlər xüsusi mətnlərin tərcüməsi və konkret istifadəçilər üçün nəzərdə
tutulur. Bu lüğətlər müəyyən bilik sahəsini əhatə edir və bu sahənin terminologiyasını özündə
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birləşdirir. Ona görə də avtomatik lüğətin əsas həcmini terminologiya təşkil edir. Avtomatik
tərcümə lüğətində dar sahə terminologiyası ilə yanaşı, yaxın sahələrin əsas terminləri də yer
alır. Dilin metadil funksiyası ümumi terminoloji və ümumişlək leksikanın da lüğətə salınması
tələbini ortaya atır.
Avtomatik lüğətdə hər bir lüğət məqaləsi zonaları bölünür, mətn bu zonalarda yerləşdirilir.
Burada hər bir zonanın adı olur [4, 124]. Belə lüğət ciddi təşkilolunmaya və verilənlərin
yüksək səviyyədə formallaşdırılmasına malikdir. Avtomatlaşdırılmış lüğət isə lüğət faylları və
onların indeksləri əsasında qurulur. Bura mikro və mikrostrukturun təsviri, konstruksiyanı
qurmağa imkan verən proqram təminatı da daxildir. Proqram təminatı sistemi işlək vəziyyətdə
saxlayır, başqa proqramlarla ona müraciəti gerçəkləşdirir.
Avtomatik lüğətlərin, ümumiyyətlə elektron leksikoqrafik məhsulların təsnifi bir sıra
parametrlər üzrə aparılır.
Lüğətin yaradılma üsuluna görə iki parametr əsasdır: 1) lüğət ənənəvi leksikoqrafiya
metodları ilə yaradılır və elektron variantda da istifadə olunur. Bu halda lüğət elektron
daşıyıcıda yerləşir, lüğət kitabın mikro və makrostrukturunu canlandırır, kompüter istifadəsi
üçün yararlı olur. Nəticədə lüğət üzrə informasiya axtarış vasitələri fəaliyyət göstərir. Belə
lüğətdə informasiya axtarışı sözün kanonik, lüğət forması üzrə aparılır. İstifadəçinin sorğusu
üzrə söz birləşmələrinin də axtarışı mümkündür. Axtarış sistemi sorğudakı söz və ya söz
birləşməsi üzrə bütün mövcud lüğət məqalələrini seçməyə imkan verir; 2) lüğət informasiya
texnologiyalarından bilavasitə elektron formada istifadə olunmaqla, həmçinin təyin edilmiş
prinsiplərlə qurulur.
Lüğətin təyinatına görə də təsnifat iki parametr üzrə aparılır: 1) ənənəvi filoloji tədqiqatlar
üçün lüğətlər (tezlik, əlifba və əks lüğətlər, konkordans); 2) informasiyanın avtomatik
işlənməsi üçün istifadə edilən lüğətlər.
İnformasiya texnologiyalarının leksikoqrafiyada istifadə edilməsi bir sıra imkanlar yaradır.
Leksikoqrafın işinə yardım məqsədilə leksik vahidlərin seçilməsi, onların lüğət üçün zəruri
formaya salınması, mətn massivindən leksik vahid haqqında informasiyanın çıxarılması
avtomatlaşdırılır. Lüğətin sonrakı nəşri üçün redaktə, korrektura işlərini aparmaq imkanı
yaranır. Verilmiş meyarlar əsasında leksikoqrafik məlumatlar bazasından leksik vahidlərin
seçilməsi ilə sözlüyün yaradılması və təkmilləşdirilməsi ardıcıl həyata keçirilir. Terminoloji
məlumatlar bazası yaradılır və təkmilləşdirilir.
Mütəxəssisin və ya tərcüməçinin müxtəlif elektron daşıyıcılarda olan fərqli lüğətlərə
müraciətinə yardım baxımından informasiya texnologiyasından istifadə aşağıdakı imkanlar
ortaya qoyur: 1) informasiyanın müxtəlif leksikoqrafik mənbələrdən (avtomatlaşdırılmış,
avtomatik, rezident lüğətlərdən) götürülməsi; 2) konkret dilin, o cümlədən elmi dilin leksik
tərkibini, leksik spektrinin dinamikasını tədqiq etmək.
İnformasiya texnologiyalarının bütün potensialından müasir leksikoqrafik sistemlərin
yaradılmasında istifadə etmək zərurəti elmi-texniki tələblərlə, terminologiyanın tədqiqat
məsələləri ilə, mütəxəssislər üçün daha çox dillərin (300-dən çox) inkişafı, eləcə də müasir
leksikoqrafiya tələblərinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı meydana çıxır.
Elektron lüğətin makrostrukturu, eləcə də mikrostrukturu hipermətn qurğusuna malikdir.
Makrostrukturun hissələrinin hər birinin avtonom olması onların birləşdirilməsinə ehtiyac
yaratmır. Avtonom informasiya zonaları istifadəçinin verdiyi ardıcıllıqla aktivləşir [5, 274].
Lüğət maddələrinin sözlükdə yerləşməsi makrokontekst çərçivəsində reallaşır. Söz maddi
cilddən (yazılışdan) və mənadan ibarət olduğundan o, ikitərəfli vahiddir. Ona görə də lüğətin
tərkibinin ardıcıllığı ya onun maddi, xarici tərəfi, ya da məna, yaxud daxili tərəfi əsasında
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aparılır.
Xarici tərəfə əsaslanan lüğətlərdə əlifba, yaxud əlifba-yuva üsulu ilə düzülüş tətbiq olunur.
Daxili tərəf - məna üzrə düzülmə ideoqrafik lüğətlərə aiddir. İdeoqrafik lüğət semantik sahə
daxilində məntiqi əlaqələri təsvir edir.
Avtomatik leksikoqrafiyada ideoqrafik və ya əlifba düzülüşü, həmçinin müxtəlif
informasiyaların yerləşdirilməsi əhəmiyyətini itirir. Məlumat bazasında istinadların sərbəst və
avtomatik formalaşması, istinadlar üzrə sürətli gəzişmə, seçmə imkanı lüğətin yüklənməsi və
ondakı lüğət məqaləsinin axtarışında çətinlik törətmir. Elektron lüğətdə lüğət maddələrinin
düzülüş ardıcıllığını istifadəçi görmür. İstifadəçi yalnız son nəticəni görür.

file

Search:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
file (n.1)
1520s, "string or wire on which documents are strung," from French file "a row" (15c.),
noun derived from Middle French filer "string documents; spin thread" (see file (v.1)). ….
file (v.2)
"to smooth or abrade with a file," early 13c., from Old English filian, from the source of
file (n.2). Related: Filed; filing [6].
Elektron onlayn lüğətində hipermətnləri aktivləşdirilmək imkanları rənglərlə nəzərə çarpır.
Axtarış pəncərəsində «file» sözü yazılmışdır. Deməli, istifadəçi bu adda lüğət məqaləsini
axtarmışdır. Axtarış sistemi istifadəçinin sifarişinə uyğun olaraq əvvəlcə «file» lüğət
məqalələrini aktivləşdirərək ardıcıl düzür. Bundan sonra etimoloji lüğətdə tərkibində «file»
sözü olan bütün məqalələr ardıcıl düzür. Monitorun fəal hissəsinə 10 ayrı mənbə çıxarılır.
Bundan sonrakı mənbələr hər birində 10 mənbə olmaqla rəqəmlərlə nömrələnmiş qruplar
şəklində göstərilir. Bu qruplardan hər hansı birini aktivləşdirmək üçün müvafiq rəqəmin
üzərindəki düymə basılır. Onlayn elektron lüğətdə olan hər hansı sözə keçid üçün əlverişli yol
həmin sözü axtarış pəncərəsində yazıb «enter» düyməsini basmaqdır. Digər bir üsul axtarış
pəncərəsində göy rəngdə sıralanmış ingilis əlifbası hərflərinə müraciət etməkdir. İstifadəçi
verilmiş hərflərdən hər hansı birinə müraciət etdikdə həmin hərflə başlanan sözlərin müəyyən
qismi əlifba sırası ilə ekrana gəlir. Bu hərflə başlanan sözlərin sonrakı hissələri eyniölçülü
massivlər şəklində qruplaşdırılır, hər qrup ardıcıl nömrələnir. İstifadəçi ekrana çıxmış hissəni
nəzərdən keçirdikdən sonra növbəti hissəni bu qrup nömrələrindən birini basmaqla əldə edə
bilər. Göründüyü kimi, elektron lüğətdə axtarış sistemi kağız lüğətdən xeyli dərəcədə asandır
və tez başa gəlir. Eyni zamanda elektron lüğətdə verilmiş informasiyanın həcmi də kifayət
qədər çoxdur və hipermətn çıxışı mümkündür. İnternetdə yerləşdirilmiş elektron lüğətlərlə iş
prosesində başqa mənbələrə də çıxış almaq mümkündür. İnternet, həmçinin, lüğət
məqaləsində verilmiş məlumatla kifayətlənmədikdə söz üzrə əlavə axtarış aparmaq
imkanından da istifadə etmək olar. Makrostrukturdan bəhs edərkən bir məsələyə də toxunmaq
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lazım gəlir. Bu, lüğətin sol və sağ tərəfi ilə bağlıdır. Bu tərəflər istənilən izahlı lüğətdə ayrılır.
Lüğətin sol tərəfində olan onun sözlüyüdür. Sağ tərəf sözlük vahidlərinin ya təsviri (lüğətin
məqsədi bu vahidləri mənalandırmaq olduqda), ya da sözlük elementlərinin tərcümə
ekvivalentləridir. Bu o halda olur ki, lüğətin məqsədi istifadəçinin ana dilində olan sözlük
vahidlərinin başqa dilin hansı mənalı vahidləri ilə ifadə edilməsini göstərmək olsun. Sol tərəf
lüğətin lazım olan vahidini axtarmaq vasitəsidir.
Elektron lüğətdə lüğət məqaləsini ayrılıqda götürülmüş istənilən parametrlərə və ya
onların kombinasiyasına görə axtarmaq mümkündür. Ona görə də sol tərəfi ayırmaq həm
mahiyyətini itirir, həm də elektron lüğətdə tərtibat hipertmətn əsasında yerinə yetirilir. Bu,
elektron lüğəti ənənəvi lüğətlərdən fərqləndirir. Elektron lüğətdə giriş və çıxış dili məsələsi
qoyulur. Giriş dili tərcümənin aparıldığı dildir. Tərcümə edilən dil isə çıxış dilidir. Ənənəvi
leksikoqrafiyada bir neçə giriş dili olan lüğətin hazırlanması problemli məsələdir. Təcrübə
göstərir ki, belə lüğətlər nadir hallarda tərtib edilir və böyük həcm, eləcə də, ölçü baxımından
az istifadə olunur.
Son dövrlərdə bir neçə giriş dilli terminoloji lüğətlərin hazırlanmasına diqqət artırılmışdır.
Bəzi tədqiqatçılar çoxdilli terminoloji lüğətləri bu qəbildən sayır. Lakin çoxdilli lüğətdə sol
tərəfdə bir dil durur və sözlük bu dilin əlifba qaydası üzrə düzülür. Nəticədə ikinci və sonrakı
mövqedə duran dillər üzrə ənənəvi lüğətdə axtarış səmərəli olmur. İki giriş dili olan ənənəvi
lüğətdə sol və sağ tərəf yerini dəyişməlidir. Belə tərtib iki lüğətin bir kitabda avtonom
verilməsinə gətirib çıxarır. Məsələn, azərbaycanca-rusca, rusca-azərbaycanca, azərbaycandaingiliscə, ingiliscə-azərbaycanca lüğətlərinin bir kitab şəklində buraxılması bu qəbildəndir.
2001-ci ildə Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyasında BP şirkətinin sponsorluğu ilə
buraxılmış «Ekoenergetika terminləri lüğəti» iki giriş dilli tərtib olunmuşdur. 395 səhifədən
ibarət olan lüğətin strukturuna 3 əsas hissə daxil edilmişdir. Birinci hissədə giriş dili rus
dilidir. Lüğətin iki çıxış dili vardır: Azərbaycan və ingilis dilləri. Ona görə də bu struktur
hissə «Rusca-azərbaycanca-ingiliscə ekoenergetika terminləri lüğəti adlandırlımış. I hissə 188
səhifədən ibarətdir. İkinci hissədə giriş dili ingilis dili, çıxış dilləri Azərbaycan və rus dilləri
olur. Lüğət korpusu 191-ci səhifədən başlanır və 372-ci səhifədə tamamlanır. Lüğətin üçüncü
struktur hissəsi ölçü vahidləri ilə bağlı cədvəllərdir [7].
Lüğətin giriş və çıxış dilləri fərqləndiyindən axtarılan sözün yalnız giriş dili əsasında
tapılması əlifba ilə bağlı olur. Yəni ən sol tərəfdə giriş dilində olan sözlük yerləşdirilir və bu
sözlükdəki terminlər əlifba sırası ilə düzülür. Tərcümə zamanı müəyyənləşdirilən obyekt
dildəki qarşılığın hansı hərflə başlanması bəlli olmur. Eyni qayda ilə üçüncü dilə tərcümədə
də ekvivalentin birinci hərfinin başqa dildə qarşılıq olan terminin birinci hərfi ilə üst-üstə
düşmədiyi aşkar görünür. Bu məsələləri lüğətin giriş dili rus və giriş dili ingilis dili olan
hissələrindən fraqmentlərin müqayisəli təhlili əsasında araşdıraq.
Провод
Провод нулевой
центральный
Проводимость
поверхностная
Прогноз погоды

1.Kəmər 2.Naqil
Mərkəzi sıfır naqili

Conduit
Common neutral

Səth keçiriciliyi

Film conductance

Hava proqnozu

Прозрачный

Şəffaf

Forecast of weather conditions
2. Weather prognostication
1.Limpid 2. Lucid
3. Translucent
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Lüğətdən verilmiş fraqmentdən görünür ki, üçdilli lüğətdə üç dil və müvafiq olaraq üç
əlifbadan istifadə edilmişdir. Azərbaycan və ingilis əlifbaları latın mənşəlidir. Bununla belə,
bunlar bir-biri ilə tam üst-üstə düşmür. Azərbaycan dilinin əlifbasında spesifik qrafemlər
vardır. İngilis əlifbasının bir qrafemi - «W» Azərbaycan əlifbasında iştirak etmir. Lüğətdən
verilmiş nümunədə rus dili giriş dilidir və bu dil sözlük funksiyasını yerinə yetirir. Sol tərəfdə
söz və termin-söz birləşməsi şəklində olan terminlər verilmişdir. Lüğətin ikinci sütununda baş
sözün Azərbaycan dilinə tərcüməsi verilmişdir. Rus dilindəki birinci baş söz və ya birinci
ekoenergetika termininə Azərbaycan dilində iki termin uyğun gəlir: 1. Kəmər; 2. Naqil.
Qeyd edək ki, giriş dilinin ingilis dili olması üçüncü sütunla birinci sütunun yerdəyişməsi
təsirini bağışlayır. Lakin hər hansı lüğətin, o cümlədən də çoxdilli terminoloji lüğətin
sözlüyündə hər bir vahid yalnız bir termin və ya bir termin-söz birləşməsi ola bilər. Elektron
lüğət üçün giriş və çıxış dilləri hansısa çətinlik törətmir. Rəqəmsal format müxtəlif sayda giriş
və çıxış dillərinin daxil edilməsini reallaşdırır. Bu zaman istifadəçi ona lazım sözün və bu
sözün başqa dildəki ekvivalentini axtarmağa çox vaxt sərf etmir. Bu tipli lüğətlərə internetdə
yerləşdirilmiş müxtəlif tərcüməçi proqramlar aiddir. Elektron lüğətlərin ənənəvi lüğətlərdən
aşağıdakı üstünlükləri vardır.
— söz və söz birləşmələrinin, eləcə də genişləndirilmiş lüğət məqaləsində tərcümə
olunmuş mənaların axtarışını əhəmiyyətli dərəcədə sürətləndirmək;
— lüğət məqaləsinin məzmununa baxmaq imkanlarının müxtəlifliyi, tələb olunan
informasiyanın maksimal lokallaşması;
— tərcümə ekvivalentlərinin bufer yaddaşına götürməklə mətn fayllarına tez qoymaq
imkanı;
— tez-tez yeniləşmə nəticəsində lüğətin dilin müasir səviyyəsinə uyğunluğuna nisbi
təminat;
— lüğətə vaxtında əlavələrin edilməsi imkanları.
Leksikoqrafiyanın kompüterləşdirilməsi və yeni informasiya məkanı şəraiti
avtomatlaşdırılmış lüğətlərin və terminoloji məlumatlar bazalarının qurulması prinsiplərini
işləmək zərurətini şərtləndirir. Lüğətdə konkret makro və mikrostrukturunun seçilməsi
müvafiq informasiya ehtiyatlarının qiymətini təyin edir, onların seçilmiş formatda təqdimatını
və access tipli və ya xüsusi yaradılan ABBY Lingvo, Content, Polyglossum və onlara oxşar
standart məlumatlar bazası ola bilər.
İlk dövrlərdə elektron lüğətlər ənənəvi hazırlanmış kağız lüğətlərin elektron variantları
olmuşdur. Lakin bu zaman elektron lüğətlər çap vahidinin təkrar nəşri kimi gec yenilənirdi.
Belə lüğətlər hazırda da vardır və internet şəbəkəsində yerləşdirilmişdir (məsələn, böyük
ingiliscə-rusca lüğət-http//www.rambler-co.ru/dıct/enred). Qeyd edilən tipli lüğətlərin
kompakt disklərdə saxlanması və istifadə olunması təcrübəsi də davam etdirilir. Bununla belə,
dilin müasir səviyyəsini müstəqil, kitab lüğətlərdən asılı olmayan, daim yeniləşdirilən və
genişləndirilən lüğətlər elektron lüğətin hazırlanması üçün ilkin əsas rolunu oynayır. Kontekst
və ixtisaslaşdırılmış Lingvo lüğəti bu cür hazırlanmışdır. Lakin elektron lüğət dilin leksik
tərkibi dəyişdikcə genişləndirilir. Elektron lüğətin yeni versiyasını hazırlanıb istifadəyə
buraxılması yeni lüğət nəşrindən çox az vaxt tələb edir. Elektron əks rabitənin mövcudluğu
elektron lüğətlərin tez-tez yenilənməsinə və beləliklə, köhnəlməsinə səbəb olur (Məsələn,
Lingvo). M. Mahmudov göstərir ki, “Kompüterlər iki məsələdə lüğətçilərə yardım etmiş olur:
lüğətlərin tərtibinin sürətləndirilməsi (avtomatlaşdırılması) və onların qlobal şəbəkələrdə
yerləşdirilməsi. Burada bir məsələni dəqiq izah etmək lazımdır. Elektron məkana qoyulan hər
hansı lüğət elektron lüğət deyil. Lüğət çap olunduğu şəkildə, yəni kitab formatında internetdə
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yerləşdirilə bilər” [8, 65].
Məqalənin aktuallığı. Beləliklə, aydın olur ki, elektron lüğətləri bir sıra üstünlükləri
vardır. Eyni zamanda, elektron leksikoqrafiyası kompüter dilçiliyinin müasir yeni
nailiyyətlərindən də bəhrələnə bildiyinə görə, bu sahənin elektron leksikoqrafiyasının
inkişafına da təsirləri artmaqda davam edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə olaraq elektron leksikoqrafiyasının
üstünlüklərinin geniş materiallar əsasında öyrənilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə ali məktəblərin filologiya
fakültələrində leksikoqrafiyanın tədrisi ilə bağlı xüsusi kursların aparılmasında müəllim,
tələbələr tərəfindən istifadə oluna bilər.
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А.Аббасов

О преимуществах электронной лексикографии
Резюме
В статье исследуются возможности электронной лексикографии, принципы
создания электронных словарей и их отличительные особенности от книжных словарей.
Постоянное обновление электронных словарей, объединение словарей в единый
словарный банк создает условия для создания объемных, больших корпусных словарей.
Перевод электронной лексикографии на основе вычислительной технологии дает
возможность для создания многоязыковых словарей различного типа. В статье были
исследованы некоторые вопросы электронной лексикографии.
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A.Abbasov

About the advantages of the electronic lexicography
Summary
The presented article deals with the opportunities of lexicography, the creation principles
of electronic vocabularities and their different aspects in comparison with textbook
vocabularies. Computer technology guarantees constant renovation of electronic vocabularies,
the joining opportunities of such vocabularies with one-another and giving the rights of
vocabulary corps for their users as well. As electronic lexicography is able to realize the
translation on the base of introduction language of polyglot vocabularies, it makes possible
for preparation of various kinds of polyglot vocabularies. The article also deals with the
guarantee of electronic lexicography with information seeking system.
Redaksiyaya daxil olub: 12.05.2017
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Qədim Skandinav ölkələrinin “türk kralları”
Çingiz Qaraşarlı
filologiya üzrə elmlər doktoru, professor,
Azərbaycan Dillər Universiteti
Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof. A.Y.Məmmədov
filol.ü.f.d., dos.K.H.Cəfərova
Açar sözlər: Qədim Skandinaviya və Britaniya, türklər, alınma sözlər, onomastika, türk
kralları
Ключевые слова: Древняя Скандинавия «Британия, тюрки, заимствования,
ономастика, тюркские короли
Key words: old Scandinavia and Britain, Turks, borrowings, onomasticon, turkic kings
«Türk tarixinə münasibətdə türkoloqların yanaşması heç də onların sovet dövründəki
həmkarlarının yanaşmasından fərqlənmir… Türkoloq olmasam da peşəkar türkoloqların
istifadə etdikləri tonlarla kağızla müqayisədə bizim əsərimizdə türk tarixi üçün daha çox
qiymətli faktlar vardır».
D.K.Fauks
Avropanın şimalında — Britaniyada və Skandinaviya ölkələrində qədim çağlarda türklərin
məskunlaşmalarına dair bir sıra avropalı tədqiqatçıların fikirləri və maddi dəlilləri gerçəkdən
də türkologiya elmində yeni bir mənzərə açır. İsveç və Norveç dastanlarında onların “türk
krallarına” dair, skandinavların kral nəslinin Troya mənşəli olduğuna dair rəvayətlərin [8; 10;
11] türkologiyanın təməl ideyalarına zidd olduğu ortaya çıxır.
Qədim Skandinaviya mənbələrindən birində belə deyilir: «Bütün mötəbər hekayətlərin
əvvəlində söylənir ki, Şimalda Asiya türkləri məskunlaşmışlar (Tyrkir ok Asia menn). İnamla
söyləmək olar ki, Şimala onlarla bərabər bizim şimal dili adlandırdığımız dil də gətirilmiş və
Sakslandda, Danimarkada, İsveçdə, Norveçdə və İngiltərənin bir hissəsində yayılmışdır.
Həmin xalqın başçısı Tor oğlu Odin idi [5, 95].
Snorri Sturlusonun «Kiçik Edda» əsərində, «Skyoldinqlər haqda saqa» da və başqa
mənbələrdə isə göstərilir ki, Troya çarı Priamın nəsilləri Odinin başçılığı altında Avropanın
şimalına gəlmiş və Skandinaviya ölkələrində məskunlaşmışlar» [5, 97]. Bu mənbələrdə
troyalılarla türklərə eyni bir xalq kimi yanaşıldığı aydın görünür. Onların hər ikisinin başçısı
Tor oğlu Odin adlanır, onların hər ikisinin Asiyadan gəldiyi söylənir. Burada «Asiya» adı
altında qədim Troyanın mövcud olduğu Kiçik Asiya (indiki Türkiyə ərazisi) nəzərdə tutulur.
Qədim ingilis müəllifi Geoffrey of Monmouth tərəfindən 1136-cı ildə latın dilində
yazılmış “Britaniya krallarının tarixi” adlı əsərdə Britaniyada troyalıların məskunlaşması
məsələsi tarixi baxımdan daha da aydınlaşır. Bu əsərdə də troyalıların İtaliyaya və Britaniyaya
gəlişi Troya müharibəsindən sonra baş vermiş tarixi miqrasiyalarla əlaqələndirilir. Əsərdə
söyləndiyinə görə, troyalı sərkərdə Eneyin nəslinə mənsub olan Brut e.ə.XII əsrdə öz tayfası
ilə Britaniyaya gəlmiş, onun xalqı olan britonlar və ölkə (Britaniya) onun adı ilə adlanmışdır
[1, s.9]. Brutun Kamber adlı oğlunun Uelsdə məskunlaşmış britonlara rəhbərlik etdiyi və onun
ölümündən sonra uelslilərin onun adı ilə kambri adlandıqları təsvir olunur [1, 75].
Kamber antroponimi ən qədim türk şəxs adlarından olan Kamber/Kambar ilə eyni mənşəli
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olub, qazax eposundakı Kamböri şəxs adından (kam “qam”-böri “qurd”) qaynaqlanır.
Britonların çar sülaləsinə aid Gurguit [1, 331] şəxs adı qədim türklərə məxsus Qorqut /
Qurqut / Korkıt şəxs adından çox az fərqlənir.
Şimal ölkələrinin keçmişində türklərin varlığı ilə bağlı türkoloqların sükutuna baxmayaraq,
Avropada öz əcdadlarının türk-troyalı keçmişini işıqlandırmağa çalışan araşdırmaçılar
onlarcadır. Bu baxımdan Deyvid K.Fauksun fikri olduqca ilgincdir. O haqlı olaraq yazır ki,
türk tarixinə münasibətdə türkoloqların yanaşması heç də sovet dövründəki
həmkarlarınkından fərqlənmir. «Skandinaviyada kurqan mədəniyyəti» adlı əsərində o qeyd
edir ki, türkoloq olmasa da, peşəkar türkoloqların istifadə etdikləri tonlarla kağızla
müqayisədə onun əsərində türk tarixi üçün daha qiymətli faktlar vardır. D.K.Fauks və bir sıra
digər avropalı araşdırmaçıların şimal ölkələrinin türk keçmişinə dair faktları, doğrudan da,
elmdə indiyədək məlum olmayan bir mənzərə açır və Skandinaviyanın «oğurlanmış» [11]
zəngin keçmişinə işıq salır.
O, skandinavların əcdadları olmuş aslar (aseir) və onların şəhəri Asgarddan bəhs edir,
İsveç ərazisində qəbirlərdən tapılmış arxeoloji dəlillərə — oxlara, at qalıqlarına, türk
tamqalarına diqqəti çəkir. İsveçdə Qamule Upsala ərazisindəki oseberg («as təpələri»)
adlanan və kral Egil, Aun və Adilsə məxsus olan kurqanlara toxunur [11].
Qədim german mənbələrində aslar, bir qayda olaraq, troyalılara və türklərə aid edilir.
«İsvecdə türk runik yazılı daşlar» adlı məqalədə həmin yazıların isveç dilində heç bir
məna ifadə etmədiyi və onların yeni eranın 300-cü illərinə aid olduğu qeyd olunur [11].
XII əsr müəllifi Snorri Sturluson asların Don çayının şərq hissəsində, Asqard şəhəri
ərazisində yaşadıqlarını, həmin şəhərin Strabon tərəfindən Askel («asların evi») adlandığını
qeyd edir [11].
«A history of Swedish people. Where did the Swedish come from?» adlı əsərdə
skandinavların mənşəyi sak tayfalarını bildirən Askenas adı ilə əlaqələndirilir. Bu əsərdə
«hərbçi qrup» anlamında işlənən heruli/eruli sözü haqqında məlumat diqqəti çəkir. Bu hərbi
titulun orijinal adı olmuş erilar/iriler əslində qədim türk dilindəki erlər/irler («döyüşçülər»)
sözüdür.
Həmin hərbi titul isveç dilində eorl/jarl şəklində indi də işlənməkdədir [10].
Skandinav dillərindəki türkizmlər hələ XVIII əsrdə isveç professor Sven Lagerbringin
diqqətini çəkmiş, özünün «Türklər bizim atalarımızdır» adlı əsərində o, çox sayda qədim türkskandinav leksik paralellərini verir. 1764-cü ildə yazdığı «İsveç və türk dilindəki uyğun
sözlər» adlı kitabında qədim hekayətlərdə «işveçcənin Odin tərəfindən gətirildiyi, Odinin
türklərin (Tyrkiar) lideri olduğu, onun oğlunun türklərin kralı (Tyrkiar Kongr) olmaları,
Odinin türk ölkəsindən (Tyrkland) gəldiyi haqqında məlumat verir, isveç-türk leksik
paralellərinə aid nümunələr təqdim edir: göl-göl, göm-göm(tək), hayda-heyda («xudahafiz»),
koya-köy («kənd»), kyndil-kandil («çiraq»), kula-gülle («güllə») və b. [9].
Qədim skandinav mənbələrində asların və onların Asqard adlı şəhərinin gah Troyaya, gah
da Skifiyaya aid edilməsi tarixi gerçəkliklə ziddiyyət təşkil etmir. Troyanın süqutundan bəhs
edən qədim Avropa müəlliflərinin məlumatlarına görə, troyalıların bir hissəsi Skifiyaya
köçmüşlər. Məhz oradan (mənbələrdə Asqard, Asaland, Askel) şimal ölkələrinə miqrasiya
edən as adlı xalq əslində elə troyalılar və yaxud ən azı sak-troyan birlikləri idi.
VII əsr müəllifi Fredegar öz «Xronika»sında türk və frankların məğlub Troyanı tərk
etdiklərini, türklərin Skifiyaya, frankların isə Pannoniyaya (Macarıstan) və Reyn çayı
yaxınlığına köçdüklərini yazır [12, 95].
XII əsr müəllifi Tirli Uilyam troyalı Turkosu türklərin atası sayır və Troyanın süqutundan
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sonra onun öz xalqı ilə Skifiyaya gəldiyini qeyd edir [20, s.96]/
Qədim alman müəllifi Feliks Fabri də Turkosun başçılığı altında troyalıların Asiya
Skifiyasına köçdüklərini göstərir [12, 97].
Skifiya aslarının troyalılarla bağlılığı S.Sturlusonun «Edda» adlı əsərində də qeyd olunur.
Onun məlumatına görə Odinin gəldiyi türklər ölkəsi (Tyrkland) məhz Troyadır. Odin öz xalqı
ilə Troyadan Avropanın şimalına gəlmiş və orada ölkəsini üç oğlu arasında bölmüşdü…
Sonra o, şimala, İsveçə gəlib, orada Troyadakına uyğun qayda-qanun yaratdı [9].
Fin dilində Norveçi və digər şimal ölkələrini bildirən Turya toponimi də isveçlərin
əcdadlarının troyan-türk etnosu ilə bağlarını sanki təsdiq edir. Turya ilə «Avesta»da türklərin
(turanlıların) ölkəsini bildirən Turyana ilə, eləcə də Troya ilə uyğunluğu heç də təsadüfi
deyildir.
Lakin avropalı tədqiqatçılar arasında şimal ölkələrinin Troya-türk keçmişinə dair
məlumatlara şübhə ilə, bəlkə də qısqanclıqla yanaşanlar da vardır. Məsələn, Tomas C.Mak
Master bu məsələyə dair özünəməxsus arqumentlərlə cıxış edir. O, troyalıların türklər
olduğuna dair Fredeqar xronikasının (660-cı il) məlumatın Bizans və Göytürk xaqanatı
arasındakı diplomatik münasibətlərdən (VI-VII əsrlər arasında) qaynaqlandığını, Fredeqarın
bu haqda guya düzgün məlumata malik olmadığını iddia edir. Bizansda imperator Heraklinin
hakimiyyəti dövründə yaranmış Göytürk-Bizans ittifaqı Suriya, Fələstin və Misiri işğal edən
İran ordusunun Bospora hücumuna qarşı olmuş və bu ittifaq, onun fikrincə, yanlış Troya-türkfrank qohumluğu ideyasının yaranmasına səbəb olmuşdur [6].
Bu fikirdə olan Tomas C.Mak Master unudur ki, Göytürk xaqanlığı yeni eradan əvvəlki
minilliklərə aid Troya ilə deyil, yeni eranın VI-VII əsrlərində bu ərazini işğal etmiş
bizanslılarla diplomatik ittifaqda olmuşlar. Ən önəmlisi isə odur ki, T.C.Mak Masterin elmi
oriyentasiyası xaricində olan dil faktları da onun ideyasına ziddir. Bu, troyalıların qədim türk
adlarını daşımasıdır. Əgər o, Troyanın sonuncu çarı Priam ilə qədim türk eposundakı turanlı
sərkərdə Priyamın eyni şəxs adlarını daşıdığını, «İliada»da təsvir olunan troyalı Alber, Askan,
Eney, Atas, Aytilla kimi onlarca adların qədim türk, hun, çuvaş, qırğız və digər türklərə
məxsus olduğunu bilsəydi, qədim Avropa müəlliflərinin Troya-türk qohumluğuna dair
məlumatlarına, bəlkə də şübhə ilə yanaşmazdı.
Avropanın şimalında türkdilli troyalıların/asların məskunlaşması skandinav, kelt və qədim
ingilis dillərində də öz izlərini saxlamışdır.
Kelt dillərində müşahidə edilən türkizmlərin qarşılıqlarını əsasən qədim türk, qismən də
ayrı-ayrı çağdaş türk dillərində aşkar edirik:
turu «qala». Qədim irland poeziyasının dilində [4, 98] aşkar etdiyimiz bu söz qədim türk
dilindəki tura («qala», «möhkəmləndirilmiş yaşayış məntəqəsi») ilə eyni mənşəlidir.
Qayel dilindəki eyni kökdən olan turach («qala», «qüllə») sözünün də qədim türk dilində
uyğun fonetik variantı işlənmişdir: turağ («sığınacaq»). Müqayisə edilən sözlər türk
dillərindəki tur («durmaq», «dayanmaq», yaşamaq») feli əsasında yaranır.
Err («döyüşçü»). Qədim irland dilində işlənmiş err sözü [4, 76] qədim türk, qırğız, qara
qırğız və başqa türk dillərindəki er («qəhrəman», «döyüşçü», «igid») sözləri ilə eyni
mənşəlidir.
Oglach («gənc», «döyüşçü», «xidmətçi»). İrland və qayel dillərində işlənən oglach sözü
bir sıra türk dillərindəki oğlak «gənc», «oğlan» (şor, karaim, uyqur), oolaç («gənc», «oğlan»)
sözləri ilə eyni mənşəlidir. Bunu irland və qayel dillərindəki oglach sözünün etimoloji təhlili
aydın göstərir. İngilis dilinin etimoloji sözlüyündə həmin sözün og («gənc») kökünə mücərrəd
isim əmələ gətirən -lach şəkilçisinin əlavəsi ilə düzəldiyi göstərilir.
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Türkoloq O.Pritsakın fikrincə, türk dillərində oğlak daha qədim oğu, oğ isminə -lak
şəkilçisinin əlavəsi ilə düzəlir: oğ -lak.
Yakut türkcəsində oğo («gənc», «uşaq») müstəqil söz kimi indi də işlənməkdədir.
Oğlak türk dillərində daha geniş yayılmış oğlan sözünün variantıdır. Həmin sözün uhlan,
ulan («süvari əskər») variantları ingilis və başqa Avropa dillərinə daxil olmuşdur.
Gördüyümüz kimi, eyni kökdən olan sözün oğlach variantı qədim kelt, uhlan (<oğlan)
variantı isə başqa Avropa dillərinə alınmışdır və onların hər ikisinin semantikasında hərbi
çalarlıq da yer tutur («döyüşçü», «süvari əskər»).
Aşkar etdiyimiz başqa qədim irland-türk paralellərinin də türk mənşəli olduğu aydın
görünür:
Qədim irland
Qədim türk
and «orada»
anta «orada»
and «onda», «o zaman»
anta «onda», « o zaman»
ard «hündür»
art «yüksəklik», «dağlıq»
amrae «füsünkar», «gözəl» amrağ «sevimli» (<amra
«sevmək»)
slog «qoşun» və b.
sülüg «hərbi» (<sü «qoşun»)
anni «o» [7]
an «o» [3]
Qədim irland dilindəki türkizmlərə aid nümunələr A.Kosayevanın bu mövzuda olan
araşdırmasında təqdim olunur. Müqayisə edilən sözlər eyni mənaları daşıyır:
Qədim irland
Türk
muin
boyun/moyin/muyen
tona, tonach
ton, don
torad
törət(mək)
conach
künek/köynək
deirim
deyirəm
eisdim
eşidirəm
tall/talladh
tala(maq)
tallaim və b.
talayıram [3, s.15-18]
Kelt dillərinə daxil olmuş qədim türkizmlərin bir qrupu sonralar qədim ingilis dilinə
alınmış və fonetik dəyişməyə uğrayaraq, müasir ingilis dilində də qorunub qalmışdır:
Curd. Bu söz qurudulmuş süddən hazırlanmış yeyinti məhsulu kimi tərcümə edilir
(coagulated substance formed from milk). Onun orta ingilis dilində crud, crod şəklində
işləndiyi və müasir ingilis dilində metatezaya uğradığı göstərilir. Naməlum mənşəli sayılan bu
söz qayel və irland dillərindəki eyni mənalı gruth ilə bağlanır.
İngilis dilinin etimoloji sözlüyündə naməlum mənşəli sayılan curd (<crud, crod) elə türk
dillərindəki kurut (türk), korot (başqırd), kurt (qazax), qurt (türkmən) və başqa fonetik
variantlarda işlənən məlum «qurut» sözüdür. Türk xalqlarının qurudulmuş süddən qurut adlı
yeyinti məhsulu hazırladıqları qədimdən məlumdur.
Crud / crod sözünün qədim ingilis dilinə kelt dillərindən (irland və qayel gruth) alınması
bu turkizmin alındığı tarixin xeyli qədimliyini, keltlərin dilinə Britaniyanın və yaxud
kontinental Şimali Avropanın Troya ~ etrusk mənşəli qədim sakinlərinin dilindən alındığını
göstərir. Çünki Britaniyaya e.ə. VIII əsrdə gəlmiş keltlər öz dillərindəki qədim türkizmləri
daha əvvəlki çağlarda Şimali Avropanı məskunlaşdıran xalqlardan ala bilərdilər.
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Belt («kəmər», «toqqa»). Qədim german dillərində də işlənmiş belt, belti ingilis dilinin
etimoloji sözlüyündə etrusk mənşəli sayılır. Bu sözün etrusk dilindən alındığı haqda romalı
müəllif Varro məlumat verir.
Belt qədim türk dilindəki bel («kəmər», «toqqa») ilə eyni kökdəndir. Qırğız dilindəki
beldik (<bel-lik) (“kəmər”) ingilis dilindəki belt sözünün morfoloji əsasını təşkil edir
(beldik>beldi).
Çox sayda türkizmlər isveç, island və başqa skandinav dillərində aşkar olunur. Misal üçün,
ətt isveç, ət, ed qədim türk dilində «mülk», «zadəgan mülkü» mənalarındadır. Uyğun olaraq
onların törəmələri adlig isveç, edlig qədim türkcə «zadəgan» anlamındadır. Müqayisə edilən
hər iki nümunədə –lig şəkilçisi isimdən isim düzəldən ünsür kimi çıxış edir.
İsveç dilində anlaq («istedad». «bacarıq» < ana «anlamaq» felindən) — qədim türk anlaq
(«istedad», «anlama»), isveç və norveçcə kalabalık «izdiham», «basabas» — türk kalabalık
(«izdihamlı») və yüzlərcə digər leksik paralellər qədim skandinavların türk-troyalı
əcdadlarının dilindən, «Skandinaviyanın oğurlanmış türk keçmişindən» qaynaqlanır.
Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq ondan ibarətdir ki, tariximizin məlum olmayan anları
araşdırılmışdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə təqdim olunan faktlar milli tariximizin öyrənilməsi
baxımından elmi yenilik hesab oluna bilər.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Ч.Гарашарлы

«Тюркские карoли» древнескандинавских стран
Резюме
Статья посвящена изучению незапамятную эпоху истории Скандинавии и Британии
характеризующейся как эпоха «тюркских династий». Тюркское присутствие в истории
этих стран доказываются на основе многочисленных древнетюркских слов в
скандиинавских, кельтских и германских языках, а также в свете данных ономастики. В
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статье считается важным также исследования европейских авторов, которые
доказывают тюркскую присутствую в истории стран севера на основе эпических и
археологических данных.
Ch.Garasharli

«Turkic kings» of Old Scandinavian countries
Summary
The article deals with the immemorial stage of Scandinavian and British history described
in old sagas as an epoch of «Turkic kings». Turkic dynasties of Sweden, Norway, and old
Turkic existence is Britain, are proved with a great number of Old Turkic words and
onomastic units in the Scandinavian, Celtic and English languages. A particular importance is
given to researches of European researchers, the basis of epic and archeological facts
achieved in proving the old Turkic existence in the history of North Europe.
Redaksiyaya daxil olub: 07.09.2017
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Açar sözlər: alınma sözlər, semantik dəyişmə, sinonimlik, fransız dili, ingilis dili, termin
Ключевые слова: заимствования, семантическое изменение, синонимия,
французский язык, термин
Key words: borrowings, semantic change, synonymy, French, English, term
İngilis dilində alınma sözlərin özünəməxsus yeri vardır. Çünki, bu sözlərin əksəriyyəti
nəinki yazılı dildə, hətta, ümumxalq danışıq dilində də geniş yayılmış və artıq hamı tərəfindən
başa düşülür. Amma bu sözlərin müxtəlif məna çalarlıqları ifadə etməsi və onların yaranma
yolları dilimizdə dəqiq araşdırılmamışdır.
Dil əlaqələri prosesində dil sisteminin müxtəlif səviyyələrinə təsir olur və belə təsirin
nəticəsi dildə özünü göstərir. Dil əlaqələrinin əsas göstəricisi dilin başqa dildən müxtəlif
linqvistik vahidləri alıb, öz arsenalına daxil etməsidir. Qohum və onlarla bu ərazidə yaşayan
qohum olmayan dillərin qarşılıqlı təsiri əlaqədə olan dillərin hər birinin müxtəlif struktur
səviyyələrində özünü göstərir. Dilin təsirə ən tez və ən çox məruz qalan sahəsi onun leksik
sistemi, lüğət fondudur. Dillərin təsiri özünü ilk növbədə sözalma ilə göstərir. Ona görə də
müxtəlif dillərin arasında əlaqənin tədqiqi alınma sözlərin, sözalma prosesinin araşdırılması
ilə bağlıdır.
Fransız dilindən ingilis dilinə olduqca çox söz keçmişdir. Onların müəyyən hissəsi
mürəkkəb sözdüzəltmə quruluşlu olmuşdur. Bununla da, fransız dili ingilis dilinin
sözdüzəltmə sisteminə güclü təsir göstərmişdir. Fransız dilinə məxsus alınmaların
tərkibindəki sözdüzəldici ünsürlər sonradan ingilis dilində istifadə edilmişdir. Məsələn,
acceptable – sözündən -able-, difference, excellence, evidence tipli sözlərdən -ence- şəkilçiləri
ingilis dilinin sözdüzəltmə sistemində tətbiqini tapmışdır.
Fransız dili vasitəsilə ingilis dilinə keçmiş latın sözləri də az deyildir. Bu dil xarici
amillərlə bağlı olmuşdur. Məlumdur ki, XIII əsrin sonlarında və XV əsrin əvvəllərində
İngiltərədə kapitalist istehsal üsulu inkişaf etməyə başlayır, bu dövr ölkədə ingilis dilinin milli
dil səviyyəsinə qaldırılması ilə də seçilir. İntibah dövründə yeni ingilis dili formalaşır, dövrün
elmi və bədii əsərləri yalnız ingilis dilində qələmə alınırdı. Lakin, intibah dövrü antik
mədəniyyətə pozitiv münasibəti ilə diqqəti cəlb edir (1, 126)
Fransız dilindən keçən sözlərə nəzər salaq:
Qanun və hökümət ilə bağlı sözlər: attorney, chancellor, country, court, crime, defendent,
evidence, government, jail, judge, jury, parliament, prison, verdict, tax:
Kilsə ilə bağlı sözlər: clergy, prayer, priest, religion, saint, sermon.
Zadəganlıq ilə bağlı sözlər: prince, princess, royal, noble;
Hərbi sözlər: army, battle, captain, enemy, soldier, volunteer;
Digər sözlər: adventure, change, letter, literature, magic, special.
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Fransız dilindən keçən sözlərin latınlaşması.
İntibah dövründə İngilis dilinə keçən bəzi fransız sözləri latınlaşdı, çünki, onların yazılışı
və tələffüzü öz latın mənbəyinə yaxınlaşdı. Məsələn, fransız dilindən keçən dette sözü bu
dövrdə debt kimi işlənməyə başladı, çünki, bu fransız sözünün mənbəyi Latın sözü olan
debitum idi. Digər bir dəyişiklik doute sözünün işlənməsində oldu. Latın mənşəli dubito
sözünə uyğun olaraq doubt kimi işlənməyə başladı. Fransız dilindən keçən digər bir söz
aventure, latın dilindəki adventura sözünün mənşəyinə uyğun olaraq adventure şəklinə keçdi.
Latın dilindəki perfectum sözünə uyğun olaraq fransız dilindən ingilis dilinə keçən parfait
sözü perfect şəklində işlənməyə başladı.
Fransız dilindən ingilis dilinə xeyli şəkilçilər də daxil olmuşdur:
İsim düzəldən şəkilçilər
(- ance) – endurance, arrogance
(- ence) – consequence, intelligence
(- ment) – appointment, development
(- age) – courage, marriage
(- ess) – adventuress, actress, lioness
Sifət düzəldən şəkilçilər
(- ous) – dangerous, serious
Feil düzəldən şəkilçilər
(- en) – enable, enfold, enact
Bu dövrdə həmçinin biz lüğət tərkibində hibridləşmənin şahidi oluruq, yəni kökü doğma
dil + alınma şəkilçi: read-able, talk-ative, dis-belief və kökü fransız mənşəli + ingilis dilinin
şəkilçisi: merci-ful, duke-dom, use-ful, use-less, quarrel-some, be-cause, under-value.
Fransız mənşəli alınma sözlərin əhatə dairəsi həddindən artıq genişdir. Fransız dilinin
təsiri nəticəsində ingilis dilinə dini, siyasi, hüquqi, hərbi, təbiət terminləri və müxtəlif məişət
əşyaları ilə bağlı sözlər daxil olmuşdur. Onların arasında isimlər, fellər, sifətlər və digər nitq
hissələri vardır. Bu alınma leksikanın təsiri nəticəsində ingilis dili dərin leksik-semantik
dəyişikliyə uğradı ki, bunların da arasında ingilis-fransız sinonimliyi xüsusi yer tutur. Hələ
orta dövr ingilis dili mətnlərində acknowledge – confess, goodness-mercy, meet – assemble
tirli ingilis-fransız sinonimləri geniş yer tuturdu. Bunun bir səbəbi eyni məfhumu bildirən
yüzlərlə fransız sözünün ingilis dilinə daxil olmasıdır. Fransız sözləri eyni mənalı ingilis
sözlərini çox zaman az işlək sinonimlərə çevirir: beautiful – fair, dale – valley, blithe – joyous
Woodcraft – forestry, looking – glass – mirrow (3, s.146-147)
Lakin fransız sözləri ilə doğma ingilis sözləri arasında sinonimlik heç də bütün ingilis
sözlərini əhatə etməmiş, onların bir çoxu öz istifadə dairəsini xeyli məhdudlaşdırmış, digər bir
qismi isə arxaikləşərək dildən çıxmışdır.
Qədim ingilis sözləri olan cynelic, cyne-stol, cynehelm, cyne-gierd sözləri fransız mənşəli
royal, throne, diadem, drynten ilə əvəz olunmuşdur. Qədim ingilis sözü olan thead («xalq»)
əvəzinə fransız mənşəli people birmənalı şəkildə dildə möhkəmlənmişdir.
Thead hazırda coğrafi adlarda mühafizə olunmuşdur: Thead ford («the people’s public
ford»).
Bəzən ingilis dilinə daxil olan fransız sözü ingilis mənşəli sinonimin tamamilə başqa məna
kəsb etməsinə səbəb olmuşdur: qədim ingilis dilində «payız» mənasında işlənmiş həerfest
sözü fransız dilindəki eyni mənalı autumn ilə əvəz olunmuş, müvafiq qədim ingilis sözü
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müasir ingilis dilində «məhsul yığımı» (harvest) mənasını əldə etmişdir.
Norman işğalından sonra ingilis dili fransız dilindən çoxlu sayda mücərrəd anlayışlar
bildirən sözlər almışdır. Bu anlayışları bildirən ingilis sözlərinin əksəriyyəti dildən
sıxışdırılmışdır. Məsələn:
fransız
ingilis
ancestor
fore-elders
beauty
fairhood
arithmetic
rime-craft
residence
wanstead
Sinonimlik şəraitində bəzi hallarda fransız sözləri, əksər hallarda isə ingilis sözləri
istifadədən çıxırdı. Çox zaman bir sözün digəri ilə əvəz olunması uzun müddət tələb edirdi.
Ümumxalq dilində istifadədən çıxmış ingilis sözlərinə yerli dialektlərdə təsadüf edilir. Belə ki,
ümumxalq dilində işlənən fransız sözü uncle ilə əvəz olunan qədim ingilis sözü eam («dayı»)
hələ də şotland dialektində işlənməkdədir. Qədim ingilis sözü ander fransız dilindən alınmış
ewy ilə eyni dərəcədə işlənmiş, lakin tezliklə ingilis sözü ander və ondan törəyən anding (sifət)
və andian (fel) sözləri istifadədən çıxmışdır. Bu siyahını artırmaq mümkündür.
Məs: blead – flower («gül»)
eldu – age («yaş»)
adl – disease («xəstəlik»)
lyft – air («hava»)
earm – poor («yoxsul»)
wlithe - beauty («gözəllik»)
Fransız alınmaları ingilis sözləri ilə müəyyən sinonimlik əlaqəsində dayanır və məna
çalarlarına, eyni zamanda işlənmə yerlərinə görə fərqlənirlər:
Məs: town – city («şəhər»)
wish – desire («arzu»)
luck – fortune («taleh»)
folk – people («xalq»)
speech – language («dil») (2, s.166-168)
Sinonimlik təşkil edən ingilis və fransız sözləri eyni məfhumları ifadə edə bilir. Lakin bu
zaman onlar müxtəlif məna incəliklərinə malik olur. Qədim ingilis sözləri ilə fransız sözləri
arasındakı əsas fərq ondan ibarətdir ki, bunlardan birincisi xalq dilinə daha yaxın, daha
bəsitdir və müxtəlif sözlərlə daha güclü əlaqə yaratmaq imkanına malikdir. Halbuki fransız
dilindən alınan sözlər daha formal və rəsmi olmaqla yanaşı, həyatın emosional tərəflərini əks
etdirmək imkanından çox zaman məhrum olur:
Məs: to dress (fransız) «bəzəmək», «geyinmək» və to clothe (ingilis) «geyinmək»
sözlərini müqayisə edərkən to dress felinin daha dar mənaya malik olduğunu, to clothe
felininsə daha ümumişlək olduğunu və müxtəlif situasiyalarda bu sözü işlətməyin daha
məqsədəuyğun olduğunu aydın görə bilərik.
İngilis və fransız dillərində olan sinonim cütlərinin arasındakı digər fərq ondan ibarətdir ki,
onlardan birincisi danışıq dili üçün, digəri isə ədəbi dil üçün xarakterikdir:
begin (ingilis) – commence (fransız
hide (ing.) – conceal (fr.)
do (ing.) – act (fr.)
look for (ing.) – search for (fr.) və b.
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İngilis və fransız sinonim cütləri arasındakı fərq bəzən sosial köklərə malik olur. Bunu bir
sıra heyvan adlarının sinonimliyində aşkar edirik. İngilis dilindəki söz heyvanın adını, fransız
dilindəki variant isə həmin heyvanın ətini bildirir:
ingilis
fransız
sheep (qoyun)
muton (qoyun əti)
calf (dana)
beef (dana əti, mal əti)
swine (donuz)
pork (donuz əti)
Belə sinonimlik onunla bağlı olmuşdur ki, norman işğalı dövründə maldarlıqla məşğul
olanlar sadə ingilis xalqı idisə, həmin heyvanların əsas istifadəçiləri, onların ətindən aristokrat
cəmiyyəti üçün ləziz xörəklər hazırlayanlar fransızlar idilər.
Norman işğalı dövründə fransız dilinin ingilis dilinə təsiri o dərəcədə böyük olmuşdur ki,
dilçilərin gəldiyi qənaətə görə ingilis dilinin lüğət tərkibinin tən yarısını fransız leksikası
təşkil edir və bu leksik təbəqənin geniş bir qrupu ingilis sözləri ilə sinonimik münasibətdədir.
Araşdırmanın nəticələri göstərir ki, ingilis dilinə daxil olan fransız sözləri özünün tam
semantik yükü ilə deyil, yalnız bir və ya bir neçə mənası ilə təmsil olunur. İngilis dilində
tamamilə yeni leksik-semantik mühitə düşdüyündən fransız mənşəli alınmalar çox zaman
özünün ilkin semantikasından ayrılaraq yeni nominativ və frazeoloji semantika əldə etmişlər.
Bu mənaların bir qismi İngiltərənin spesifik tarixi, mədəni, iqtisadi həyatı ilə əlaqədar olaraq
dəyişməyə məruz qalmışlar. Bir çox hallarda fransız alınmalarının semantik assimilyasiya
nəticəsində mənfi məna kəsb etməsi də müşahidə olunur. Misal üçün, enormity («hüdudsuz»,
«nəhənglik») hal hazırda «biabırçılıq» mənasını daşıyır. Bu onu göstərir ki, həmin söz ingilis
dilindəki sinonimik qarşılıqlarının təsiri altında semantik dəyişmələrə uğramışdır.
Bir çox fransız alınmalarının ingilis dilində yalnız bu və ya digər mənasını saxladığını,
digər mənasını isə itirdiyini müşahidə edirik: assurance – «inam» mənasını saxlamış,
«təhlükəsizlik» mənasını itirmişdir; embrace – «qucaqlamaq» mənasını saxlamış, «öpmək»
mənaını isə itirmişdir; assist – «kömək etmək» mənasını saxlamış, «iştirak etmək» mənasını
isə itirmişdir.
Beləliklə, ingilis dilindəki sinonimik qarşılıqlarının təsiri altında fransız dilindən alınmalar
geniş semantik dəyişmələrə məruz qalmışdır.
Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq ondan ibarətdir ki, fransız mənşəli alınma sözlər ingilis
dilinin leksikologiyasında mühüm yer tutur.
Məqalənin elmi yeniliyi. Yeni dil faktlarından istifadə olunması elmi yenilik hesab
olunalıdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.

Ədəbiyyat
1. David Chrystal. The Cambridge Encyclopedia of the English language, 2004.
2. Иванова И.П. Семантика английских слов в связи с французскими
заимствоаниями. «Учение записки ЛГУ», № 97, Л., 1949.
3. Jespersen O. A Modern English grammar on Historical principles. P.VI, L., 1956

56

Elmi əsərlər 2017/3

Бакы Гызлар Университети

А.Дурур

Семантические особенности французских
заимствований в английском языке
Резюме
Во время нормандской оккупации в Британии французские слова заимствованные
из французского языка содействовали появлению огромной синонимии. Это
семаническое явление имело огромную роль в изменении лексико-семантического
характера английского словарного состава. Многие французские заимствования были
добавлены в английской лексике во время ренессанса. Этот слой французских
заимствований были связаны с развитием науки, культуры и другими сферами
общественной жизни. В результате половина английской лексики стал французским по
происхождении.
A.Durur

Semantic features of French borrowings in the English language
Summary
During the Norman occupation in Britain the French words, borrowed from the French
language have caused the appearance of a great synonymy. This semantically phenomenon
has greatly changed the lexico-semantical character of the English vocabulary. Many French
borrowings were added to the English lexicon during the period of Renaissance. This layer of
French borrowings were connected with the development of culture, science and other
branches of social lifle. As a result of the Francs influence on the English language, half of
the English lexicon became of French origin.
Redaksiyaya daxil olub: 31.08.201
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Sadə-bəsit mətnlərin anlanılması
Nəzakət Həsənova
ADU-nun baş müəllimi
Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof. Ç.M.Qaraşarlı
filol.ü.f.d., dos. K.H.Cəfərova
Açar sözlər: mətn fenomeni, məzmundan yanaşma, bütövlük-bağlılıq, mətnlərin
paradiqaları, operativ yaddaş
Ключевые слова: феномен текста, содержательное отношение, целостностьсвязость, парадигмы текста, оперативная помят
Key words: textual phenomen, contentual approachinq, completeness-closed, the
paradiqms of the text, operating memory
Bəsit mətnlərin mənşəyi müxtəlifdir: kiçik uşaqlarda incə sintaktikləşdirmə (mətinləşmə)
meanizmi hələ formalaşmamışdır, əqli cəhətdən xəstə olanlarda o, zədələnmişdir, planlar özözünə yazılır və buna görə də incə sintaktik işlənməni tələb etmir: informasiya axtarış dilləri
kobudlaşdırılmış sintaksisi olan dillər kimi xüsusi olaraq quraşdırılır. Ümumilikdə, sadə
mətnər normocentrik linqvistika nöqteyi-nəzərindən “ekzotik” struktura malik olmalarına
baxmaaraq, nitqin yaradılması mexanizminin işinin tamamilə təbii nəticələrini əks etdirir.
Onlarda mətnin bütün əsas səciyyəvi xüsusiyyətləri realizə edilir və onların köməkliyi ilə
kommuikasiya aktı yerinə yetirilir. Bütün bunlar sadə mətinlərin yaranma mexanizminin
fundamenallığı və onun ümumiyyətlə, nitq fəaliyyəti üçün bazis rolu oynaması haqda
mülahizənin irəli sürülməsinə əsas verir.
Lakin hal-hazırda sadə mətinlər ənənəvi nəzəri linqivistikanın çərçivəsinə sığınır. Dil
səviyyələrinin iyerarxiyasında onlar üçün yer yoxdur. Onların, məhz mətinlər kimi tədqiq
edilməsi üçün ənənəvi metodlar yoxdur. Onların və digər açılış mətnlərin vahid təbiətə malik
olan linqvistik tədqiqatın prinsipial vahid obyekti kimi qavranılması da mövcud deyildir.
Ənənəvi mətn linqvistikasında mətnə yanaşma hər şeydən əvvəl formadan yanaşma
şəklində həyata keçirilir. Buradan məhz formanın spesifikasına əsaslanma baş verir. Mətn
kimi bir qayda olaraq yalnız “böyük” açılan mətnlər (bir çox halda, həmçinin, yalnız yazılı
şəkildə olan) qəbul edilir. Hər şeydən əvvəl abtonom və qapalı struktur kimi təqdim olunan
hər verilmiş mətnin “əlahiddəliyinin” dərk edilməsi prioritet kəsb edir. Buradan bir çox
hallarda, mətnin daha bir”ali” linqvistik səviyyənin vahidi kimi qavranması baş verir. Bu
mənada “mətnin linqvistikası” “cümlənin linqvistikasına” (yəni sintaksisə) qarşı və aydındır
ki, “sözün linqvistikasına” (yəni leksikologiyasına) qarşı qoyulur. Mətnin bu cür qavranılan
linqvistikasının əsas problemi labüd sürətdə, hər şeydən əvvəl, onun strukturunun təşkili
qanunauyğunluqlarının aşkar edilməsinə və mətn “qrammatikasının” təsvirinə yönəlmişdir.
Mətnin məzmun strukturu haqda məsələ təqdiq olunsa da, ilk növbədə, özünün formal
strukturundan asılı olaraq öyrənilir. Buradan bütövlük probleminin ikinci dərəcəli olması
onun həllinin bağlılıq problemindən asılı olması yaranır. Buna görə də bu cür yanaşma
zamanı mətnin lindivistikasında sadə-bəsit mətnlərin təhlili üçün yer yoxdur bir sözdən və ya
iki morfemdən təşkil olunmuş minimal mətnlərin ayrı-ayrılıqda labüd olaraq nəzəri cəhətdən
mövcudluğunun qəbul edilməsinə (Vaynrix 1978).
Sadə-bəsit mətn fenomenini qavramaq üçün mətnə prinsipial olaraq digər yanaşma –
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“məzmundan” yanaşma tələb olunur. Mətnə bu cür yanaşma, ilk növbədə, psixolinqvistikada
tətbiq edilir. Burada prioritetə malik olan anlayış “bağlılıq” deyil, bütövlükdür (Leontyev
1976).
Bu zaman məna və insanın nitq-təfəkkür fəaliyyətində onun strukturlaşdırılması və mətnin
yaradılması prosesində bütövlük elementlərinin dərk edilməsi zamanı onların
aktuallaşdırılması və bu elementlərin verbalizasiyasının qanunauyğunluqları bütövlük
strukturunda məna münasibətlərinin iyerarxiyası, koqnitiv və kommunikativ strukturların,
şüurlu və şüursuz olanın, məntiqi və assosiativ olanın cuğlaşdığı intellektual-emosional
prosesdə bütövün strukturlaşdırılması kommunikasiya prosesində mətnin tərtib edilməsi üçün
vasitələrin seçilməsi və s. problemlər geniş surətdə müzakirə edilir.
“Məzmundan” yanaşma zamanı yalnız bütövlük-bağlılıq anlayışlarş cütündə deyil, onun
ardınca verilən mətnin avtonomluğu verilən mətnin mənaya görə digər mətnlərlə əlaqəsi
cütündə də prioritetlər dəyişir. Labüd olaraq burada birinci plana mətnlərin “paradiqmaları”
anlayışı (mənaca uzlaşa bilən “sinonim” mətnlər) sadə-bəsit dəfələrlə böyük olan mətnlər
çıxır. Bu cür paradiqmanın üzvləri arasındakı fərq bütövün bölünməsi xarakterində, bu cür
bölünmənin detallaşdırılması səviyyəsində və xətti mətn şəklində verilmiş tipdən olan
bölünmüş strukturun problemlərinin həllindədir.
Sadə-bəsit mətnlər ən sadə mətn növləridir. Sadə-bəsit mətn bütövlüyə malikdir (buna
görə də mətnlərin müvafiq paradiqminə daxildir) və bağlılıq vasitələrinin maksimal sadə olan
kompleksinə daxildir.
Sadə-bəsit mətnlərin kommunikativ və struktur xüsusiyyətləri onların əsas tipologiyasını
müəyyən etməyə imkan verir.
Sadə-bəsit mətndə bütövün strukturlaşdırılmasının ötürülməsi xüsusiyyətləri:
Bütövün bölünməmiş şəkildə ötürülməsi – bu zaman mətnin məzmunca parçalanması ya
baş vermir, ya da hər halda aktual dərk edilmir. Bu hallarda sadə-bəsit mətn ifadə edilən
işarələrin köməkliyi ilə qurulur və tam şəkildə dərk edilir.
Bütövün bölünmüş analitik ötürülməsi: bu zaman mətnin məzmunca bölünməsi aktual
olaraq dərk olunur-başlıca sözlər çoxluqları (Saxarnıy və başqaları,1984) və həmçinin dəqiq
dərk edilən morfem strukturuna malik olan törəmə sözlərdir.
2. Sadə-bəsit mətnin yaradılmasının xüsusiyyətləri:
a) ilkin sadə-bəsit mətnlər - “ilkin”, bilavasitə “açılmamış” kodlamanın, tamlığın
verbalizasiyasının nəticəsi kimi (uşaq nitqinə məxsus mətnlər, afaziya zamanı nitqlər,
xaricilərin nitqi, danışıq nitqindəki dialoqda replikalar, lövhələr və s.)
b)ikinci dərəcəli sadə-bəsit mətnlər-açılan mətnin kompressiya edilmiş variantı kimi
“ikinci dəfə”, ”bölünmüş” kodlamanın daha dəqiq deyilərsə - yenidən kodlamanın nəticəsi
kimi, yəni, ilkin, “birinci” açılmış mətnə olan aşkar perifrazlar. İkinci dərəcəli sadə - bəsit
mətnlərin, ilkin birinci olan mətnlə qarşılaşdırılması imkanı olduğu üçün, eksperimental
tədqiqatlar üçün səmərəli materialdır.
3. Sadə-bəsit mətnin mövcudluğu və onun formasının xüsusiyyətləri:
a) avtomat şəkildə realizə olunmuş, artıq seçilmiş olan mətn (submətn), o cümlədən,
açılan mətndə “inkrustasiya” şəklində olan (sonuncuya nümunə - “çöl-maqazin” sistemi tipli
hallardır) mətn:
b) açılan mətnin tərkibində ”həll olunmuş” sadə-bəsit mətn (belə ki, o, potensial olaraq,
ikinci sadə-bəsit mətn kimi açılan mətndən bir hissə kimi “çıxarıla” bilər), məsələn, ilkin
açılan mətnin tərkibindəki açar sözlərin çoxluğu – mümkün olan “gələcək” mətndən –
götürülmüş ayrı-ayrı açar sözlərin çoxluğu.
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Sadə-bəsit mətnlərin iki əsas növü – mətn sözlər və başlıca açar sözlərinin toplusundan
ibarətdir.
Periferaz – bölünməyə yönəldilmiş olan, mətn - sözlərin perifrazlanmasına aid
eksperimentlər univerbizasiyası – törəmə sözün alınması mexanizmini aşkar etməyə imkan
verir. Perifraz açılışa doğru yönəldilmiş, mətn sözlərin perifrazlanması ilə əlaqədar olan
eksperimentlər izah əldə etməyə və bu izahın köməkliyi ilə sözün məna və formal
strukturunun aktual dərk edilməsi mexanizmini aşkar etməyə imkan yaradır. Bu
eksperimentlərin nəticələrinin təhlilinin təfərruatına baxmadan (Saxarnıy 1985), yalnız onu
qeyd edək ki, eksperimentlər bizi maraqlandıran aspektdə sözün “mətn” təbiətini aşkar
etməmişlər, bu isə imkan verir ki, söz-mətn müxtəlif strukturlu mətnlərin paradiqmasının
üzvü kimi nəzərdən keçirilsin.
Başlıca (açar) sözlərin toplusu olan mətnlərin perifrazlanması ilə əlaqədar olan
eksperimentlər bölünmə - perifraza yönəldilmiş olmaqla açılmış mətnin kompressiya
mexanizmini aydınlaşdırmağa və onun əsas məzmunu başlıca (açar) sözlərin toplusu olan
mətn şəklində təqdim etməyə imkan verir. Başlıca (açar) sözlərin verilmiş toplusunun
əsasında mətnin perifrazı-açılışına yönəldilmiş eksperimentlər tamlığın strukturlaşdırılmasının
bir sıra qanunauyğunluqlarını aşkar etməyə imkan verir (Ştern 1978).
Başlıca (acar) sözlərin toplusu olan sadə-bəsit mətinlərin yaradılması qanunauyğunlugları
xüsusi maraq kəsb edir. İş burasındadır ki, ayrıca söz linqvistikada (leksikologiyada)
uzunmüddətli tədqiqat ənənələrinə malikdir. Başlıca (açar) sözlərin toplusuna gəldikdə isə,
bu, ənənəvi linqvistika ücün, ümumiyyətlə, prinsipial olaraq yeni tədqiqat obyektidir və
tamlığın minimal bölünmüş şəkildə təmsil edilməsidir. Belə bir sual yarana bilər ki, bu nə
dərəcədə nitq fəaliyyətinin real vahididir və xüsusi növ mətnin yaradılmasının nəticəsi
olmaqla, o, süni konstruksiya deyildirmi? Buna görə də mətnin xüsusi növü kimi başlıca (açar)
sözlərin toplusunun neyropsixoloji reallığı haqda sualı nəzərdən keçirmək və bu cür reallığın
xeyrinə bir sıra arqumentlər gətirmək vacibdir.
1. Başlıca (açar) sözlərin “normal” avtonom toplusu olan mətn, əsasən izolə edilmiş ismin
adlarından ibarət olan ən çoxu 8-10 sözdən ibarət olur. Başlıca (açar) sözlərin toplusunun bu
cür uzunluğu və toplusu, ehtimal ki, insanın operativ yaddaşının hüdudları ilə əlaqədardır və
bu hüdudlar imkan verir ki, eyni zamanda həm tamlıq saxlanılsın və həm də bu tamlıq analitik
olaraq bölünmüş şəkildə təqdim edilsin, lakin bu zaman əlaqələliyin xüsusi vasitələrinin
izafiliyi və daha vacib olaraq mürəkkəb transformasiya çevrilmələri baş verməsin.
Eksperimentlər göstərmişdir ki, başlıca (açar) sözlərin “normal” toplusunun qurulması
strategiyasından fərqlənir (Sirotko-Sibirskiy, 1988). Belə açılan mətndən 10-a qədər başlıca
(açar) sözlərin seçilməsi tapşırığı verildikdə sınaqdan keçirilənlər nisbətən asan şəkildə açar
sözləri kimi izolə edilmiş leksik vahidləri seçirlər. 10-dan çox sözdən ibarət olan başlıca (açar)
sözlərin seçilməsi zamanı isə cavablarda söz birləşmələrinin sayı kəskin şəkildə artır. 10-dan
çox sözdən ibarət açar sözü toplularının nitq tezliyi strukturu praktiki olaraq ilkin açılan
mətnin nitq tezliyi strukturunun təkrarıdır. 10 və daha az sayda sözdən ibarət olan başlıca
(açar) sözləri toplusunun nitq tezliyi strukturu isə bundan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir və
bu isimlərin payının kəskin artması nəticəsində baş verir.
2. Tamlığın minimal bölünmüş strukturuna və buna görə də bu cür mətnlərin təşkilinin
sadə “qrammatikasına” malik olan sadə - bəsit mətnlər kimi başlıca (açar) sözləri toplusunun
qurulması və dərk olunması mexanizmləri, ehtimal ki, sağ yarımkürədə lokallaşır. Sol
yarımkürədə “işdən açıldıqda” və yalnız sağ yarımkürə işlədikdə bu mətn üzrə səkkiz başlıca
(açar) sözünün istifadə edilməsi payı (eksperimentdə norma üzrə müəyyən edilmiş) mətndə
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söz tətbiq edilməsinin ümumi sayında əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir. Başqa sözlə deyilərsə,
açılan mətnlərdə həll edilmiş başlıca (açar) sözlərin çoxluğu sağ yarımkürə işləyərkən qurulan,
açılan, ifadə edilmiş mətnə xeyli yaxındır.
3. Bəsit sintaktik təşkil edilmə ilə (teleqraf üslubu) başlıca (açar) sözlərin ilkin avtonom
bölünmüş mətn-toplularını yaratmağa imkan verən və bununla da nisbətən sadə
kommunikativ situasiyalarda tamamilə kafi olan səmərə əldə etməyə imkan verən
mətnyaradıcı mexanizm orta dərəcəli motor afaziyası olan sağ tərəfi aktiv xəstələrdən
saxlanılır (və ya bərpa olunur). Burada sol yarımkürənin alın payındakı nitq zonalarının
zədələnməsi və sağ yarımkürədə mexanizmlərin toxunulmaz qalması nəzərdə tutulur.
Sadə-bəsit mətnlərin “kommunikativ reallığına” gəldikdə isə burada aşağıdakı qeydlə
kifayətlənmək olar. Bəsit mətnlərin bir sıra hallarda müəyyən kommunikativ məsələlərin həlli
üçün kifayət olması tamamilə realdır, lakin o, ya dilin pis mənimsənilməsi ilə, ya da nitqin
patoloji pozuntuları ilə pərdələnmişdir (“klassik mənfi dil materialı-uşaq nitqindəki ilkin bəsit
mətnlərdə, xaricilərin nitqində, afaziyası olan xəstələrin nitqində və s. olduğu kimi). Lakin
kommunikasiyanın digər növləri halında, kommunikasiyalara ikinci sadə-bəsit mətnlər daxil
olduqda, görünür ki, başlıca (açar) sözlərin toplusu olan bəsit mətnlər verilən növ
kommunikativ məsələnin müvəffəqiyyətli həlli üçün nəinki kifayət, həmçinin zəruridir və
buna görə də müəyyən tipdən olan situasiyalar üçün normaldır, lakin daha açılmış və
mürəkkəb təşkil olunmuş mətnlərin, adi və “normal” strukturları isə əksinə, bu cür
situasiyalarda aşkar olaraq izafi və buna görə də qeyri-optimaldır. Nümunə kimi ənənəvi
predmet kataloqlarını və predmet göstəricilərini misal çəkə bilərik – burada başlıca (açar)
sözlərin toplusundan ibarət mətnin qurulmasına gətirən indeksləmə xüsusi bir məsələdir və bu,
kommunikativ sistemin müvəffəqiyyətlə işləməsinin şərtidir.
Sadə-bəsit mətnlərin nəzəriyyəsinin mərkəzi suallarından biri onların paradiqmatik təşkili
haqda olan sualdır. Artıq qeyd edildiyi kimi, sadə-bəsit mətn bir tamlıq invariantı ilə birləşmiş
mətnlər paradiqminin üzvüdür. Bu cür paradiqmatik üzvləri olan mətnlərin struktur təşkilinin
xüsusiyyətlərindən asılı olaraq, bu cür mətnlərin əsas qrupları aşağıdakı kimi (ölçülərinin və
mürəkkəbliyinin artımına görə) təqdim edilə bilər:
a) Ayrıca söz mətn;
b) Müxtəlif növ başlıca (açar) sözlər toplusu-mətnlər;
c) Bir sözdən ibarət olmayan qrammatik cəhətdən tərtib olunmuş cümlə-mətnlər;
d) Müxtəlif növ mürəkkəb cümlə-mətnlər;
e) Müxtəlif mürəkkəblik dərəcəsinə malik olan açılan mətnlər.
Mətnin onun qurulması prosesində sadə strukturlardan daha mürəkkəb strukturlara keçid
deməkdir. Buna görə də, ümumiyyətlə, mətnin açılışı perifraz zəncirini təşkil edir və bu
perifrazlar hər dəfə verilən tamlığın yeni və daha da “maskalanmış” strukturunu təşkil edir
Mətnin strukturunun özü isə bu və ya digər tərzdə paradiqmatik çevrilmələrin by ardıcıllığını
əks etdirir. Bu zaman tamlıq strukturunun bu və ya digər fraqmenti hər dəfə bu zəncirdə
dinamik olaraq aktuallaşır, “işıqlanır” və bu, həmçinin, mətnin strukturunda əks olunur.
Məqalənin aktuallığı. Sadə mətnlər normocentrik baxımından “ekzotik” struktura malik
olmalarına baxmayaraq, nitqin yaradılması maxanizminin işinin tamamilə təbii nəticələrini
əks etdirir. Onlarda mətnin bütün əsas səciyyəvi xüsusiyyətləri realizə edilir və onların
köməyi ilə kommunikasiya aktı yerinə yetirilir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Sadə bəsit mətnlərdə verilən strukturlar istənilən açılmış mətnin
yaradılması zamanı tamlığın strukturlaşdırılmasının prinsipial imkanını qapayır və özünün
xüsusi vasitələrində realizə edilmiş bağlılıq probleminin bütün konkret izahının əsasında
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dayanır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə müxtəlif tipli mətnlərin öyrənilməsi və
analiz edilməsində elmi tədqiqatçılar üçün əhəmiyyətlidir.
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Н.Гасанова

Восприятие содержания в простых текстах
Резюме
Простые тексты отражают полностью естественные результаты речи. В них
реалиизуются, все характерные осуществляется коммуникативный акт.
Все это дает основание предположит, что речевая деятельность и механизм
создания простых текстов играет базисную роль. Для восприятия феномена простого
текста. Принципиально необходимо относиться к содержанию текста.
Подобное отношение к тексту изначально было применено в психолингвистике.
Здесь в приоритете бывает не понятие “связности” а понятие целостности.
N.Hasanova

The Comprehension of the Simple Texsts
Summary
The simple texts present completely natural results of the work of mechanical speech
formation. The whole characteristic features of the text is realized and with the help of them
the communicative speech is fulfilled. All these course the formation of mechanical
fundamental of simple texts and generally, the consideration the playing of basis role for
speech activities. The contextual approach is required for understanding the textual
phenomena of the simple text.
This king of approaching to the text is firstly applied to psycholinguistics. The
understanding of the priority is not closed but is completeness.
Redaksiyaya daxil olub: 04.05.2017
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The expression of indefiniteness and definiteness
in English and French
(by means of articles)
Phd, s/l. Shalala Aliyeva
Azerbaijan University of Languages
E-mail: shalalahaliyevah@gmail.com
Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof. L.M. Cəfərova
filol.ü.f.d., dos. K.E. Əbdülrəhimova
Key words: definiteness, indefiniteness, definite article, indefinite article, partitive,
semantics, functions
Açar sözlər: müəyyənlik, qeyri-müəyyənlik, müəyyən artikl, qeyri-müəyyən artikl,
partitiv, semantika, funksiyalar
Ключевые слова: определённость, неопределённость, определённый артикль, неопределённый артикль, партитивный, семантика, функции
This article deals with the matter of expression of indefiniteness and definiteness in
English and French, using articles. In the investigated languages the article is one of the
structural parts of speech, which doesn’t exist in the Russian and the Azerbaijani languages.
One and the most common way of expressing indefiniteness/definiteness in English is the use
of indefinite and definite articles, and in French is the use of indefinite, definite articles and
partitives or partitive articles.
One of the morphological categories in a language is the category of definiteness and
indefiniteness. In this article we have the expression of definiteness and indefiniteness in the
English and French languages by means of articles.
In linguistics, definiteness/indefiniteness is a semantic feature of noun phrases (NPs),
distinguishing between referents/entities that are identifiable in a given context (definite noun
phrases) and entities which are not (indefinite noun phrases) (J.Hawkins, 1978). In English,
for example, definite noun phrases preclude asking "which one?"
In English definiteness/indefiniteness is usually marked by the selection of determiner or
determiners. Articles – definite and indefinite are considered a type of determiners in
English. A/an and some other determiners typically mark an NP as indefinite, while others,
including the mark the NP as definite.
In some other languages, definiteness is indicated by affixes on the noun or on modifying
adjectives, much like the expression of grammatical number and grammatical case. However,
the English language being analytical one, definiteness and indefiniteness are expressed by
means of separate words.
The article is a structural part of speech used with nouns (Т. Дроздова (T. Drozdova),
2001). The morphological function of the article is that of indicating the noun. Its syntactical
function is that of defining the left border of an attributive word-combination.
The main semantic function of the article is that of actualizing the notion; in other words,
the article correlates a notion with the reality represented in the given text, i.e. any utterance
irrespective of its volume and contents.
There have always been many discussions about the place of the article. Its status in the
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language is a controversial problem and has been such for centuries. The question is whether
the article is a purely auxiliary element of a special grammatical form of the noun which
functions as a component of a definite morphological category, or it is a separate word, i.e. a
lexical unit in the determiner word set, if of a more abstract meaning than other determiners.
One of the earliest classifications was Ben Johnson's classification (17th century). He
singled out the article in the special class and added it to the general list of parts of speech.
Later grammarians (18, 19th century) classed the grounds that it was usually used with a noun
and preceded the noun as the adjective. Their approach was purely structural.
Opinions differ as to the number of articles in English. Recently, widespread has been the
theory of three articles:
1. The definite article;
2. The indefinite article;
3. The so-called ‘zero’ article.
The theory of the zero article is, of course, directly connected with the theory of the zero
morpheme.
S.G. Barkhudarov considers article to be a formal word which constitutes the class of its
own. He distinguishes between indefinite, definite and zero articles (С. Бархударов
(S.G.Barkhudarov), 1975). Ch. Freeze considers the article together with form words where
we find “that, those, all, two… ” The approach is one and the same – the position in relation
to the noun.
English articles. English articles play an important role in understanding the meaning of
indefiniteness and definiteness of NPs. Without them, it would be very difficult to clarify if
the matter which is spoken about is known or unknown. In English article is divided into two
parts: indefinite and definite articles (Л.Бармина (L.Barmina), 1989)
Indefinite article and its functions in English. An indefinite article indicates that its noun is
not a particular one identifiable to the listener. It may be something that the speaker is
mentioning for the first time, or the speaker may be making a general statement about any
such thing.
A/an are the indefinite articles used in English. The form an is used before words that
begin with a vowel sound (even if spelled with an initial consonant, as in an hour),
and a before words that begin with a consonant sound (even if spelled with a vowel, as in a
European). E.g.
She had a house so large that an elephant would get lost without a map.
In comparison with the definite article, indefinite articles possess three grammatical
functions:
1. Classifying function.
I am a doctor.
The function of the article a in this sentence as a determiner is that it determines that I
belong to the group of specialists called doctors and I am one of them.
In other words, it is nongeneric use, and here the meaning “one of a set of more than one”
combines with the function of introducing a nonunique referent into discourse (a first mention
of an entity).
2. Numerical function.
I have a sister.
In this case, the grammatical function of a is that it expresses the idea of number/quantity.
So, by saying I have a sister, readers or listeners understand that I have only ONE sister not
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TWO.
3. Generic function.
A lion is a wild animal.
This function of the article a is the most complicated one. In the above-mentioned
example A lion means every lion. So, by saying A lion is a wild animal we mean that every
lion is wild, and consequently, all lions are wild. Sometimes, from the first sight, it is difficult
to understand this function of indefinite article in English. However, analyzing the sentence
semantically and logically, it is possible to understand whether this article has generic
meaning or one of the above mentioned.
A lion is a wild animal cannot be understood like One lion is a wild animal. If we
consider it grammatically correct, logically it is incorrect, as only one line cannot be wild.
So, in order to express or understand this notion clearly, using the method of substitution
we can explain everything correctly and logically.
In the first meaning, the substitution is impossible. In the second meaning the article a
can be substituted easily by the number ONE. I have a pen = I have one pen. In the third
meaning the article a, can be replaced by the defining pronoun every.
A lion is a wild animal can be in the form of Every lion is a wild animal.
In generic use, which constitutes the criterion of the article status of any potential article
like element, the indefinite article refers to the whole class, the opposition between the
singular and the plural being neutralized.
Definite article and its functions in English. It has been a matter of dispute as to what
exactly differentiates definite from indefinite NPs. One tradition comes from Bertrand
Russell’s classic work on denoting phrases (B.Russell, 2005). According to B.Russell, it is
uniqueness which distinguishes the from a/an, that is, the existence of one and only one entity
which meets the descriptive content of the NP. B.Russell also believed that both definite and
indefinite NPs are quantificational expressions.
For example, P.Strawson (P.Strawson, 1950), among others, believed that definite NPs
are referential and that the uniqueness and existence of a referent is presupposed. Another
criticism against Russell’s analysis is “incomplete description” according to which in a great
number of cases the descriptive content of a definite NP is not sufficient to single out a unique
referent from the world on the whole.
In some constructions sensitivity to definiteness, or more specifically to definite
determiner phrases (DPs), has been observed across languages so that there is a tendency for
definite DPs not to appear in these constructions. However, there are exceptions to this
restriction where both definites and indefinites are allowed. In English, the DE occurs in a
number of constructions.
The definite article is used to refer to a particular member of group or class. It may be
something that the speaker has already mentioned or it may be something uniquely specified.
In English for both singular and plural nouns there is only one definite article, which is the.
As an element of definiteness, article the in English has 2 grammatical functions:
Specifying and generic functions. (Л.Бармина (L.Barmina), 1989)
1. In specifying function article the shows a definite or a specific thing, person or notion,
in general NP.
The children know the fastest way home.
The sentence above refers to specific children and a specific way home; it contrasts with
the much more general observation that:
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Children know the fastest ways home.
The latter sentence refers to children in general and their specific ways home. Likewise,
Give me the pen refers to a specific book whose identity is known or obvious to the listener;
as such it has a markedly different meaning from Give me a pen which uses an indefinite
article, which does not specify what book is to be given.
Here we can freely use substitution method and replace the by the demonstrative pronoun
this/that.
Give me the pen = Give me this/that pen.
2. Generic function. This function of the article the looks like that of the indefinite article.
But the main difference here is that using definite article in generic function we mean a
class (a definite class), or we sometimes, simply, try to emphasize that class.
The telephone was invented by A.Bell - means in general the telephone class was invented
by A.Bell, but not the device.
However, recent developments show that definite articles are morphological elements
linked to certain noun types due to lexicalization. Under this point of view, definiteness does
not play a role in the selection of a definite article more than the lexical entry attached to the
article.
The definite article is sometimes also used with proper names, which are already specified
by definition.
French articles. Like the English language, in French the definiteness/ indefiniteness can
be expressed by articles. French articles are divided into: definite, indefinite and partitive
articles. (Nikolskaia, 1974)
Indefinite article in French. The French indefinite article is analogous to the English
indefinite article a/an. Like a/an, the French indefinite article is used with a noun referring to
a non-specific item, or to a specific item when the speaker and audience do not both know
what the item is;
- “J'ai cassé une chaise rouge” - “I broke a red chair”.
Unlike a/an, the French indefinite article has a plural form, often translated as some but
usually simply omitted in English; so,
- “Il y a des livres là-bas” - “There are some books over there” or “There are books over
there”. The indefinite article takes the following forms:
masculine
feminine

singular
un
une

plural
des

1. The indefinite article becomes de (or d' if before a vowel) after a negative verb other
than être:
- “Je n'ai pas de livre” - “I do not have a or any book”.
- This use is related to expressions of quantity.
2. The plural form des is normally reduced to de (or d' if before a vowel) when it applies
to a noun preceded by an adjective: “de nombreux livres” (many books), “d'autres
livres” (other books), but “des livres relies” (bound books).
3. Unlike in English the article is dropped when specifying someone's occupation:
- “Ma soeur est avocat. - “My sister is a lawyer”.
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singular

masculine

plural

before
consonant
le

before vowel
or mute h[a]
l'
les

Definite article in French. The French definite article derives from a Latin distal
demonstrative, ille. It evolved from the Old French article system, which shared resemblance
to modern English and acquired the marking of generic nouns. This practise was common by
the 17th century, although it has been argued that this became widely used as early as in the
13th century. In French, the definite article is analogous to the English definite article the,
although they are sometimes omitted in English. The French definite article can vary
according to the gender (feminine or masculine) and number (singular or plural) of the noun.
The definite article takes the following forms: (Nikolskaia, 1974
J'aime la glace.
Nous préférons le steak.
Vous aimez les frites

I like ice cream.
We prefer steak.
You like French fries.

Like the, the French definite article is used with a noun referring to a specific item when
both the speaker and the audience know what the item is. It is necessary in the following cases:
Use
General categories and
abstractions
Name and adjective
clusters
Languages and academic
subjects
Countries
Seasons
Titles, family names
Parts of the body
Days

Example
La patience est une vertu - Patience is a
virtue.
Le vieux Londres est fascinant - Old
London is fascinating.
Je comprends l’allemand – I understand
German.
Je veux visiter la France - I want to visit
France.
Le printemps est ma saison favorite Spring is my favourite season.
Voici les Moreau - Here are the Moreaus.
Il se lave les mains - He washes his
hands.
Je sors le vendredi soir - I go out every
Friday night.

Unlike the, the French definite article is also used with mass nouns and plural nouns with
generic interpretation, and with abstract nouns”. For example:
- “J'aime le lait” - “I like milk”.
- “J'aime les romans” - “I like novels”.
- “Le capitalisme a transformé ce pays” - “Capitalism has transformed this country”.

67

Elmi əsərlər 2017/3

Бакы Гызлар Университети

Partitive Article in French. The French partitive article is often translated as some, but
often simply omitted in English. It is used to indicate an indefinite portion of something
uncountable, or an indefinite number of something countable:
- “J'ai du café”- “I have some coffee” or simply “I have coffee”.
The partitive article takes the following forms:
singular
before consonant
masculine
feminine

plural
before vowel or
mute h[a]
de l'
des

Du
De la

Like the indefinite article, the partitive article becomes de (or d' if before a vowel) after a
negative verb other than être and before a plural noun preceded by an adjective:
“Il prend de l'eau” - “He takes some water”.
Notice that, except after a negative verb, the partitive article is formed by combining the
preposition de (of, from) with the definite article. Also note that in the plural, and after a
negative verb, the indefinite and partitive articles take the same form; this makes sense, as
there is no clear difference in meaning in these cases. (Some grammarians actually
classify des as either exclusively indefinite or exclusively partitive, and say that the other
article has no plural form. This does not affect the interpreted meaning of des.)
When speaking about eating or drinking an item, there are specific situations for the use of
each article (E.Nikolskaia, 1974).
Def. art.
J'ai mangé la tarte.
Ind. art.
J'ai mangé une tarte.
Part. art.
J'ai mangé de la tarte.
J'ai mangé beaucoup de tarte.
Je n'ai pas mangé les tranches
de tarte !
Part. art.
J'ai mangé deux des tartes.

specific/whole items
I ate the (whole) pie.
known quantity
I ate a pie.
unknown quantity
I ate some pie.
I ate a lot of pie.
I didn't eat the slices of pie!
known quantity
I ate two of the pies.

If the noun taken in a partitive sense happens to be preceded by a qualifying adjective, or a
negative verb, then de is used alone.
- un, une, du, de la, des change to de.
- for specific quantities; however, the quantity rather than de is used.

Nous avons mangé une tarte.

We ate a pie.
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Nous n'avons pas mangé de tarte.
Nous n'avons pas mangé deux tartes.
Nous avons mangé de la tarte.
Nous n'avons pas mangé de tarte.

We did not eat a pie/ We did not eat any
pie.
We did not eat two pies
We ate some pie.
We did not eat some pie/ We did not eat
any pie.

So, in this article, we discussed the means of expression of indefiniteness and definiteness
by means of articles in English and French. Though English is an analytical, and French is a
synthetical language, the category of indefiniteness and definiteness can be expressed by
means of the same parts of speech (or language units) in both languages. Here, we have
touched upon the grammatical functions of English articles (both indefinite and definite), and
peculiarities of French articles (indefinite, definite and partitive articles).
The actuality of the article. The notions of indefiniteness and definiteness are widely
used in the both languages in oral and written forms.
The scientific novelty of the article. In this article, the ways of expression of
indefiniteness and definiteness in the both languages are analyzed in a comparative way.
The practical importance of the article. The students, teachers and learners of the both
languages can benefit from the given article theoretically and practically.
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Ş.Əliyeva

İngilis və Fransız dillərində qeyri-müəyyənlik və müəyyənliyin
ifadəsi (artikllar vasitəsilə)
Xülasə
Məqalə müasir ingilis və fransız dillərində qeyri-müəyyənlik və müəyyənliyin artikllar
vasitəsilə ifadəsinə həsr edilmişdir.
Müasir ingilis dilində qeyd edilən hər iki anlayışı ifadə etmək üçün qeyri-müəyyənlik və
müəyyənlik artikllarından istifadə edilir.
Müasir fransız dilində isə qeyri-müəyyənlik və müəyyənliyi ifadə etmək üçün qeyri-
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müəyyənlik və müəyyənlik artikllarından savayı artikl partitivdən də istifadə edilir
Ш.Алиева

Выражения неопределенности и определенности в
английском и во французском языке (с помощью артикля)
Резюме
Статья посвящена способам выражения неопределенности и определенности в
современном английском и французском языках.
Артикли неопределенности и определенности используется для выражения обе
понятий в современном английском языке.
В современном французском языке, кроме неопределенного и определенного
артикля, также артикль партитив используется для выражения неопределенности и
определенности.
Redaksiyaya daxil olub: 14.09.2017
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İngilis dini leksikasının mənbələri
Pərvanə Paşayeva
Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi
Rəyçilər: filol.ü.f.d., dos. R.Z.Xəlilov
filol.ü.f.d., dos. S.G.Rzayev
Açar sözlər: mədəniyyət, din, frazeologizm, tərcümə, leksik, semantik
Ключевые слова: культура, религия, фразеология, перевод, лексический,
семантический
Key words: culture, religion, phraseology, translation, lexical, semantically
Qədim Britaniyada kahin, ovsunçu, cadugər, loğman, müğənni və s funksiyaları özlərində
birləşdirən qəbilə ağsaqqalları eyni zamanda dini inancların nəsldən nəslə keçməsini təmin
edirdilər. Zaman ötdükcə bu məşğuliyyətləri daşıyan insanlar arasında differensasiya
nəticəsində druidlər, bardlar və filidlər ayrıldılar. Ovsunçu kahinlərin nəsilləri druidlər,
hekayətçi müğənnilər isə bardlar və filidlər kimi tanınmağa başladılar. Bardlar yalnız musiqi
ilə əlaqəli olan lirik poeziya nümunələrini yayırdılar. Onlar knyaz bə qəhrəmanların şərəfinə
qoşulmuş məddahlıq nəğmələri, yaxud düşmənləri ifşa edən rüsvayçı nəğmələr oxuyurdular.
Bardlar həmçinin oturaq və köçəri qruplara bölünürdülər. Oturaq bardlar knyazların
yanında daimi qulluqda olur, köçəri bardlar isə oxuduqları mahnıların müqabilində camaatın
verdiyi könüllü ianə hesabına dolanırdılar (97, 178).
Filidlər isə öncəgörənlər, ali genealogiyanın biliciləri, qədim rəvayətlərin ötürücüləri
qismində knyazların ən yaxın məsləhətçiləri hesab olunurdular. Onlar eyni zamanda hekayətçi
müğənnilər kimi də fəaliyyət göstərirdilər. Filidlər əsasən bardların yaradıcılıqlarından
götürdükləri və «ali» saydıqları lirika növlərinə geniş yer verirdilər. Filidlərin ilkin olaraq
nəzm formasında yaratdıqları nağıl səciyyəli epik povestlər sonralar saqalar adlanırdı. Bir
müddət sonra filidlər dramatizmi gücləndirmək məqsədilə saqaların mətninə şeir parçaları da
əlavə etməyə başladılar (97, 9). Qədim britaniyalıların dini dünyagörüşündən danışarkən ilk
növbədə druidləri xatırlayırıq. İrlandlara məxsus erkən xalq rəvayətlərində druidlər haqqında
geniş məlumat verilir. Britaniyalıların dini mərasimlərinin, eləcə də ictimai-hərbi həyatının
aparıcı qüvvəsi olan druidlər haqqında klassik dövr ədəbiyyatında da geniş məlumatlar vardır.
Tədqiqatçıların fikrincə, druid palıd ağacını bildirən drus sözündən olub, bu ağacın dini
inanclarla sıx bağlılığından qaynaqlanır.
Şamanizmin bir növü olan druidizm kelt dünyasında böyük hörmət və inam obyekti idi. A.
Strabonun yazdığına görə, druidlər malik olduqları hörmət və hakimiyyət sayəsində müharibə
məsələlərinə də qarışır və onu dayandıra bilirdilər.
Diodorun yazdığına görə, druidlər öz müdriklikləri ilə istənilən münaqişəni dayandıra
bilirdilər (97, 116). Dion Xrizostom qeyd edir ki, «krallar məhz druidlərin icraçıları idilər»
(97, 116). Druidlər ulduzlar və onların kainatda hərəkəti, dünyanın və yer kürəsinin ölçüsü
haqda müəyyən biliyə malik idilər. Onların hətta Pifaqora məxsus hesablamalar əsasında
gələcəkdə baş verəcək hadisələri müəyyən edə bildikləri haqda məlumatlar vardır. Romalı
müəllif Sezarın yazdığına görə, keltlər günlərin deyil, gecələrin vasitəsilə hesab aparır, yeni
ilin gəlişini də bu şəkildə müəyyən edirmişlər (97, 133). Druidlər və bütövlükdə qədim kelt
cəmiyyəti insanların qurban verilməsinə və digər ayinlərə görə Şimali Amerikada mövcud
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olmuş primitiv hindu cəmiyyətindən daha qəddar olduğuna görə seçilir. Müəlliflər hindu
cəmiyyətin çox zaman «xeyirxah vəhşi» cəmiyyət sayırlar (69, 175). Plininin yazdığına görə,
druidlər məbədlər tikdirir, orada təntənəli mərasimlərin icrasına başçılıq edirdilər.
Dil və mövhumat arasında da müəyyən əlaqənin olduğunu görmək mümkündür. Biz bu
əlaqəni həyatda mövcud olan inam və inanclarla, mifik fikirlərlə, müxtəlif mövhumat
xarakterli ideyalarla qarşılaşdıqda görürük. Bu əlaqənin səbəblərini izah etmək mümkündür.
Bir çox tədqiqatçıların fikrincə, dil mövhumatla birgə yaranmış və onlar bərabər şəkildə
müəyyən inkişaf dövrü keçmişlər. Bu fikir eləcə də ingilisdilli xalqlara aid olub, onların dini
dünyagörüşlərində və inanclarında geniş təzahür etməkdədir.
Lakin din və mövhumat dildə yalnız öz ilkin mənaları ilə deyil, bir çox hallarda metaforik
şəkildə, konnotasiyalar şəklində təmsil olunur. Bibliya ingilis frazeologiyasının
zənginləşməsində əsas mənbələrdən biri olmuşdur. Bu onunla əlaqədardır ki, yüz illər ərzində
bu dini kitab ingilis oxucusunun geniş miqyasda oxuduğu mənbəyə çevrilmişdir. Bibliyadan
ingilis dilinə yalnız ayrı-ayrı sözlər deyil, həm də xeyli sayda idiomatik ifadələr daxil olmuş
və onların sayı o qədər çoxdur ki, onların araşdırılıb üzə çıxarılması tədqiqatçıların qarşısında
duran mürəkkəb bir linqvistik məsələ hesab olunur (9, 110-111). Onların böyük
əksəriyyətinin Azərbaycan dilində semantik ekvivalenti vardır və ingilis dilindən tərcümə
prosesində onların düzgün seçilməsi doğma dil daşıyıcısı olan tərcüməçidən böyük təcrübə
tələb edir. Misal üçün, Bibliya mənşəli can the leopard change its spots? (hərfən, «bars öz
xallı dərisini dəyişə bilərmi») frazası dəyişməsi mümkün olmayan təbii bir reallığı bildirir.
Azərbaycan dilinin frazeoloji leksikası ilə dərin tanışlığa malik olan tərcüməçi bu baza
əsasında həmin idiomun semantik ekvivalenti kimi «qozbeli qəbir düzəldər» idiomundan
istifadə edə bilər.
Və yaxud In the twinkling of an eye idiomunun doğma dildə tam leksik-semantik
ekvivalenti olduğundan («bir göz qırpımında») tərcüməçi üçün çətinlik yaranmır. King James
Bible tərəfindən ingilis dilinə tərcümə olunan təsiri böyük oldu. Bu təsir yeni ifadələrin
yaranmasında, sözlərin fonetik və qrammatik dəyişikliyində özünü göstərdi. Tədqiqatçıların
fikrincə, Bibliyanın təsiri nəticəsində ingilis dili böyük leksik inkişafa nail olmuşdur ki, bu da
bir sıra səbəblərlə bağlı idi. Bunlardan ən vacibi o idi ki, Bibliya «ictimai mətn» olub,
bilavasitə kilsə ayinlərində oxunduğundan insanların yaddaşına və lüğət tərkibinə asanlıqla
daxil olmuşdur.
To be of one mind «bir fikirdə qalmaq»; to answer a fool according to his folly «bir kəslə
layiq olduğu kimi davranmaq»; at the eleventh hour «son məqamda»; in the twinkling of an
eye «bir göz qırpımında»; a wolf in sheeps’s clothing «qoyun dərisi geymiş canavar»; to
possess one’s soul in patience «səbrini basmaq»; forbidden fruit «haram»; to strengthen
somebody’s hand «bir kəsi dəstəkləmək»; to hide one’s light under bushes «istedadını
boğmaq»; a drop in the bucket «dənizdə bir damla»; daily bread «gündəlik ruzi»; to heap
coals of fire on somebody’s head «bir kəsi utandırmaq»; to cast pearls before swine «zər
qədrini zərgər bilər»; the promised land «həsrəti çəkilən yer»; the prodigal son «fərsiz oğul»,
«ata-anasının üzünə ağ olmuş oğul»; can the leopard change his spots «qozbeli qəbir
düzəldər»; to laugh to scorn «istehza ilə gülmək»; Juda’s kiss «riyakarlıq», «xəyanət»; a dead
letter «kağız üzərində qalmaq», «həyata tətbiq olunmamış»; to worship the golden calf
«sərvətə baş əymək»; to beat the air «boş yerə çalışmaq», «xəlbirlə su daşımaq»; to bend the
knee to (smb) «diz çökmək»; built upon sand «davamsız»; to call in question «sual altında
qoymaq»; to change one’s skin «tanınmayacaq dərəcədə dəyişmək»; to dig a pit for somebody
«bir kəsə quyu qazmaq»; to draw at venture «bir şeyi düşünmədən etmək»; to fall on stony
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ground «nəticəsiz olmaq», «boşa çıxmaq»; to gnash the teeth «dişlərini qıcamaq»; to go from
strength «qüvvətlənmək»; to have pity on (smb) «yazığı gəlmək», «bir kəsə ürəyi yanmaq»; to
fall upon one «bir kəsin davamçısı olmaq»; to lift up one’s voice «səsini ucaltmaq»; to take
counsel «məsləhətləşmək»; to wash one’s hands off «məsuliyyəti öz üzərindən atmaq»; by
the sweat of one’s brow «öz alın təri ilə»; a labour of love «təmənnasız», «şəxsi mənfəət
güdməyən»; the olive branch «zeytun budağı» (sülh simvolu); the law of the Medes and
Persians «dəyişməyən qanun»; a little bird whispered to me «yerin də qulağı var» (1; 2; 4).
Frazeologizmlərin bəziləri dualardan götürülmüşdür. Məsələn: for better, for worse «yaxşı
və pis gündə», «hər nə olursa, olsun»; from the bottom of the heart «səmimi qəlbdən»,
«ürəkdən»; lay violent hands on oneself «özünə qəsd etmək»; the world, the flesh and the
devil «yanlış həvəs»; like a giant refreshed «yeni qüvvə ilə», «yeni hisslə» (The book of
Common Prayer).
Bəzi bibleizmlər zaman keçdikcə formaca qismən dəyişdirilmiş və ingilis dilinin lüğət
tərkibinə müasir formada daxil olmuşdur:
The gall and the wormwood «nifrət oyadan bir şey», «mənfur» frazeologizminin
komponentlərindən «the» artiklı götürülərək onun forması qismən dəyişdirilmişdir. Bu
frazeologizmin müasir forması belədir: «wormwood and gall». A man soweth, that shall he
reap «nə əkərsən, onu da biçərsən» frazeologizmində to sow (“əkmək”) felinin arxaik forması
atılmışdır. Bu frazeologizmin müasir forması isə belədir: «Whatever a man sows, that shall he
reap». Hope against hope «möcüzəyə ümid etmək», «möcüzələrə inanmaq» frazeologizmi who
against hope believed in hope frazeologizminin müasir formasıdır. A lost sheep «yolunu
azmış», «yolundan çıxmış (adam)» frazeologizmi bibliyada «for I found my sheep which was
lost» formasındadır. A drop in the bucket «dənizdə bir damla», «çox az» (Bibliyada: as a
drop of bucket). «A bird in the hand is worth two in the bush»(3, s.28). Bu birləşmənin mənası
belədir: «əlindəki arı quşu göydəki durnadan yaxşıdır». Bu birləşmənin mənası bizim atalar
sözü olan «soğan olsun, nəğd olsun» ilə üst-üstə düşür. Bu ifadə on üçüncü əsrdə belə
işlənirdi: A living dog is better than a dead lion. Bird in hand versiyası isə sonralar işlənməyə
başlamış, ilk dəfə Hugh Rodesin kitabında aşağıdakı şəkildə işlənmişdir:«A byrd in hand – is
worth ten flye at large». «As white as snow» - “Qar kimi ağ”. Bu birləşmə əvvəlcə Şekspirin
Hamlet əsərində işlənmişdir.
…What if this cursed hand
Were thicker than itself with brother’s blood.
Is there not rain enough in the sweet heavens
To wash it white as snow? …(Hamlet, 1602).
«As old as the hills». — “çoxyaşlı”, “dağlar qədər qoca”. Bu ifadə renesans dövründə
yaransa da, 18-ci əsrdən sonralar istifadə olunmağa başlamışdır. «The root of the matter» “Bibliyada işlənən bu ifadənin mənası işin məğzi”, “məsələnin mahiyyəti”, “problemin kökü”
deməkdir.
Bu bibleizm də ingilis dilində leksik dəyişməyə məruz qalmışdır.Matter («məsələ»)
sözünün problem («problem») ilə əvəz olunduğu geniş müşahidə olunur: the root of the
problem «problemin kökü: we have to get the root of the problem «Biz problemin kökünü
axtarıb tapmalıyıq».
Eyni zamanda root sözü cause («səbəb») ilə birləşərək onun təyini rolunda çıxış edir: root
cause «köklü səbəb»: what would you say was the root cause of the problem «Problemin
köklü səbəbi haqqında nə deyərdin?» (1, s.1321).
Dini frazeologizmlərin tədqiqində dilçi A.V.Kuninin böyük rolu olmuşdur. O, bibliya
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mənşəli dini frazeologizmlərin ingilis dilində fərqli semantik inkişafı mexanizmini əks etdirən
qruplara ayırır. Misal üçün, ingilis dilində frazeoloji məna əldə etmiş ifadələrin bir qismi
Bibliyada öz hərfi mənasında işlənmişdir: A millstone about somebody’s neck «boynunda
dəyirman daşı» (ingilis dilindəki frazeoloji məna: «ağır cavabdehlik», «böyük məsuliyyət»).
Bəzi frazeologizmlərin Bibliya prototipi də frazeoloji mənada işlənə bilir: live on the fat of
the land («hərfən «torpağın yağı üzərində yaşamaq»): «cah-cəlal içində yaşamaq».
Bibliya mənşəli frazeologizmlərin bir qrupunun ingilis dilində quruluşca dəyişməyə məruz
qaldığı müşahidə olunur.Misal üçün, a drop in the bucket (hərfən, «vedrədə bir damla») ilə
Bibliyada «behold the nations as a drop of a bucket (hərfən, millətlərə vedrədəki suyun bir
damlası kimi baxmaq») hər ikisi «dəryada bir damla» konnotasiyasına malikdir, lakin,
göründüyü kimi, onlar xeyli fərqli strukturlarda çıxış edirlər (5, s.191).
Lakin bu müqayisələrdən belə bir nəticə çıxarmaq heç də mümkün deyildir ki, qeyd
olunan paralellərin hamısı Bibliya mənşəlidir. Misal üçün, «damla» sözünün əsasında düzələn
«dəryada bir damla» ifadəsi ilə ingilis dilindəki «vedrədə bir damla» arasındakı leksik (damla)
və semantik uyğunluq onun heç də bir dildən digərinə keçmə olduğunu göstərmir. Bu tipli
frazeoloji uyğunluqların mühüm bir qismi müxtəlif xalqların dilində onların ümumi təfəkkür
tərzindən qaynaqlanır. Təsadüfi deyildir ki, ingilis dilindəki Bibliya mənşəli
frazeologizmlərin müəyyənləşdirilməsində bu tipli mübahisəli məqamlar meydana çıxmışdır.
A.V.Kunin ingilis dilindəki Bibliya mənşəli frazeologizmlərin variantlılıq xüsusiyyətinə
də toxunur. Onun qeyd etdiyinə görə, Bibliya mənşəli frazeologizmlər heç də daşlaşmış,
dəyişməsi mümkün olmayan sitatlar deyildir və müasir ingilis dilində onların bir çoxunun
müxtəlif variantlarda işlənməsi müşahidə olunur. Onlar ingilis dilində quruluşca xeyli
deformasiyaya uğramışlar: cast in/throw in one’s lot with somebody «öz taleini kiminləsə
bağlamaq», a drop in the bucket / ocean «dəryada bir damla» (5, s.193).
Azərbaycanlı tədqiqatçı G. Sadıxova Bibliya mənşəli frazeologizmlərdən bəhs edərkən,
maraqlı bir məsələyə toxunur. O qeyd edir ki, xristianlıq Azərbaycan ərazisində Fransa və
Rusiyadan da erkən yayıldığından, Azərbaycan dilində birbaşa Bibliyadan alınmış
frazeologizmlər vardır ki, onlar fransız və rus dillərində müşahidə olunmur. Misal üçün, Allah
ürəyincə versin! Yalnız Azərbaycan dilində deyil, Bibliyada da rast gəlinir: «Да даст тебе по
сердцу твоему и все намерения твои исполнит»; ağıl dəryası — Bibliyada: «О, бездна
богатства и премудрости и ведения Божия! (8, 101).
Məqalənin aktuallığı. Göründüyü kimi, ingilis dilindəki Bibliya mənşəli dini
frazeologizmlər öz leksik və semantik xüsusiyyətlərinə görə mürəkkəb mexanizmə malikdir
və onların Azərbaycan dilinə tərcüməsi də uyğun tərcümə mexanizmini zəruri edir. İngilis
dini frazeologizmlərinin Azərbaycan dilinə düzgün tərcüməsinə imkan verən adekvat
frazeoloji baza vardır və bu, tərcüməçinin həmin baza ilə nə dərəcədə tanışlığından bilavasitə
asılıdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə olaraq ingilis dini frazeologizmləri geniş dil
materialları əsasında öyrənilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə ali məktəblərin filologiya
fakültələrində ingilis dilinin, o cümlədən frazeologiyanın öyrənilməsinə bağlı xüsusi kursların
aparılmasında müəllim, tələbələr tərəfindən istifadə oluna bilər.
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Источники английской религиозной лексики
Резюме
Религия является одним из важнейших лексических источников в английском языке.
Они происходят в основном от религиозного мировоззрения ранных обитателей
Британии, Древне Греческих, кельтских и латинского языков. Многие религиозные
выражения приобретали коннотативные значения составили значительную часть
английской фразеологии и стали стилистическими выражениями с эмотивными
значениями. Поэтому перевод английских религиозных фразеологизмов в другие языки
считаются актуальным в языкознании.
P.Pashayeva

Sources of english religious lexicon
Summary
Religion is one of the significant lexical sources of the English language. They originate
mainly from the religious outlook of early settlers of Britain, from Old Greek, Celtic, Latin
and other languages. Main religious expressions have acquired connotative meanings
becoming thereby significant part of English phraseology and serve as linguistic stylistic
devices for their emotive meanings. Therefore translation of English religious phraseologism
into other languages is considered to be actual in linguistics.
Redaksiyaya daxil olub: 12.05.2017
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Способы определения уровня сформированности
навыков и умений устного речевого общения
на английском языке
Матанат Мамедова
преподаватель
Азербайджанского Университета Языков
E-mail: dilchilik2001@gmail.com
Рецензенты: д.ф.ф.н, доц. А.Рамазанова
д.ф.ф.н., доц. Ш.Албалиев
Ключевые слова: коммуникация, устнaя речь, контекст, английский язык
Açar sözlər: ünsiyyət, şifahi nitq, kontekst, ingilis dili
Key words: communication, oral speech, context, English
Говоря о формировании у студентов-азербайджанцев навыков и умений адекватного
устного речевого общения на английском языке, следует отметить, что система
обучения устной речи, как и языку в целом, должна быть, прежде всего, ориентирована
на интересы и потребности студентов. Именно поэтому программы должны, с одной
стороны, разрабатываться с учётом того, что студенты должны усвоить базовые
лексические и грамматические структуры, что основывается на предположении, что эти
знания являются тем необходимым базисом, который может и будет использован в
случае, если возникнет необходимость в речевом общении. С другой стороны,
сторонники понятийно-функциональных программ утверждают, что усвоение
лингвистических структур и речевых моделей должно иметь коммуникативную
направленность, и быть интегрировано в общий процесс обучения языку как речевой
коммуникации.
Следует подчеркнуть, что на старших курсах языкового вуза предполагается
достижение достаточно высокого как в качественном, так и в количественном
отношении, уровня сформированности навыков и умений устного речевого общения на
английском языке. Этот уровень предполагает сочетание лингвистических,
психологических, речевых, социокультурных возможностей
Однако, М. Суэйн предлагает четыре основных критерия для составления тестов по
определению уровня софрмированности навыков устного речевого общения. Первый
принцип составления тестов – это ориентация на имеющиеся у испытуемых знания и
навыки. Второй принцип – это принцип сфокусированности на содержании. В отличие
от так называемых «традиционных» тестов, где нередко были представлены различные,
никак не связанные между собой темы, что не имело ничего общего с использованием
языка в реальной действиительности, предлагаемые М. Суэйн тесты являются
Мотивирующими, интересными и содержательными. К примеру, студентам могла быть
предложена ситуация “job opportunity”. Ситуация является мотивирующей, особенно
для студентов-старше информацию, с которой им предстоит разобраться. Тесты, с
ориентацией на содержание также должны носить интерактивный характер и быть
интегрированы в процесс обучения языку, с тем чтобы обеспечить контекст,
являющийся необходимая элементом коммуникации. Интерактивность достигается
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путём обмена мнениями, идеями и информацией. В качестве третьего принципа
М.Суэйн предполагает ориентацию на наилучше результаты. Тесты должны быть
составлёны таким образом, чтобы студенты стремились к достижению высоких
результатов. Оптимальными условиями для этого являются: создание обстановки, в
максимальной степени способствующей достижению желаемых результатов, наличие у
студентов достаточного времени для выполнения задания. Последним принципом,
включенным в схему, предложенную М.Суэйн для оптимизации процесса тестирования
и оценки, является использование тестирования в качестве одного из компонентов,
способа обучения языку. Результаты регулярно проводимых тестов позволяют
студентам с определённой степенью объективности оценивать свои знания, что может,
в свою очередь, служить в качестве импульса для развития и совершенствования [130].
Однако, это вовсе не означает, что в процессе обучения устной речи на английском
языке на старших курсах языкового вуза следует отказаться от проведения регулярных
тестов. Мы полагаем, что разработанные экспертами тесты должны быть непременно
адаптированы к конкретным условиям, где происходит обучение языку и его изучение.
Также существует возможность составления соответствующих тестов самим учителями,
с учётом контекста, в котором осуществляется процесс обучения устной речи на
английском языке. Аутентичность предъявляемых заданий, что, на наш взгляд, является
чрезвычайно важным показателем в случае, когда речь идёт с формирование умения
адекватно использовать лингвистические структуры и речевые модели изучаемого языка
в процессе устного речевого общения, может быть достигнута в случае учёта интересов и
потребностей испытуемых. Предъявляемые в процессе тестирования задания должны
быть мотивирующими, интересными для студентов, провоцировать их устнаречевую
деятельность на иностранном языке. Только в этом случае можно с наибольшей
степенью достоверности говорить об объективности полученных данных.
Говоря о тестировании в процессе обучения устному речевому общению на
изучаемом языке следует отметить получившие широкое распространение “FSL”
(Foreign Service Institute) tests, которые, с определённой степенью объективности
позволяют определить уровень сформированности навыков разговорной речи
представителей той или иной профессии. Здесь определяющим фактором является
профессиональная принадлежность испытуемых. В рамках проведения этого теста
испытуемым предлагается участие в устном собеседовании, во время которого, с
помощью тщательно разработанных заданий, определяют уровень правильности или,
если быть точнее, адекватности произношения, беглость речи, умение извлекать и
продуцировать информацию, адекватность речи в социолингвистическом аспекте, знания
и степень соответствия вербального и невербального поведенческого кода
соответствующим нормам, принятым в среде, где данный язык используется как
естественное средство коммуникации. Помимо вышеперечисленных, во время
собеседования предполагается выявление степенны грамматической и лексической
правильности речи. Выступление оценивается лицом, которое непосредственно проводит
собеседование. Знания и навыки претендента оцениваются с помощью тщательно
подготовленной схемы, по 11 – тщательной системе – от о, когда испытуемый не владеет
языком и не обладает вообще никакими, знаниями до 5, когда уровень устноречевой
деятельности приравнивается к уровню лингвистически образованного носителя языка.
Так, по предлагаемой школе о баллов присуждается участнику, который не умеет
говорить на иностранном языке. О + - это те баллы, которыми оценивается ответ
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претендента, который может использовать небольшое количество заученных фраз для
того, чтобы сказать самое необходимое. 1 балл присуждается тому, кто может, соблюдая
правила разговорного этикета на самом элементарном уровне, участвовать в разговора на
знакомые темы; 1 + - это количество баллов, которым оценивается участник, который
может начать и продолжить разговор, используя подготовленные лингвистические
единицы и речевые образцы для элементарного общения; 2 балла присуждается
участнику, который может использовать язык для удовлетворения элементарных
социальных потребностей и выполнения ограниченного числа заданий, связанных с
профессиональной деятельностью; 2 + - это количество баллов, которым оценивается
ответ испытуемого, который может, в случае необходимости, выполнять большинство
профессионально-ориентированных заданий, используя иностранный язык на языке,
правильно используя грамматические структуры, а также адекватно используя
лексические единицы для того, чтобы достаточно успешно участвовать в формальных и
неформальных разговорах на практически, социальные и профессиональные темы; 3 + количество баллов, которым соответствует ответ участника, который, в большинстве
случаев, может использовать язык для удовлетворения профессиональных потребностей
в процессе выполнения различных по характеру и достаточно сложных заданий; 4-мя
баллами оценивается ответ участника, который проявил способность говорить на языке
бегло и правильно на всех уровнях, необходимых для профессиональной деятельности; 4
+ - это количество баллов, присуждаемое в случае, когда навыки и умения устной речи
сформировании на самом высоком уровне, соответствующем уровню лингвистически
образованного носителя языка; 5 – это наивысший балл, которым оценивается участник,
проявивший самый высокий уровень устной речевой компетенции, соответствующий
уровню академически образованного носителя языка, способного творчески
использовать язык в самых различных контекстах, в полном соответствии с
социокультурными нормами и стандартами использование языка в среде, где данный
язык является доминирующим [49, с. 232-234].
Необходимо отметить, что существует достаточно большое количество схем,
разработанных с целью определения уровня сформированности навыков и умений
устной речевой деятельности на иностранном языке, которые могут быть адаптированы к
тем условиям, в которых происходит обучение языку и его изучение. На одна из
предлагаемых схем не может рассматриваться в качестве панацеи, с помощью которой
может быть решена проблема тестирования в контексте обучения устной речи на
иностранном языке. Однако, разработанные схемы могут служить в качестве основы для

разработки схем тестирования знаний, навыков, умений и компетенций в конкретной учебном
контексте. Мы полагаем, что вышеприведённая схема, при всей своей сложности, может служить
ориентиром для разработки схемы тестирования навыков и умений устного речевого общения на
английском языке студентов-азербайджанцев продвинутого этапа обучения в специальном вузе.
Важно помнить о том, что тестирование не может быть самоцелью. Основной целью проведения
тестов является поиск наиболее эффективных путей обучения различным аспектам языка, в

нашем случае, путей формирования навыков и умений устного речевого общения на
английском языке студентов языкового вуза.
Aктуальность данной статьи состоит в том, что в современном образовании
система обучения устной речи, должна быть ориентирована на интересы и потребности
студентов. В статье делается попытка выявления способов определения навыков и
умений на английском языке.
Научная новизна статьи состоит в том, что результаты исследования позволяют
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проследить динамику повышения уровня владения навыками устной речи, и, в случае
необходимости, вводить необходимые коррективы в процесс обучения.
Практическое применение и значимость исследования, проведенного в рамках
данной статьи состоит в том, что автор делает попытку разработать тезисы, с целью
определения уровня сформированности навыков и умений устной речевой деятельности
на иностранном языке, которые могут быть адаптированы к тем условиям, в которых
происходит обучение языку и его изучение.
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İngilis dilində şifahi nitq bacarıqlarının formalaşdırılması
səviyyəsinin müəyyən edilməsi üsulları
Xülasə
İxtisas dilindən ünsiyyət məqsədilə istifadə etmək və bu sahədə mütəxəssislərin
hazırlanması ali məktəblər, xüsusilə də ali ixtisas məktəblərinin qarşısında duran əsas
vəzifədir. Bu gün ali təhsil qarşısında duran ən önəmli vəzifələrdən biri müasir dövrün
tələblərinə uyğun olan xarici dil müəllimlərinin hazırlanmasıdır. Dil sahəsində
mütəxəssislərin günün tələblərinə cavab verən şəkildə hazırlanması, xarici, o cümlədən,
ingilis dili müəllimləri, tərcüməçi və dilçilərin yüksək peşə keyfiyyətlərinə yiyələnməsi bu
gün mühüm əhəmiyyətə malikdir.
M. Mammadova

The methods for determining the level of oral
speech skills in English
Summary
The article deals with the problem of working out,effective ways of speaking skills.Today
the main goal of teaching and learning foreign languages in the global world is developing
language learners’ ability to use the target language for communication. The process of
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teaching English should be based on the communicative – functional approach to teaching
languages. The whole process of teaching oral speech should be goal-oriented systematic. It
will make the process of teaching oral speech more effective.

Redaksiyaya daxil olub: 21.06.2017
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Diskurs və danışıq aktının fərqləndirilməsi yolları
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Diskurs düşüncənin dil vasitəsilə reallaşması anlamını kəsb edir(1). Bu fikir T.A.van
Deykə aiddir. Hazırda diskurs təhlili və nitq aktı nəzəriyyəsi arasında fərqlər araşdırılır.
Diskurs xüsusi nitqin funksiyasını, xüsusi sosial situasiyada və xüsusi bir mühitdə reallaşdıran
danışıq formasıdır (2, 10). Nitq aktı nəzəriyyəsi isə danışığın funksiyasını öyrənir. Nitq aktı
nəzəriyyəsi iki vasitə ilə təhlil oluna bilər: real-dünya xüsusiyyətini danışıq aktında
reallaşdırmaqla. Bu akt “hazırlıq şərtləri” (“the preparatory conditions”) adlanır. İkincisi isə
danışıq aktında danışanın psixoloji vəziyyətini əks etdirir. Bu akt “səmimiyyət şərti” (“the
sincerity condition”) adlanır. Nitq aktı nəzəriyyəsi ən çox subyektiv aspektlərlə müşahidə
olunur. İntensiyanın nəticəsi burada daha çox əks olunur. C.Ostinin işlərində adətən nitq
aktlarındaKI interaktiv məfhumlar əks olunmur (5, 116, 105). Vunderlix danışıq aktında
məlumatı qəbul edənin məsələyə münasibətini müəyyənləşdirməyi irəli sürür (2, 19). O,
məlumatı göndərənin məqsədini nəzərə çarpdırır və illokutiv aktın təsvirinin interaksiyasını
təklif edir. O, bir neçə fərqli dərəcələr irəli sürür: 1) məlumatı qəbul edən nəyi qəbul etdiyini
anlamalıdır; 2) ardıcıllıqla məlumatı ötürən niyyətini qəbul etməlidir; 3) sonra isə aktın
öhdəçiliyi yerinə yetirilməlidir. İlk iki dərəcə - illokutuiv aktın anlanması və qəbul edilməsi,
yəni danışanla dinləyənin, yaxud qəbul edənin bir-birilə cəld ünsiyyətinin göstəricisi hesab
edilir. Danışan və dinləyən tərəfindən göstərilən fərqli münasibətlər əvvəlki aktın qəbul
edildiyini, başa düşüldüyünü göstərir.
Rocers danışıq aktlarının zahiri və interaksional təbiəti rədd etdirdiyi məsələsində
Vunderlixlə razılaşır (4, 190). Rocers danışıq aktlarının tanınmasında iki interaksional fraza
təklif edir. Birincisi: quruluşçu (istehsalçı) ilə qəbuledən arasındakı münasibətlərin ümumi
inkişafını təklif edir. Bu zaman üç mərələ müşahidə olunur. Birinci performans mərhələsi
adlanır. Bu zaman məlumat danışandan dinləyənə ötürülür. İkinci mərhələ Ostinin
adlandırdığı kimi qəbul edilmə mərhələsidir. Bu zaman dinləyən aktın məzmununu anlamalı
və həmçinin də akt zamanı işlədilən illokutiv gücün məqsədini başa düşməlidir. Üçüncü və
dördüncü mərhələdə aydın olmayan bəzi məsələlər, məsələn, propozisional kontekst aydın
olmaya bilər. 5-ci də isə illokutiv güc dinləyənə tam müəyyən, aydın olmaya bilər:
(3) A: Do you have the time?
B: What did you say?
(4) A: Do you have the time?
B: What time? (Goffman 1976 cit. Rogers 1978, p. 191).
(5) A: Do you have the time?
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B: Do you mean the magazine or the hour? (Rogers 1978, p. 191)
(6) A: I’ll see you tomorrow.
B: Is that a threat or a promise? (Rogers 1978, p. 191).
“Əmr” forması icazə, əmr, tələb, xahiş, təklif, məsləhət, xəbərdarlıq bəzən şərt, yaxud
güzəşt, yaxud qayda kimi mənaları əks etdirir. Məsələn,
Əmr: “Go and open the door”. – Get qapınıaç.
Təklif: “You may use my phone”. – Telofonumu istifadə edə bilərsiniz.
Xəbərdarlıq: “Come and you will see”. – Gəl və gör.
Şərt yaxud güzəşt: “Let it” – Olsun. və s.
İngilis dilində işlətdiyimiz “I shall” ifadəsi həm vəd, həm də məqsəd mənasını ifadə edə
bilir. Bu cümlədə həmçinin danışanın gələcək haqqında gümanı da əks olunur. Əgər bu
cümləni kontekst daxilində işlətsək və ona uyğun zərfləri seçsək, bu zaman “probably”
“güman ki”, yaxud “undoubtedly” “şübhəsiz” sözlərini işlədəcəyik. Hər iki zərfin lüğəvi
mənasını yazaq:
Undoubtedly: very likely; almost certainly; Azərbaycan dilində şübhəsiz, sözsüz;
Probably:
Hər iki zərfin işlənməsi bizim gələcək barəd gümanımızla əlaqəlidir.
Əgər niyyətimizi bildiririksə, o halda “certainly”, yaxud “definitely” zərflərini işlətməli
olacağıq.
Kontekst 1:
We are planning to visit our granny next week. She is veru ill and we want to go and to
take her to the hospital. Emely, will you want to join us when we go there?
— Emely: I would like. But next week we are expected to pass our finals. Ummm. Let me
think. When will you be there? Please remind me.
— Ann: Nearly in the middle of the next week.
Emely: Ok, I think I shall. Probably, we shall pass our exams on Monay and then I shall be free.

Bu kontekstdə işlədilən “probably” (“güman ki”) “ehtimal bildirir” və “I shall” ifadəsi
əminlik, mütləq ola bilən bir hadisənin baş verəcəyini ifadə edir.
Bir sıra feillərdə performativlik daha aydın əks olunur, bəzilərində isə əksinə az dərəcədə.
C.Ostinin təqdim etdiyi aşağıdakı siyahını nəzərdən keçirək:
I thank
I
am
grateful
– I feel grateful – Özümü
Təşəkkür edirəm
Minnətdaram
minnətdar hiss edirəm
I apologize - Üzr istəyirəm I am sorry – Təəssüf edirəm I repent – Mən peşmanam
I criticize
Tənqid edirəm
I censure - Qınayıram

I blame - Günahlandırıram

I am shocked by – Bundan...
təşvişə düşdüm...
I approve of – Bunu .... I am revolted by
Bəyənirəm
I approve- Bəyənirəm
I welcome - Buyurun
I feel approval – Özümü
bunu ....bəyənən kimi hiss
edirəm
I bid you welcome - Xahiş I am glad about – Buna
edirəm, buyurun
görə şadam
I congratulate
-Təbrik edirəm

82

Elmi əsərlər 2017/3

Бакы Гызлар Университети

C.Ostin yazır ki, birinci siyahıda olan ifadələr performativ nitqi əks etdirir. İkinci də
olanlar tam (yaxud təmiz) olmasa da, yarım təsviredici funksiya daşıyırlar. Üçüncü siyahıda
olanlar isə təmiz məruzə, məlumat, hesabat xarakteri daşıyan ifadələr hesab olunur (5, 79).
Birinci və ikinci sütundan iki cümləni müqayisə edək və aradakı fərqə baxaq:
“I crtitize you for this action”. – “Sizin hərəkətinizə görə sizi tənqid edirəm”.
“I blame you for this action”. – “Sizin hərəkətinizə görə sizi günahlandırıram”.
Mənanı belə fərqləndirə bilərik ki, birinci nümunədə danışanın münasibəti əks olunur.
Tənqid edirəm. Bu sənin hərəkətinə mənim yanaşmadır. Sən istənilən hərəkəti etməkdə
sərbəstsən və mən sənə öz mövqeyimi bildirirəm. İkinci nümunədə isə əgər mən səni
günahlandırıramsa bu o anlama gəlir ki, sənin hərəkətinin kiməsə, nəyəsə zərəri olub ki, sən
bununla günahlandırılırsan və mən səni sanki ittiham edirəm. Üçüncü sütun isə sadəcə
münasibət bildirməklə nəticələnir. C.Ostin aşağıdakı birləşmələri təqdim edir və yazır ki,
onların performativlərlə heç bir əlaqəsi yoxdur:
‘I have pleasure in calling upon the next speaker’. – “Mən növbəti spikeri səsləndirmək
şərəfinə nail oluram”.
‘I am sorry to have say ….’ “Təəssüf edirəm ki, bunu söyləyirəm….”
‘I am grateful to be in a position to announce….’ “….Bəyan etmək şərəfinə nail olduğum
üçün minnətdaram”.
C.Ostin bu ifadələri nəzakətli frazalar (‘polite phrases’) adlandırır. Danışıq zamanı
kontekstdən asılı olaraq belə ifadələr işlənə bilər. Performativ nitqin icrası üçün isə danışanın
məsələyə aid hissi və münasibəti əks olunmalıdır. Amma indi yazdığımız nəzakətli frazalarda
danışan sadəcə öz davranışını əks etdirir.
C.Ostin performativlərlə performativ nitqi fərqləndirməyi təklif edir. O yazır: “I slam the
door” (he slams the door). – Mən qapını çırpıram (o qapını çırpır). Və: “I salute you” (“he
salutes”) – “Mən səni salamlayıram” (“o salamlayır”). Birinci cümlədə Mən qapını çırpıram.
Əgər yazsaq ki, mən çırpıram ? nəyi fərli obyekt ola bilər qapını, pəncərəni, maşının qapısını,
darvazanı və s. Bu nümunədə hərəkət sözə uyğunlaşır. İkinci nümunədə “Mən salamlayıram”
“I salute you” cümləsi “to salute you” sözünü əvəz edə bilər və odur ki, bu təmiz performativ
nitq adlanır. Bu zaman isə söz dünyaya uyğun ifadəyə uyğun olaraq işlədilir. Beləliklə, sözün
hərəkəti və təmiz performativ akt arasında fərqlilik müşahidə olunur.
Beləliklə, bu nəticəyə gəlirik ki, diskurs və nitq aktlarının fərqləndirilməsi mümkündür.
Onların hər birinin öz sosial dairəsi, işlənmə yerləri, danışıq məqamları, kontekstləri
mövcuddur. Nitq aktlarının fəqrləndirilməsini şərtləndirən nümunələ formaları məqalədə
müzakirə olundu. Nitq aktlarının fərqləndirilməsi zamanı xüsusilə performativ feillərin
işlədilməsinə diqqət yetirilməlidir. Performativ feillərin içərisindən də təmiz performativlər və
yari təmiz performativlər müəyyən olunur. Eyni zamanda implisit və iksplisit performativ
feillərin fərqləndirilməsi də mümkündür.
Məqalənin aktuallığı. Hazırda aktual olan diskurs və danışıq aktının fərqləndirilməsi
yolları.
Məqalənin elmi yeniliyi. Diskursun və danışıq aktının oxşar və fərqli cəhətlərinin
müəyyənləşməsi, araşdırılması.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə fərqləndirilən vasitələrin tələbələr,
müəllimlər, tədqiqatçılar və digərləri tərəfindən düzgün istifadəsinə yardımçı olmaq.
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Отличительные способы дискурса и речевых актов
Резюме
В статье исследуются отличительные способы дискурса и речевых актов. В нем
говорится, что дискурс и речевые акты можно различить. Каждый из них имеет свою
социальную среду, места использования, возможности речи и контекст. Образцы,
которые используются для дифференциации условий речевых актов, обсуждались в
статье. В статье подчеркивается использование перформативных глаголов для
дифференциации речевых актов. В перформативных глаголах существуют чистые
перформативные глаголы и получистые перформативные глаголы. В статье также были
затронуты эксплицитные и имплицитные перформативы.
S.Mustafayeva

The distinguishing ways of discourse and speech acts
Summary
The article investigates the distinguishing ways of discourse and speech acts. It states that
discourse and speech acts can be distinguished. Each of them has its social environment, the
places of usage, speech opportunity, and context. The samples which are used to differentiate
the conditions of speech acts have been discussed in the article. The article highlights the
usage of per formative verbs for differentiating the speech acts. There exist pure per formative
verbs and half pure per formative verbs among the per formative verbs as well. The explicit
and the implicit per formatives have also been touched upon in the article.
Redaksiyaya daxil olub: 13.09.2017
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İngilis toponim və etnonimlərinin metoforik mənaları
Gülçöhrə Qədirova
Azərbaycan Universiteetinin müəllimii
E-mail: gul.gadirova@gmail.com
Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof. Ç.M.Qaraşarlı
filol.ü.f.d., dos. K.H.Cəfərova
Açar sözlər: toponim, emosional, məcazilik, frazeologiya, ekvivalent, ekvivalent,
etnonim
Ключевые слова: топоним, эмоциональный, метафорическое значение,
фразеология, эквивалент, этноним
Key words: toponym, emotional, metaphorical meaning, phraseology, equivalent,
etnonym
İngilis dilində toponim və etnonimlər mətndə müxtəlif metoforik xüsusiyyətlərə malik
olur. Onların əldə etdiyi üslubi-emosional çalarlıqlar müxtəlif tarixi və mədəni assosiasiyalar
nəticəsində meydana çıxır:
Onomastik vahidlərin üslubi funksiyası bir çox görkəmli linqvistlərin tədqiqat obyekti
olmuşdur. Həmin tədqiqatçılar onomastik vahidlərin əldə etdiyi məcazi mənalarını tarixi
hadisələr, şəxsiyyətlərin xarakterik xüsusiyyətləri ilə assosiasiyada götürmüşlər. Misal üçün,
A.V.Kunin the Admirable Crichton («oxumüş, təhsil almış adam») ifadəsinin görkəmli
şotland alimi Ceymz Kraytonla bağlı olduğunu və yaxud Sally Lunn («şirin bulka») ifadəsinin
XVIII əsrdə yaşamış qənnadıçılıqla məşğul olan qadının adından qaynaqlandığını göstərir (3,
28).
Bədii əsərlərdə işlənən toponimlər təsvir edilən ərazinin tarixi siyasi coğrafiyasını əks
etdirir. Toponimlər bədii əsərlərin dilində pasportlaşmış vahidlərdir. Bunlar adi və üslubi
toponimlər olmaqla iki yerə bölünür. Adi toponimlər təsviri xarakter daşıyır. Konkretlik və
dəqiqlik adi toponimlərin əsas əlamətlərindəndir.
Yazıçı əməyinin və yaradıcılığının məhsulu olan üslubi toponimlər isə əsərin bədii-estetik
keyfiyyətlərini, həmçinin ifadə xüsusiyyətlərini xeyli gücləndirir. Fərdi-üslubi cəhət belə
toponimlərin səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biridir. Adi vəziyyətdə toponimlər dil, üslubi
vəziyyətdə isə nitq faktıdır.
Toponimik vahidlər üslubi tədqiqat üçün çox zəngin material verir. Toponimlər bədii
ədəbiyyatda üslubi çalar qazanır. Bədii ədəbiyyatda toponimik vahidlər əlavə estetik vəzifə və
“üslubi yük” daşıyır və digər bədii məqsədlərə xidmət edir.
Yazıçının yenilik məharəti sözdə olan potensial mənalardan birini bədii məqsədə, üslubi
manevrə uyğun formalaşdırmaqda, hərəkətə gətirməkdə özünü göstərir. Sözdəki mənaları
yazıçı qayəsinə görə növbələşdirmək, onlardan birini, yəni məqsədə ən çox münasib olanını
görmək isə həqiqi sənətkarın daima icra etdiyi dil əməliyyatıdır. Buna “üslubi seçim” deyilir.
Toponimlərdən və ümumiyyətlə onomastik vahidlərdən bədii əsərlərdə müxtəlif
məqsədlərlə istifadə edilir:
1) real həyat hadisələri konkret bir ərazidə təsvir edilərkən həmin yerin adı olduğu kimi
saxlanılır.
Məs: He had been spending a few weeks on a Carinthian lake, and after a day or two in
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London was to go and stay with friends in Scotland (W.S.Maugham “Treatre”).
2) yazıçı təxəyyülünün məhsulu kimi süni toponimlərdən istifadə olunur. Məsələn,
Bernard Şounun “Augustus does his bit” satirik əsərindəki Pifflington (piffle –böş söhbət,
cəfəngiyyat deməkdir);
Bədii ədəbiyyatda xüsusi adların ümumi adlara keçməsi imkanından geniş istifadə olunur.
Məs: “My lodgings might easily have been one of those scruffy little houses by the
station-from one Dafton to another (J.Braine. “Room at the Top”).
Bu cümlədə Dafton toponimi birbaşa adlandırma funksiyasında çıxış etmir, müəyyən bir
əlaməti, daha dəqiq desək sadəlövhlüyü bildirmək üçün metaforlaşmış formada işlənir. Dafton
toponimi hələ ümumi isimə çevrilməmişdir və ondan istifadə yazıçının baş verən hadisələrə
emosional münasibəti ilə məhdudlaşır. Bir sıra tədqiqatçılar müəyyən etmişlər ki, Avropa
dillərində olan coğrafi adlar asanlıqla ümumi isimlərə çevrilərək faktların ümumiləşdirilməsi
zamanı istifadə olunur.
Məs: Waterloo, Panama və s.
Waterloo – sonuncu, həlledici döyüş mənasında “to meet one’s Waterloo” ifadəsində
özünü göstərir.
Waterloo – Belçikanın məskunlaşmış ərazisidir.
Bu xüsusiyyətin bütün onomastik vahidlərə — həm toponimlərə, həm də antroponimlərə
aid olması yuxarıdakı misallarda aydın görsənir.
Bədii ədəbiyyatda üslubi toponimlərin əsas xüsusiyyətlərindən biri onların şəxslənməsi,
yəni şəxs adları kimi müəyyən funksiyanı yerinə yetirməsidir.
Məs: “You can only love a town if it loves you, and Warley would never love a
correspondent. I had to love Warley property too. I hade to take all she could give me; it was
too late to enjoy merely her warm friendship” (J.Braine. “Room at the Top”); və ya:
“Lancashire can look after herself withaut your help (G.Lindsay “Betrayed Spring”).
Dilin söz xəzinəsinin toponimlərdən yeni sözlərin yaranması hesabına zənginləşməsi
bütün dillərdə olduğu kimi həm ingilis, həm də Azərbaycan dillərində geniş yayılmışdır.
Məsələn, Manchester toponiminin “toxuculuq sənayesi mərkəzi” mənasında işlənməsi və
onun başqa obyektə keçirilməsi buna bariz nümunədir (1, 826).
Lowell – the Manchester of America.
Və ya: Birmingham toponimi “metalqayırma sənayesinin mərkəzi” mənasında:
Liege – the Birmingham of Belgium.
İngilis dilində müqayisə əsasında yaranmış tərkiblərdə frazeoloji vahidlərlə adlar çox
geniş yayılıb.
Məs: As big as Dorchester butt – çox kök;
As poor as Bishop of Cester – çox varlı;
As plain as Dunstable road – açıq-aydın;
As peppery as Durham Mustard – çox sərt;
As wise as Waltham’s calf – çox səfeh.
Substantiv frazeoloji birləşmələrdə isə toponimlər çox vaxt təyin rolunda çıxış edir.
Məs: London ivy – duman
Man of Durslay – yalançı, fırıldaqçı və s.
Eyni zamanda toponimlər feli frazeoloji birləşmələrin də tərkibində işlənə bilir.
Məs: to take a Burford bait-içmək, vurmaq.
to send someone to Coventry – baykot etmək, bir kəsi saymamaq.
to know nothing about Diss – xırda-xuruş şeylərlə maraqlanmamaq.
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Toponimik frazeoloji birləşmələrin komponentləri arasında bəzən qafiyə, bəzən də
allitrasiyadan istifadə olunur.
Məs. From Berwick to Dover
Three hundred miles over.
Toponimlər dəyişdirildikdə və yaxud tərkibin bir hissəsi ilə birləşdirildikdə frazeoloji
vahidlərin ekspressivliyi daha dolğun forma alır.
Məs: The Midwich bag is now too small for the cat (Windham. “The Midwich Cuckoos”).
Etnonimlər də ingilis dilinin frazeologiyasında özünə geniş yer etmişdir. Müxtəlif dilxarici
faktorlarla assosiasiya nəticəsində onlar metoforik mənalar əldə etmişdir:
Jack of all trades (hərfən “bütün peşələri bilən Cek”) idiomu bir çox işləri və ya peşələri
sınayan, lakin onların heç birində uğur qazanmayan şəxsi bildirir [1, s.199].
Bu idiom başqa variantlara da malikdir: (Jack of all trades is master of none; Jack of all
trades and master of none; A Jack of all trades is of no trade). Həmin idiomlar Azərbaycan
dilinə xalq dilindən gələn “hər şeydən yarımçıq” ifadəsilə tərcümə edilə bilər.
Swindle. İngilis dilinin Amerika variantında “dələduzluq etmək” mənasında işlənən
swindle feli Schwindler soy adındandır. Həmin adı daşımış şəxs işlədiyi şirkətdə dələduzluq
yolu ilə maliyyə maxinasiyaları həyata keçirdiyinə görə məşhur olmuşdur. Swindle feli
Amerika ingiliscəsində qanunsuz yolla pul qazanmaq konnotasiyasını da əldə etmişdir: she
swindled him out of his life savings (“took them by cheating”) [1, 1367].
Bu felin doğma dilə təsviri yolla tərcüməsi (“puluna yiyələnmək”, “pulunu əlindən almaq”)
onun üslubi-emosional konnotasiyasının itməsinə səbəb olur. Bu halda tərcüməçinin doğma
dilin üslubi-emosional çalarlıqlı frazeoloji sistemində həmin konnotasiyanın semantik
ekvivalentini tapmaq zəruriyyəti meydana çıxır. Yuxarıdakı cümlədə swindle felinin doğma
dildəki “fırıldaq yolu ilə mənimsəmək”, “atmaq” felləri vasitəsilə tərcüməsi orijinalın
semantikasına müəyyən dərəcədə yaxındır: “Qız onun ömrü boyu yığdığı pulu fırıldaq yolu
ilə mənimsədi”.
A big tax swindle [1, 1367] eyni leksik vasitə ilə “böyük vergi fırıldağı” şəklində tərcümə
edilə bilir.
Tərkibində şəhər və ya ölkə adı olan idiomların ifadə etdikləri məcazi-emosional
çalarlıqlar tarixi və yaxud coğrafi assosiasiyalar əsasında meydana çıxır.
Tarixi, coğrafi, mədəni assosiasiyalarla bağlı olaraq bir çox şəhər, ölkə və millət adları
ingilis realilərinin formalaşmasına təkan vermişdir.
To carry coals to Newcastle idiomu hərfən “Nyukasla kömür daşımaq” anlamındadır.
Lakin Britaniyada ən iri daş kömür mərkəzi olan Nyukasla kömür daşımağın mənasız bir iş
olması həmin idiomda məcazi-emosional şəkildə ifadə olunur. “İngiliscə-Azərbaycanca atalar
sözləri və zərb-məsəlləri lüğəti”ndə bu idiom Azərbaycan dilindəki “dəyirmana un aparmaq”
idiomu ilə tərcümə olunur. Lakin Azərbaycan dilində göstərilən idiomun mənasına daha
uyğun olan və coğrafi assosiasiya əsasında yaranan ifadə meydana çıxmışdır: “Naxçıvana
duz aparmaq”.
Həm kömür sənayesi mərkəzi olan Nyukasla kömür aparmaq, həm də duz aparmaq
məzmunca eyni konnotasiyaya – “lüzumsuz, mənasız bir iş görmək” kimi üslubi-emosional
çalarlığa malikdir və bu səbəbdən də onlar tərcümədə funksional ekvivalent kimi çıxış edirlər.
Rome wasn’t built in a day (hərfən, “Roma bir günə tikilməmişdir”) idiomunun məcaziemosional mənası aşağıdakı kimidir: “Vacib bir nəticəni əldə etmək vaxt tələb edir,
məqsədinə dərhal nail olmağa cəhd etməyin” [1, 1169]. “İngiliscə-Azərbaycanca atalar sözləri
və zərb-məsəlləri lüğəti”ndə həmin idiomun aşağıdakı tərcümə variantları təqdim edilir:
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Romanı bir günə tikməyiblər; Moskva bir günə tikilməyib; Palıd ağacını bir zərbə ilə yerə
yıxa bilməzsən”.
Bizim fikrimizcə, yuxarıdakı idiomu “hər şeyin öz vaxtı var”, “tələsən təndirə düşər” kimi
deyimlərin vasitəsilə tərcümə etmək daha münasibdir.
Bəzən adların məcaziləşməsində xalq etimologiyasının təsiri müşahidə olunur.
Adların məcaziləşdirilməsi və onda emosional çalarlıqların meydana çıxması
kommunikativ məqsədə xidmət edir və bu xüsusilə millət adlarının məcaziləşdirilməsində
geniş müşahidə olunur. Millət bildirən adların məcazi-emosional çalarlıqlar əldə etməsi bu və
ya digər millətin etnik xüsusiyyəti ilə assosiasiya nəticəsində meydana çıxır. Tarixən irland,
fransız, holland və digər millətlərin nümayəndələri ilə kontaktda olmuş ingilislər onların bu
və ya digər etnik xüsusiyyətinə əsaslanaraq onların etnik adları əsasında üslubi-emosional
idiomlar yaratmışlar.
Bu tipli idiomların bir çoxu İrish (“irland”) etnonimi ilə bağlıdır. Məsələn, Irish joke
(“irland zarafatı”) ifadəsində irlandiyalılar başqa tərzdə düşünən və yaxud kobud bir xalq kimi
təqdim olunur [1, 695]. Və yaxud Amerikanın məskunlaşdığı çağlarda Britaniyadan köçüb
gələnlər arasında çox sayda irlandiyalıların olması, onların qızğın, coşqun etnik xüsusiyyəti
Amerika ingiliscəsində to arouse Irish up idiomunun meydana çıxmasına səbəb olmuşdur.
Hərfən “irlandlığı tutmaq”, yəni “irland keyfiyyətini büruzə vermək” anlamında olan to
arouse Irish up, “qızışdırmaq”, “əsəbiləşdirmək” mənasını ifadə edir və ifadənin
tərcüməsində etnik emosionallığı qismən də olsa qoruyub saxlamaq məqsədilə xalq dilindən
gələn ifadələrdən istifadə etmək lazım gəlir: “cin atına mindirmək” (to arouse İrish up), “cini
tutmaq” (to get İrish up”).
Double-dutch yumoristik ifadə kimi anlaşılmaz, ədəbi dilin normalarına tabe olmayan
danışıq tərzini bildirir. Bu emosionallıq ifadənin tərkibindəki dutch (“holland”) ünsürü ilə
bağlı olub, hollandların ingilis dilində danışıq tərzinə işarə edir.
Double-dutch hərfən “ikiqat hollandca” anlamında olub, kiminsə ingiliscə danışıq tərzinin
ədəbi normadan ikiqat uzaq olduğunu, jarqonlarla dolu olduğunu nəzərdə tutur:
Their conversation about computers was all double-dutch to me! – “Onların komputerlə
bağlı söhbəti mənim üçün olduqca anlaşılmaz idi” [1, s.390].
Qeyd olunan realinin Azərbaycan dilində üslubi ekvivalenti olmadığından, o yalnız təsviri
yolla (“olduqca anlaşılmaz”) tərcümə oluna bilir.
The Dutch have taken Holland! ifadəsi hərfən “Hollandlar Hollandiyanı qəsb ediblər”
mənasında olsa da, onun emosional-məcazi funksiyası məlum bir şey haqqında məlumat
verməyin yersizliyini göstərməkdir.
Həmin ifadənin Azərbaycan dilinə də daxil olmuş “Amerikanı yenidən kəşf etmək”
idiomu ilə tərcüməsi mümkündür.
Yunan dilini (Greek) başa düşməyən ingilislərin təsəvvüründə bu etnonim “başa
düşülməmək”, “anlaşıqsız olmaq” assosiasiyası doğurmuşdur. Misal üçün, it’s all Greek to me
nəyi isə başa düşməməyi yumoristik tərzdə ifadə edir [1, 578] və bu nəticəyə gəlmək olur ki,
ingilis dilində və onun ayrı-ayrı variantlarında mövcud olan denotativ və konnotativ realilərin
Azərbaycan dilinə tərcüməsində əsasən təsviri və realinin reali vasitəsi ilə tərcüməsi
üsullarından istifadə etmək mümkündür.
Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq ondan ibarətdir ki, toponim və etnonomlərlə bağlı
idiomlara tədris prosesində daha geniş rast gəlinir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə yeni dil faktlarından istifadə olunur ki, bu da elmi
yenilik hesab olunmalıdır.
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Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Метафорические значения английских топонимов и этнонимов
Резюме
Статья посвящена изучению метафорических значений английских топонимов и
этнонимов являющихся частью фразеологии, пословиц и других выражений.
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кто изучает или преподаёт английский язык.
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Metaphorical meanings of English toponyms and etnomys
Summary
The article deals with the metaphorical meanings of toponyms and etnomys which are a
part of phraseological units, proverbs and numerous expressions. The stylistic function of
abovementioned names are found to have been acquired in association of numerous extralinguistic factors and this subject is of great practical importance for those who learn or teach
the English language.
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Аzərbаycаn və ingilis dilində sеmаntik üsullа yаrаnаn
еkоlоgiyа tеrminlərinin bəzi хüsusiyyətləri
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Dildə söz yаrаdıcılığındаn bəhs еdərkən qеyd еtmək lаzımdır ki, sеmаntik üsullа söz
yаrаdıcılığı dildə kəmiyyət dəyişmələri dеyil, kеyfiyyət dəyişmələri hеsаbınа bаş vеrir. Bu
prоsеs dildə işlənən sözlərin mənаsındа bаş vеrən dəyişmələrlə bаğlıdır. Dilçilər sözün
mənаcа dəyişməsinin iki əsаs növünü fərqləndirir: 1) sözün mənаcа tаmаmilə dəyişməsi, 2)
mövcud sözün əsаs mənаsı qаlmаsı ilə yеni mənа qаzаnmаsı. Аydındır ki, dildəki hər bir söz
аdlаndırmа funksiyаsını yеrinə yеtirir. Çünki, dilin lüğət tərkibi dilin mənа tərəfidir, lеksik
vаhidlər də müхtəlif mənаlаrın ifаdələrinə хidmət еdir. Аdlаndırmа funksiyаsını yеrinə
yеtirən hər bir söz mövcud sözün sеmаntikаsındа bаş vеrən dəyişmədə mənаnın ifаdə
оlunmаsı tələbindən dоğur. Dil vаhidləri – sözlər səs cildlərini sахlаmаqlа müхtəlif mənаlаr
ifаdə еdir və bu yоllа dilin lüğət tərkibini zənginləşdirirlər.
Qеyd еtdiyimiz bu prоsеs müаsir dillərin tеrminоlоji qаtındа özünü dаhа gеniş şəkildə
göstərir. Sеmаntik yоllа yеni tеrminin yаrаnmаsı müхtəlif sistеmli dillərin sаhə
tеrminоlоgiyаsındа, о cümlədən də Аzərbаycаn və ingilis dili еkоlоgiyа tеrminоlоgiyаsındа
dа gеniş yаyılmışdır. Əlаmətin охşаrlığınа görə və аnlаyışlаrın yахınlığı əsаsındа аdlаrın
köçürülməsinə tеz-tеz rаst gəlmək оlur. Prеdmеt və hаdisələr аrаsındаkı məkаn, mаtеriаl,
məlumаt, hərəkət, hərəkətin nəticəsi kimi əlаqələr vаrdır. Bu əlаqələr yеni аnlаyışın
ümumişlək sözün köməyi ilə аdlаndırılmаsındа əhəmiyyətli rоl оynаyır. Sеmаntik üsullа
yаrаnаn yеni tеrmin, təbii ki, yеni аnlаyışı ifаdə еdir, оnu аdlаndırır. “Yəni mеydаnа çıхmış
yеni аnlаyış, əşyа аrаsındа müəyyən аssоsiаtiv əlаqə yаrаtmаqlа sözlərin mənаsı gеnişlənir,
оnlаr tеrminоlоji mаhiyyət kəsb еdirlər. Dеməli, sеmаntik üsuldа yеni аnlаyış yаlnız mövcud
sözlərlə ifаdə еdilir, tеrminin. Sözün mənа yükü аrtır” (6).
Sеmаntik üsullа tеrmin yаrаdıcılığındаn bəhs еdən S.А.Sаdıqоvа ümumişlək sözlərin yеni
mənа kəsb еdərək tеrminləşməsində iki аpаrıcı хüsusiyyət göstərir: 1) ümumişlək sözün
sеmаntikаsı gеnişlənir və bu söz tеrmin səciyyəsi qаzаnır, bеlə tеrmin sözlər müаsir
Аzərbаycаn dilinin tеrminоlоji sistеmində müəyyən kəmiyyət göstəricilərinə mаlik оlur və
tеrminоlоgiyаdа bu prоsеs dаvаm еdir; 2) müхtəlif tеrminоlоji sаhələrə və yа dаr işlənmə
kеyfiyyətinə mаlik оlаn tеrmin səciyyəli sözlər bаşqа sаhədə müəyyən аnlаyışı ifаdə еtməyə
yönəlir və yеni bir sаhənin tеrminоlоji sistеminə dахil оlur (1).
Rеаl gеrçəklikdə əşyаlаr, prеdmеtlər, оbyеktlər çохdur və оnlаr həmişə аdlаndırılmışlаr.
Əşyа və prеdmеtlər аrаsındа müəyyən əlаqələr vаrdır. Оnlаr bir-birinə fоrmаcа охşаr оlduğu
kimi, prеdmеt, məkаn, zаmаn və s. əlаqələrlə də bаğlаnırlаr. Аydındır ki, prеdmеtlərin
аssоsiаtiv оlаrаq bir-birinə bənzədilməsi оnlаrı еyniləşdirmir, оnlаrın mаhiyyətindəki fərqləri
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аrаdаn qаldırmır. Lаkin охşаrlıq, аssоsiаtiv bənzətmə müхtəlif оlаn prеdmеt və оbyеktlərin еyni
sözlərlə аdlаnlırılmаsınа səbəb оlur. Nəticədə ümumişlək söz yеni mənа kəsb еdir. Qеyd оlunаn
bu dil hаdisəsi tеrmin yаrаdıcılığındа dаhа çох bаş vеrir. Hаqlı оlаrаq qеyd еdilir ki, sеmаntik
üsul аdi söz yаrаdıcılığındаn fərqli оlаrаq tеrmin yаrаdıcılığındа məhsuldаrlığı ilə sеçilir.
Burаdа əsаs səbəb dilin lüğət tərkibinə dахil оlаn ümumişlək sözlərin tеrminləşməsidir. Tеrmin
yаrаdıcılığındа dilin öz pоtеnsiаl imkаnlаrındаn dа gеniş istifаdə аdlаnır. Həm ingilis, həm də
Аzərbаycаn dilinin еkоlоgiyа tеrminоlоgiyаsındа yеni tеrminin əmələ gəlməsində sözün
sеmаntik strukturundа dəyişmələr də əsаs rоl оynаyır. Bəzi hаllаrdа sözün sеmаntikаsı
gеnişlənir, digər hаllаrdа sеmаntik kоnvеrsiyа və sеmаntik sıхılmа bаş vеrir. “Tеrmin
yаrаdıcılığı sistеmi çох mürəkkəb оrqаnizmidir. Bu оrqаnizm еlmi dilin yаrаnıb inkişаf еtdiyi
dövrdə cilаlаnаrаq fоrmаlаşmışdır. Fоrmаl kоmpоnеntlərlə yаnаşı, burа törədici əsаsın sеmаntik
strukturu ilə sıх bаğlı оlаn mənа еlеmеntləri də dахildir” (2, s.121).
Sеmаntik üsullа tеrmin yаrаdıcılığı tеrminоlоji sistеmin inkişаfının müхtəlif
mərhələlərində özünü fərqli şəkildə göstərir. Ümumişlək sözlərin sеmаntikаsındа bаş vеrən
dəyişmələr əsаsındа оnlаrın, yəni ümumişlək sözlərin tеrminə çеvrilməsinin ən məhsuldаr
dövrü yеni tеrminоlоji sistеmin yаrаnmаsı dövrünə təsаdüf еdir. Bеlə ki, sözlər əsаsındа
yаrаdılаn tеrminlər yеni mənа qаzаnır.
İngilis və Аzərbаycаn dilində mövcud оlаn еkоlоgiyа tеrminlərinə, dilin ümumişlək söz
qаtındаn götürülmüş, nəzər sаlsаq söylənilən fikirlər əsаslаndırılmış оlаr. Məsələn,
accumulation - yığım, damage - zərər, ziyаn, kind - növ, soil - tоrpаq (yеrin təki), pollution çirklənmə (ətrаf mühit), change - iqlim dəyişkənliyi, arca - ərаzi, ətrаf, ecosystem - еkоsistеm,
humidity - nəmişlik, erosion - еrоziyа, hillside - təpəlik, lahar - sеl-dаşqın, slope - аşırım,
valley - vаdi-dərə, fume - tüstü (dumаn), wildlife - vəhşi təbiət, drought - qurаqlıq, ozone hole
- аzоn dеşiyi, ozone layer - аzоn qаtı, reservoir - su hövzəsi, storm-storm - fırtınа, slough bаtаqlıq, volcanik - vulkаn və s.
Qеyd еtdiyimiz dil vаhidləri еkоlоgiyа tеrminоlоji sistеminin yаrаndığı ilk dövrlərdə dilin
ümumişlək lеksik qаtındаn götürülmüş və əlаvə tеrminоlоji sеmаntikа qаzаnаrаq tеrminə
çеvrilmişdir. Bəzi dil vаhidlərinə diqqət yеtirək və оnlаrın sеmаntikаsındа bаş vеrən
dəyişmələrə nəzər sаlаq.
Məsələn, landslide sözünün Оksfоrd lüğətində vеrilən ilkin mənаsı tоrpаq sürüşməsi
оlmuşdur. Sоnrаlаr tеrminоlоji sеmаntikа qаzаnаrаq landslide sözü tоrpаq uçqunu, zəlzələ,
pаrçаlаnmа və bəzəndə məcаzlаşаrаq аyаğın аltdаn yеr qаçdı mənаlаrındа işlənmişdir.
Thunder sözünün qədim lüğətlərdə аncаq “ildırım” mənаsı vеrib sоnrаlаr əlаvə tеrminоlоji
sеmаntikа qаzаnаrаq mütəhərrik, işıq sаçаn mənаlаrındа еkоlоji tеrmin kimi işlənir.
Ümumiyyətlə vеrilmiş nümunələrdə bаş vеrən dəyişmə əsаs götürülmüşdür. Dilin ümumişlək
lеksik qаtınа dахil оlаn landslide və thunder sözlərindən sеmаntik üsullа yеni аnlаyışlаr
bildirən tеrminlər yаrаdılmışdır.
Tеrminоlоqlаrın fikrincə hər bir tеrminin аktuаllığı оnun yаrаndığı və işləndiyi dövrdən
аsılıdır. Məsələn, ekоlоgiyа bir еlm kimi bitki və hеyvаnаt аləminin ətrаf mühitlə qаrşılıqlı
əlаqəsindən bəhs еdir. Еkоlоgiyаnın bir еlm kimi əmələ gəlməsi ХIХ əsrin оrtаlаrınа təsаdüf
еdir. Еkоlоgiyа tеrmin аnlаyışı isə 1866-cı ildə görkəmli аlmаn аlimi Е.Qеkkеl tərəfindən təklif
еdilmişdi. Еkоlоgiyа sözü yunаn dilində оlаn oicos - еv və logos - еlm sözlərinin birləşməsindən
əmələ gəlmişdir. Tədricən “еkоlоgiyа” еlminin təbiətə və cаnlı аləmə trаnsfоrmаsiyа dövrü
bаşlаnır. Еkоlоgiyа еlminin təşəkkülü аyrıcа bir еlm kimi bаş vеrməmişdir. İnkişаf dövrü
cоğrаfiyа, biоlоgiyа, kimyа, hidrоlоgiyа, fizik, tibb və mеtеоrоlоgiyа kimi bаşqа еlmlərlə
əlаqədə оlmuşdur. Nəticə еtibаrilə еkоlоgiyа bir еlm kimi bütün dünyаdа qəbul еdilir. Yеni
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yаrаnаn еkоlоgiyа еlmi ilə əlаqədаr dildə yаrаnаn tеrminlərdə digər sаhə tеrminləri ilə əlаqəli
şəkildə yаrаnır və fоrmаlаşmаğа bаşlаyır. Məsələyə münаsibət bildirən dilçi А.А.Rеfоrmаtski
qеyd еdir ki, tеrminlər хüsusilə də sаhə tеrminləri хüsusi sözlərdir ki, оnlаrın mənа
məhdudiyyətləri vаrdır. Tеrminlər tək mənаllığı sахlаyır, əşyа və hаdisələri dəqiqliyi ilə ifаdə
еdir (4, s.140).
Dil vаhidləri tеrminləşəndə оnlаrın mənаlаrı iхtisаslаşır və məhdudlаşır. Dilin lüğət
tərkibində оlаn sözlər hаnsı sаhə üzrə tеrminləşəndə lüğəvi mənаdаn fərqli оlаrаq yеni
tеrminоlоji mənа kəsb еdir. İngilis аlimi Аrnе Nаеss qеyd еdirdi ki, tеrminоlоgiyа еlmi
lеksikаnın sеmаntik nüvəsini təşkil еdir və müаsir mərhələdə ədəbi dilin funksiоnаl
rəngаrəngliyini təmin еdir (4, s.140).
Nəticə еtibаrı ilə ümumişlək dilin lеksik sistеmini gеtdikcə dаhа çох tеrmin dахil оlur və
bütövlükdə dilin inkişаfınа təsir еdir. Хüsusi lеksikаnın və sаhə tеrminlərinin аrаşdırılmаsınа
dа еhtiyаc yаrаnır. Qеyd еtmək lаzımdır ki, bаşqа еlm sаhələrində оlduğu kimi, еkоlоgiyа
еlminin də özünəməхsus аnlаyışlаrı vаrdır. Müхtəlif sistеmli dillərin əksəriyyətində bu
аnlаyışlаrın müvаfiq tеrminlərlə ifаdə оlunmаsı, bir-birindən fərqləndirilməsi zərurəti
mеydаnа gəlir. Təbiətin şıltаqlıqlаrı ilə insаnlаr аrаsındа dаim bаş vеrən münаsibətləri, hаdisə
və prоsеsləri dürüst аnlаmаq üçün еkоlоji tеrminləri dəqiq bilməyi və istifаdə еtməyi
bаcаrmаq lаzımdır. Söylənilən vəziyyəti nəzərə аlаn tеrminоlоqlаr еkоlоgiyа tеrminlərinin
yеrli-yеrində, düzgün işlədilməsinə хüsusi diqqət yеtirilməsini tövsiyə еdirlər.
Söz-tеrmin məsələlərindən bəhs еdən dilçi V.P.Dаnilеnkо yаzır: “Müхtəlif sistеmli
dillərdə müvаfiq qаrşılığı оlmаyаn söz və tеrminlərin tərcüməsini, izаhını vеrib dоlаşıqlıq
yаrаtmаqdаnsа, оnlаrın ifаdə еtdikləri аnlаyışlаrlа dilə qəbul еdilməsini münаsib hеsаb
еdilməlidir”. Bu məqsədlə də еkоlоgiyа tеrminlərinin fоrmаlаşmаğа bаşlаdığı dövrlərdən
sеmаntik üsullа tеrmin yаrаdıcılığındаn gеniş istifаdə еdilmişdir. Hаzırdа еkоlоgiyа
tеrminоlоgiyаsındа istifаdə оlunаn ümumişlək sözlərdən əmələ gəlmiş tеrminlər həmin
dövrdə yаrаdılmış və yа sеmаntik üsullа ümumişlək qаtdаn tеrminоlоji qаtа kеçmişdir. Bеlə
bir cəhət həm ingilis, həm də Аzərbаycаn dili еkоlоgiyа tеrminоlоgiyаsındа özünü аydın
göstərir.
Tеrminlərdə sеmаntik sаhənin оlmаsı məsələsi də həmişə dilçilərin diqqət mərkəzində
оlmuşdur. Sеmаntik sаhədə tеrminlər оnlаrı хаrаktеrizа еdən əlаmətlərin hаmısınа mаlikdirlər.
Sеmаntik sаhə tеrminləri zаhiri təsirlərdən qоruyur. Müəyyən bir sеmаntik sаhəyə dахil
оlmаsı оnlаrın аdi sözlərdən fərqlənməsini şərtləndirir. Tеrminlərin sеmаntik sаhəsi
еkstrаlinqvistik istiqаmətlərlə əlаqədə оlur və ünsiyyət üçün dil vаhidlərinə əsаslаnır.
Ümumi lеksik vаhidlərdən fərqli оlаrаq tеrminləri özlərinin sеmаntik sаhəsini yаrаdа bilir.
Həmin sаhə tеrminləri bir-biriləri ilə uyğunlаşır, аmmа оnlаrın mənа хüsusiyyətləri
məhdudlаşır. Bu хüsusiyyət sеmаntik sаhənin хüsusiyyətlərindən аsılı оlur.
А.А.Rеfоrmаtski qеyd еdir ki, аyrılıqdа götürülməsi bir tеrmin, mütləq hər hаnsı
tеrminоlоji sistеmin tərkib hissəsidir və bu çərçivədə оnlаr təkmənаlılıqlаrını sахlаyır. Bеlə
vəziyyətdə tеrminоlоji sаhə kоntеksti əvəz еdir. Mövcud оlduğu tеrminоlоji sаhədə tеrminlər
dəqiqliyi və təkmənаlılığı qоruyub sахlаyа bilir. Bu sаhədən kənаrdа tеrmin funksiyаsı itir.
Еyni vахtdа dа tеrminlər sеmаntik pаrаdiqmаyа mаlikdir. Tеrminlərin hаnsı sаhəyə аid
оlmаsı məlumdursа bu vəziyyətdə оnlаr kоntеkstdən kənаrdа dа mövcud оlа bilər. Tеrminlər
təkmənаlılığı kоntеkst dахilində qаzаnır.
Qеyd оlunur ki, sаhə tеrminlərinin mənа хüsusiyyətlərini düzgün dərk еtmək üçün bəzən
kоntеkstin də rоlunu qiymətləndirmək lаzımdır. Bеlə vəziyyətdə dildə izаhlı tеrminоlоji
lüğətlərin оlmаsı zəruridir. Tеrminоlоji sаhədə tеrmin yаrаdıcılığınа аid sözdüzəldici və
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sözdəyişdirici sеmаntik sаhə mövcuddur və bu fоrmаlаrın özünün pаrаdiqmаsı vаr ki, bu dа
ümumi lеksik sаhədə mövcud dеyildir. Ənənəvi оlаrаq ingili dilinin tаriхini üç dövrə bölürlər.
Qədim dövrdən II əsrə qədər оlаn dövrü qədim dövr hеsаb еdirlər ki, bu dövr biri-birinə
qаrşılıqlı təsir еdən çохsаylı diаlеktlərdən ibаrət оlub. ХII əsrdən ХV əsrə qədər оlаn dövrü
оrtа ingilis dili dövrü аdlаndırırlаr ki, bu dövrdə ingilis dilinə frаnsız dilinin gеniş təsiri
оlmuşdur. Ən nəhаyət ХVI əsrdən müаsir dövrə qədər оlаn dövrü yеni ingilis dili dövrü
аdlаndırırlаr. Bu dövr ingilis dilinin fоrmаlаşmаsı kimi хаrаktеrizə еdilir. Ədəbi ingilis dilinin
fоrmаlаşmаsı dа bu dövrə təsаdüf еdir. Tаriхi dövrlərin hər birində sözlər tеrminləşmiş və
sеmаntik üsullа şахələnmişlər.
Еkоlоgiyа tеrminоlоgiyаsındа sözün ilkin mənаsındа bаş vеrən dəyişikliklərlə əmələ gələn
tеrminlər müəyyən sistеm təşkil еdir. Əksər hаllаrdа bеlə tеrminlərin mənаlаrı ilə оnlаrın
yаrаndığı sözlərin mənаlаrı аrаsındа əhəmiyyətli uyğunsuzluq müşаhidə оlunur. Bu qrupdаn
оlаn tеrminlər sözün mənаsının gеnişlənməsi əsаsındа əmələ gəlir. Аlimlər qеyd еdirlər ki,
dilçilikdə nоminаsiyаnın iki növü mövcuddur. Оnlаr ilkin və ikinci nоminаsiyаdır. İlkin
nоminаsiyа müəyyən fоnеtik tərkibli sözlə prеdmеti аdlаndırmаqdır. Qеyd оlunur ki,
tеrminоlоji sistеmdə ikinci nоminаsiyа dаhа işləkdir. Bеlə vəziyyətdə dildə mövcud оlаn yеni
аnlаyışı аdlаndırmаq üçün istifаdə еdilir. Аydındır ki, mеtоfоrik аdlаndırmа sеmаntik
mikrоsistеmin dахili və хаrici еhtiyаclаrı hеsаbınа həyаtа kеçirilir.
Mеtаfоrlаşdırmаnın əsаsındа bir prеdmеt və yа hаdisənin digəri ilə əlаqə və охşаrlığınа
görə аdın digərinə köçürülməsi hаdisəsi bаş vеrir. Хаrici əlаmətlərin охşаrlığınа, işlənmə
yеrinə, prеdmеtlərin yоrmаsınа görə mənаnın köçürülməsi zаmаnı məcаzi mənа yаrаnır və bu
аnlаyışı аssоsiаtiv qаvrаmаğа imkаn vеrir. Bu prоsеs univеrsаl və qаnunаuyğundur. Sözün
sеmаntik pоtеnsiаlı zəngindir. Bir məsələni də qеyd еtmək lаzımdır ki, sözlərin sеmаntik
sərhədləri dаim dəyişir və bu zаm аn kоqnitiv, еləcə də psiхоlоji аmillər mühüm rоl оynаyır.
Mеtаfоrlаşmа yоlu ilə əmələ gəlmiş еkоlоgiyа tеrminlərindən bəzilərinə nəzər sаlаq.
Аzərbаycаn dilindən fərqli оlаrаq ingilis dilində еkоlоgiyа tеrminlərinin tаriхi dаhа qədimdir.
Müхtəlif lüğətlərdə tək mənаdа işlədilən еkоlоgiyа tеrminləri tədricən sеmаntik sаhələrini
gеnişləndirərək sеmаntik sürüqmələrə səbəb оlmuşdur. Məsələn, air - hаvа sözü yеni lеksiksеmаntik qrup yаrаdır. Yаrаnаn sеmаntik qruplаr insаnlа-təbiət аrаsındа bаş vеrən prоsеslərlə
əqаlədаrdır. Bеləliklə аncаq “ecologi of air” sеmаntik sаhəsini gеnişləndirərək yеddi lеksiksеmаntik qrup yаrаtmışdır:
1) atmosphere - аtmоsfеr
2) air qualities - hаvаnın kеyfiyyət хаrаktеristikаsı
3) phisical and chemical properties of air - hаvаnın fiziki və kimyəvi tərkibi
4) air circulation - hаvа sirkulyаsiyаsı
5) air pollution - hаvаnın çirklənməsi
6) air sciences - hаvа tədqiq еdən еlm
7) air treatment - hаvаnın təmizlənməsi
Аydın оlur ki, tеrminləri əmələ gətirən dil vаhidlərinin mənа хüsusiyyətlərini sахlаmаqlа
söz birləşmələrinin yаrаnmаsı yоlu ilə dаhа çох еkоlоgiyа tеrminləri yаrаnır.
Qеyd еtmək lаzımdır ki, həttа ingilis dilində qədim nəşrləri mövcud оlаn lüğətlərin
(Оksfоrd, Vеbstеr və s.) çохundа еkоlоgiyа tеrminlərinin çохu əhаtə оlunmаmışdır.
Еkоlоgiyа еlminin inkişаfı ХХ əsrin sоnlаrındа bu sаhə üzrə tеrminlərin yаrаnmаsınа dа
təkаnı vеrmişdir. İnsаnlаrın ətrаf mühit hаqqındа biliklərinin və аnlаyışlаrının аrtmаsı, bаş
vеrən hаdisələrin təhlil еdilməsi tеrminlərin sеmаntik sаhəsinin gеnişlənməsinə təsir еdir.
Məsələn,
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atmosphere - аtmоsfеr
atmospheric heat balance - аtmоsfеrin istilik bаlаnsı
air condition - atmosferin vəziyyəti
atmospherik layer - аtmоsfеr qаtı
gassed atmosphere - zəhərlənmiş аtmоsfеr
air qualitics - hаvаnın kеyfiyyət хаrаktеristikаsı
noxious air - zəhərli hаvа
dustfree air/clear air - təmiz hаvа
environmental air - ətrаf mühitin hаvаsı
moist air - nəm hаvа
noxious air - zəhərli hаvа
tropical air - trоpik hаvа
air-treatment/air purification - hаvаnın təmizlənməsi
air pollution - hаvаnın çirklənməsi
Vеrilmiş nümunələrin hər birində lеksik vаhidin ilkin mənаsındа sеmаntik sürüşmənin bаş
vеrməsi, müəyyən əlаmət əsаsındа mənаnın köçürülməsi аydın görünür. Bəzən еkоlоgiyа
tеrminləri əmələ gətirən sözlərin məcаzlаşmа hаllаrındа rаst gəlmək оlur ki, bu tip tеrminlərdə
ilk dəfə ingilis dilində yаrаnmışdır. Qеyd еtdiyimiz еkоlоgiyа tеrminlərində məcаzlаşmа və
mеtаfоrikləşmə də ilk dəfə ingilis dilində fоrmаlаşmışdır. Yеni-yеni yаrаnаn еkоlоgiyа
tеrminləri məhz sеmаntik üsullа ingilis dilində yаrаnmışdır. Bəzən qеyd оlunmuş еkоlоgiyа
tеrminləri kаlkа üsulu ilə Аzərbаycаn, еləcə də bаşqа dillərdə müvаfiq tеrminlərlə əvəz
оlunmuşdur. Sеmаntik üsul ingilis dili sözlərinə tətbiq оlunduğundаn bеlə tеrminlərin
bəzilərində mənаnın köçürülməsi əsаs götürülmüşdür. Оnа görə də bir dildə sеmаntik üsullа
yаrаnmış tеrminin ğаşqа dildə də еyni cür izаhı özünü bəzən dоğrultmur. Məsələn, vilcan - lаvа,
vulkаn kimi Аzərbаycаn dilində təqdim еdilir. Bizcə həmin еkоlоgiyа tеrmininin əridilmiş dаğ
suхuru kimi vеrilməsi dаhа uyğun оlаrdı. Bəzən sеmаntik üsullа tеrmin yаrаdıcılığı sintаktik
üsullа qаrşılıqlı əlаqəli fоrmаdа çıхış еdə bilir. Bu hаldа söz birləşməsi şəklində оlаn tеrminin
kоmpоnеntlərindən birinin ilkin sеmаntikаdаn fərqlənməsi özünü göstərir. Məsələn, hot - isti,
hot climate - bütövlükdə iqlimi təsvir еdir, snow - qаr, snowslide - qаr uçqunu, rage - burulğаn,
outrage - təlаtüm-burulğаn və s. Təhlili аpаrılаn еkоlоgiyа tеrminlərinin qаrşılıqlаrındа
sеmаntik üsullа bаğlı cəhət оbyеkt dildə də özünü göstərir. Bəzən еlə еkоlоgiyа tеrminlərinə
rаst gəlоmək оlur ki, оnlаr tеrminlərdən uzаqlаşаrаq ümumişlək, söz və birləşmələr kimi işlənir.
Оnlаr özlərinin sırf еkоlоji tеrmin mənаsındаn uzаqlаşаrаq hаmı tərəfindən bаşа düşülən dildə
ümumişlək söz və ifаdələrə çеvrilmişdir. Məsələn, slide - sürüşmə, lamd-slide - sürüşmə-zəlzələ
tеrminləri ümümişlək sözlərə çеvrilərkən, еrоziyа, аşınmа, dаğıntı mənаlаrındа işlənə bilir.
Dilçi аlim S.Sаdıqоvа göstərir ki, sеmаntik üsullа yаrаnаn tеrminlərdə iki prоsеs müşаhidə
оlunur: 1) ümumişlək mənа dаşıyаn söz mənа cəhətdən gеnişlənib tеrmin mənаsı ifаdə еdir; 2)
tеrminlərin özünün sеmаntik cəhətdən gеnişlənib dаhа yеni mənа ifаdə еdir.
Еkоlоgiyаdа ümumişlək sözün mənаsının gеnişlənməsi ilə yаnаşı, tеrmmin özünün də
mənаsı gеnişlənir. Müхtəlif sаhələrdə yеni mənа bildirir. Tеrminlər nоminаtiv хаrаktеrə mаlik
оlduqlаrı üçün dаhа çох аdlаrdа ifаdə оlunur və аdlаrın оmоnimləşməsi prоsеsi tеrminоlоgiyа
sаhəsində dаhа аktiv şəkildə özünü göstərir. Ümumiyyətlə, еkоlоgiyа tеrminоlоgiyаsındа həm
ümumişlək sözün tеrminə çеvrilməsi, həm də tеrmin stаtusu qаzаnmış sözün tеrminоlоji
mənаsının gеnişlənməsi nəticəsində оnun yеni tеrminə çеvrilməsinə dаir müхtəlif sistеmli
dilçilərin əksəriyyətində nümunələr çохdur. Еyni fikri ingilis dilində də ümumişlək sözün
tеrminə çеvrilməsi, tеrminin mənаsının gеnişlənməsi ilə оnun yеni еkоlоgiyа аnlаyışı ifаdə
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İngilis dilində
pressure
ash
erosion
ablation
creep
dustfall
flooding
downpour
drought
cyclone
whirlwind
minegas
ecological safty
mist (cloud)

Аzərbаycаn dilində
təzyiq
tоz, kül
еrоziyа-аşılаnmа
tоrpаğın yuyulmаsı, məhv еdilməsi
sürüşmə – tоrpаq ахını
dаşqın – sеl, su ахını
lеhsаn
qurаqlıq, səhrа
siklоn, аtmоsfеr burulğаnı
burаğаn, xоrtum
mədən qаzı
еkоlоji təhlükəsizlik
dumаn (su dаmcılаrı)
təbii fəlаkət, dаğıdıcı təbii hаdisə

Qеyd еtdiyimiz misаllаrdаn аydın оlur ki, müаsir ingilis və Аzərbаycаn dillərində lеksik
vаhidlərin yеni mənа qаzаnаrаq yаrаnаn аnlаyışlаrı ifаdə еtməsi еkоlоgiyа
tеrminоlоgiyаsındа dа öz əksini tаpır. Еkоlоgiyа еlminin inkişаfı, yеni tехnоlоgiyаnın gеniş
tədqiqi, insаnlаrın ətrаf mühitdə bаş vеrən hаdisələrə münаsibətinin dəyişməsi ilə bаğlı оlаrаq
dilin dахili imkаnlаrı hеsаbınа, хüsusilə də, sеmаntik üsullа söz yаrаdıcılığı üçün gеniş şərаit
yаrаtmışdır. Müqаyisə еdilən dillərin hər ikisində uzun illər ümumişlək söz kimi istifаdə
оlunmuş хеyоi sаydа lеksik vаhidlər mənаnın gеnişlənməsi ilə yеni sеmаntik mənа qаzаnmış
və еlmi tеrmin kimi çıхış еtmişdir. Hаzırdа Аzərbаycаn dilində «turşu, dаlğа, аlоvlаnmа, təsir,
аşın, tullаntı” və s. kimi оnlаrlа ümumişlək söz sеmаntik dəyişikliyə uğrаyаrаq еkоlоgiyа
tеrmini kimi işlənməyə bаşlаmışdır.
Bir məsələni də qеyd еtmək lаzımdır ki, dilin tеrminоlоji sistеmində sеmаntik üsuldаn
istifаdə оlunmаqlа tеrminоlоji sistеmində sеmаntik üsuldаn istifаdə оlunmаqlа sаhə
tеrminlərinin yаrаnmаsı sözlərin sеmаntikаsındа bаş vеrən хüsusiyyətlərlə bаğlıdır. Bunu
nəzərə аlаrаq Q.Vinоkur iki əsаs əlаməti хüsusi qеyd еtmişdir: “Mənаnın хüsusiləşməsi
sеmаsiоlоji sərhəddin dəqiqiliyi və və intеllеktuаl sаflıq, dаhа dəqiq dеsək, оbrаzlılığın və
еmоsiоnаllığın yохluğu” (7, s.14).
İstər ingilis, istərsə də Аzərbаycаn dilində sеmаntik üsullа yаrаnmış еkоlоgiyа tеrminləri
üzərində аpаrılаn müşаhidələr göstərir ki, ümumişlək dil vаhidlərində sеmаntik cəhətdən
dəyişmə оnlаrın tеrmin səciyyəsi оlmаsınа səbəb оlmuşdur. İngilis dilində çаp оlunmuş
“Oxford new world dictionary” izаhlı lüğətində “salting” sözünün lеksik vаhid kimi üç mənаsı
vеrilir: 1) duzlаşmа, 2) şоrаnlаşmа, 3) аşılаnmа. “Аzərbаycаn dilinin izаhlı lüğətində də həmin
lеksik vаhidin təхmini еyni üç mənаsı vеrilmişdir. Sоnrаlаr sеmаntik sаhənin gеnişlənməsi
nəticəsində fərqli еkоlоji tеrmin mənаsındа işlənmişdir. Məsələn, salting soil - şоrаn tоrpаq,
salty water - duzlu su və s. Həmin lеksik vаhidin hər iki dildə еkоlоgiyа tеrmini kimi işlənməsi
hеç də təsаdüfi dеyil, burаdа аssоsiаtiv əlаqə аydın görünür. Dеməli yеni əşyа və hаdisələri
аdlаndırmаq üçün müхtəlif üsullаrdаn istifаdə еdilir ki, bu zаmаn sаhə tеrmininin dахili tərkibi
dəyişir, аncаq mənа dəyişikliyi ilə əlаqədаr yеni аnlаyış bildirir. Yəni mеydаnа çıхmış yеni
аnlаyış, əşyа dildə əvvəlcədən mövcud оlаn əşyа, аnlаyış аrаsındа müəyyən аssоsiаtiv əlаqə
yаrаtmаqlа tеrminlərin mənаlаrındа gеnişlənmə yаrаnа bilir. Nəticə еtibаrı ilə sеmаntik üsuldа
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yеni аnlаyış yаlnız mövcud sözlərlə ifаdə еdilir, tеrminin və еləcə də sözün sеmаntik yükü аrtır.
Qеyd еtdiyimiz bu хüsusiyyətləri həm ingilis, həm də Аzərbаycаn dilində sеmаntik üsullа
yаrаnmış digər еkоlоgiyа tеrminlərində də müşаhidə еtmək mümkündür. Məsələn, ingilis
dilində “pressure” sözü izаhlı lüğətlərdə bir nеçə mənаdа vеrilir: 1) sıхmа və yа sıхılmа, 2)
gərginlik şərаiti, 3) digər bir şəхsə bir iş görmək üçün təsir göstərmək, vаdаr еtmək kimi
mənаlаrdа işlənir.
Qеyd еtdiyimiz lеksik vаhid sоnrаlаr sеmаntik sаhəsini gеnişləndirərək еkоlоgiyа tеrmini
kimi işlənmişdir. Məsələn, air-pressure - hаvаnın təzyiqi, water-pressure - su təzyiqi,
volcanic-pressure - vulkаnlаrın təzyiqi və s. Еkоlоgiyа tеrminоlоgiyаsındа оlduğu kimi
“pressure” lеksik vаhidi digər sаhə tеrminlərində də işlənir. Bəzən dilçilər bu tеrmini
müştərək tеrmin аdlаndırırlаr. Bеlə ki, həm kimyа, fizikаdа, həm də аstrоnоmiyа sаhələrində
də еyni mənаdа işlənir.
D.S.Lоttе yаzır: “Аdi söz еlmi-tехniki tеrminə çеvrildikdə tеrminоlоgiyа sistеmində
kоnkrеt mənа qаzаnır, yəni bu sözü əvvəlki mənаsınа yеni bir mənа əlаvə оlunur” (8, s.38).
Ümumişlək sözlərin tеrmin səciyyəsi qаzаnmаsının əsаs səbəblərindən biri həmin sözlərin
çохmənаlı lüğəvi sеmаntikаyа mаlik оlmаsıdır. Çохmənаlılıq əsаsındа ümumişlək sözlərin
tеrmin kimi işlənməsinin əsаs səbəbini izаh еdən А.Tsitkinа yаzır: “Bu və yа digər аnlаyışı
ifаdə еtmək üçün dildə kifаyət qədər söz və sözdüzəldici vаsitələrin оlmаmаsı zаmаnı
çохmənаlı sözün, аnlаyışın məzmununа uyğun gələn sеmаntikаsındаn istifаdə еdilir” (9,
s.108).
İngilis və Аzərbаycаn dillərində sеmаntik yоllа tеrmin yаrаdıcılığındа bu prоsеsi izləmək
mümkündür. Məsələn, Аzərbаycаn dilində “turşu” ümumişlək sözünün “izаhlı lüğət”də dörd
mənаsı vеrilmişdir. Bu lüğətdə həmin sözün mənаlаrı bеlə izаh еdilir: 1) iri dоğrаnmış
sаrımsаq, bibər, göyərti və s. dоldurulub sirkəyə qоyulаn bаdımcаn, bibər, göy pоmidоr; 2)
turş dаd vеrmək üçün yеməyə sаlınаn, qаtılаn аlçа qurusu, lаvаş, аlbuхаrа və s.; 3) аdətən turş
dаdаn kimyəvi birləşmə, sulfаt turşusu; 4) bir şеyin tərkibində turşunun dərəcəsi. Turş sulаr –
tərkibində kаrbоn turşusu оlаn müаlicə sulаrı. Göründüyü kimi, “turşu” sözü Аzərbаycаn
dilində çохmənаlı lеksik vаhiddir və həmin lüğətdə bu sözdən kimyəvi tеrmin kimi istifаdə
оlunmаsı хüsusi qеyd еdilmişdir.
İngilis dilində izаhlı lüğətlərin əksəriyyətində “turşu” lеksik vаhidinin qаrşılığı оlаn “acid”,
“acidity” sözləri “turşu, turşuluq, turşuluğun” dərəsininin kəmiyyəti kimi şərh оlunmuşdur”.
Аzərbаycаn və ingilis dillərində də sеmаntik üsullа yаrаnmış еlə еkоlоgiyа tеrminlərinə rаst
gəlmək оlur ki, butеrminlər digər еlm sаhələrində də işlənməkdədir. Qеyd еtmək lаzımdır ki,
ingilis və Аzərbаycаn dillərində еkоlоgiyа tеrminləri üzərində аpаrılаn müşаhidələr göstərir ki,
bu sаhədə sеmаntik üsullа fоrmаlаşmış tеrminlərin əksəriyyəti qrаmmаtik mənsubiyyətinə görə
isimlərdir. Аydındır ki, isimlərdə sеmаntik üsullа tеrminləşməyə dаhа çох mеyillik görünür və
təsаdüfi dеyil ki, həmin prоsеs digər еlm sаhələrində də müşаhidə еdilir. Bu bаrədə dilçi аlim
İ.Qаsımоv yаzır: “Tеrminlərin sеmаntik üsullа yаrаdılmаsındа dil vаhidlərinin аz bir qismi
iştirаk еdir ki, оnlаrın dа mоrfоlоji аidiyyаtı bахımındаn müəyyən fərqlərini müşаhidə еtmək
mümkündür. Bu bахımdаn isimlərin sеmаntik üsullа tеrminləşməsi dаhа çох özünü göstərir və
bu üsullа yаrаnаn еkоlоgiyа tеrminlərinin əksəriyyəti isimlərdən və isimləşmiş sözlərdən ibаrət
оlur. Bu dа səbəbsiz dеyildir. Çünki sеmаntik üsullа tеrminlərin yаrаdıcılığı əsаsən
pоlisеmiyаdаn (çохmənаlılıqdаn) оmоnimliyə dоğru inkişаf nəticəsində mеydаnа çıхır ki, bu dа
isimlərdə dаhа çох müşаhidə оlunаn dil hаdisəsidir. Bu dа isimlərin və tеrminlərin dаhа çох
nоminаtivliyi, bu və yа digər аnlаyışı аdlаndırmаsı ilə bаğlıdır” (10, s.20).
Ümumişlək sözlərin mənаlаrının dəyişib еkоlоgiyа tеrmini kimi fоrmаlаşmаsındа
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isimlərin fеillərə nisbətən dаhа fəаl оlmаsı оnunlа bаğlıdır ki, fеillərdə hərəkət məzmunu
оlduğundаn оnlаr bir növ mücərrəd səciyyə (nоminаtivləşmə bахımındаn) dаşıyır, bunа görə
də yаlnız kоnkrеt bir аnlаyışın, əşyаnın аdlаndırılmаsındа yахındаn iştirаk еdə bilmir.
İsimlərin оmоnimləşməsi tеrminоlоji sistеmdə dаhа fəаl оlduğu üçün tеrminlərdə dаhа çох
аdlаrlа ifаdə оlunur.
Məqalənin aktuallığı. Ekoloji terminologiyanın dilçilikdə az işlənilməsi məqalənin
aktuallığını müəyyən edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqatçının yeni dil faktları əsasında ekoloji terminologiyanı
tədqiq etməsi elmi yenilik hesab olunmalıdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Ali məktəb müəllimləri, tələbə və
magistrantlar məqalənin nəticələrindən istifadə edə bilərlər.
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Некоторые особенности образования Азербайджанских
и английских экологических
Резюме
Статья посвящена исследованию связи внутри многозначного слова которые
организуют системности лексики, которая отчетливее всего проявлеятся на уровне одного
слова исследования лексем, входящих в экологические терминологии выявило наличие
многозначности у некоторых терминов.
Zh.Mammadova

Some features of formation of Azerbaijan and English
ecological terms by semantic means
Summary
The article is devoted to the investigation of semantic correlation among polisemy
forming, proper system of lexics which is learned on the level of one word. Investigation of
words included in ecological terminology revealed presense of policemy in some terms.
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Magiyanın mahiyyəti və formaları:
cadu magik folklor janrı kimi
Sevda İmanova
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
AMEA-nın Folklor İnstitutunun doktorantı
Rəyçilər: filol.ü.f.d., dos. A.X.Ramazanova
filol.ü.f.d., dos. Ş.Ə.Albalıyev
Açar sözlər: folklor, magiya, magiyanın formaları, ağ magiya, qara magiya
Ключевые слова: фольклор, магия, формы магии, белая магия, черная магия
Key words: folklore, magic, forms of magic, white magic, black magic
Magiya (latınca magia, yunanca μαγικός — sehrbazlıq) — uydurma, xəyali məharətin və
yaxud ağlasığmaz manipulyasiyanın köməyi ilə ətraf aləmə təsir etməkdir. Magik
manipulyasiyanın əhatəsi çox genişdir: bu, sözlər (ovsunlar, dualar, cadu), əşyalar (həmayillər,
qoruyucular) yazılar və müxtəlif hərəkətlər ola bilər. Müxtəlif zamanlarda və müasir dövrdə
ayrı-ayrı xalqlara məlum olan bir çox sehrbazlıq adətləri və mərasimləri təsvir edilmiş,
sistemləşdirilmişdir (1).
S.A.Tokarev magiyanın mənşəyi və mahiyyətindən bəhs edən məqaləsində göstərir ki,
magiya, yaxud cadugərlik anlayışı adı altında insanın bu və digər maddi əşya, yaxud
hadisələrə fövqəltəbii yolla təsir etmək məqsədini güdən müxtəlif mövhumi fəaliyyəti nəzərdə
tutulur (2, 404).
Magiyanı dinin ilkin formaları sırasına aid edən müəllif yazır ki, din tarixində magik
mərasim və təsəvvürlər yüksək dərəcədə əhəmiyyətli rol oynamış və oynamaqdadır. Magiya –
erkən din formalarından tutmuş son mərhələlərə qədər istənilən dinin ən əhəmiyyətli və üzvi
tərkib hissələrindən biridir (23, 404).
Magiya başlıca olaraq bir insanın digər insanlara, heyvanlara, bitkilərə, hətta təbiət
hadisələrinə təsir etmək bacarığına inamdır. Müşahidə edilən faktların həqiqi və qarşılıqlı
əlaqələrini başa düşməyən və təsadüfi uyğunluğu tərsinə başa düşən insan belə hesab edirdi ki,
xüsusi hərəkət və sözlərlə o, insanlara kömək və yaxud pislik edə bilər, qabaqcadan görmə ilə
müvəffəqiyyətini və ya müvəffəqiyyətsizli-yini təmin edə bilər, tufan törədə bilər və ya onu
sakitləşdirə bilər. Magiya elementləri əksər xalqların dini adət-ənənəsində öz əksini tapıb.
“Magiya” sözü qədim Azərbaycan tayfalarından olan maqların adı ilə bağlıdır. Belə ki,
qədim dövrlərdə məhz maqlar sehr və ovsunla məşğul olduqlarına görə qədim yunanlar bu cür
əməlləri “maqların əməli” anlamında “magious” adlandırıblar. Zaman keçdikcə həmin söz
latınların da dilinə keçib və magiya şəklində bir çox dünya xalqlarının dilində bu gün də
işlənməkdə, maqların adını yaşatmaqdadır (3; 19).
Beləliklə, ana dilimizdə daha çox “sehr” mənasında olan “magiya” fövqəlbəşər güclərdən
istifadə ilə təbii prosesə müdaxilə edilməsi, təbiət qanunlarına zidd nəticələr əldə etmək üçün
bəzi gizli və sirli əməliyyatlar edilməsidir.
Magiya məqsədinə görə iki yerə ayrılır:
1. Ağ magiya: Zərərsiz, öldürücü nəticələri olmayan sehrdir.
2. Qara magiya: Zərərli, öldürücü nəticələri olan sehrdir.
Qara magiya müxtəlif simvollardan, formullardan, müxtəlif əşyalardan istifadə etməklə
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başqasına ziyan vurmaqdır. Ağ magiya isə qara magiyanın təsirlərini zərərsizləşdirmək,
açmaq üçün işlədilir.
Qara magiya necə olur ki, insanlara təsir göstərə bilir?
Qeyd etmək lazımdır ki, hər bir maddi varlıq müəyyən enerjinin daşıyıcısıdır. Bunlar
insanın sağlamlığına uyğun olan və ya yad enerji də ola bilər. Qara magiyada istifadə olunan
ünsürlər, əşyalar güclü neqativ enerji yaratmaq üçün alətə çevrilə bilir. Müxtəlif simvollardan,
yazılardan istifadə etməklə cadugərlər caduları kiminsə əleyhinə yönəldirlər. Bu əşyalar
kiminsə əleyhinə istifadə edildikdə onun sağlamlığı təhlükədə ola bilər. Belə ki, cadu edilmiş
adamın beyni dumanlana, zehni və fikri isə qarışa bilər.
İnsana zərər vuran, onun sağlamlığına pis təsir göstərən neqativ enerjilərdən ən böyüyünə
bədnəzəri misal göstərmək olar. Bunu hər kəs bilir və müdafiə olunmağa çalışır. Hər bir
xalqın inancında mənfi enerjini götürmək üçün müxtəlif üsullardan istifadə edirlər. Məsələn,
üzərlik.
Folklor inanclarına görə, üzərlik Azərbaycan xalqının tez-tez bu məqsədlə işlətdiyi bitkidir.
Üzərliyin qoxusu neqativ enerjini götürür. Çiy yumurtanı da insanın (aurası) ətrafında
fırladanda bir çox neqativ enerjiləri özünə çəkir və insanı müəyyən qədər təmizləyir.
Gözdəymədən qorunmaq üçün gözmuncuğu, dağdağan da xeyirlidir. Dağdağan ağacı və
meyvəsi neqativ enerjidən qorumaq funksiyası daşıyır. Onu sapa düzüb yaxaya taxırlar. Evdə
müəyyən yerə də asa bilərlər. Yeri gəlmişkən, bəd nəzərdən qorunmaq üçün nəzərə tuş gəlmiş
adamın başına duz hərləmək həqiqətən çox effektiv təsir göstərir. Belə olanda müsbət təsir tez
əldə olunur.
Neqativ enerji ilə təsir vasitələrindən biri də qarğışlar, başqa sözlə, bəddualardır. Bəddua
neqativ enerjinin söz vasitəsilə yönəldilməsidir. Alqışlar necə ki insana müsbət təsir edir,
qarğışlar da elə mənfi təsir edir. Qarğışların insana təsir göstərməsi üçün həmin insanın içində
enerji boşluğunun olması səbəb olur.
Bəddua və qarğışlar edən insan ilk növbədə özünə ziyan vurur. Xeyli enerji itirir. İnsan öz
enerjisini boş şeylərə, ziyanlı düşüncələrə nə qədər çox sərf edirsə, öz sağlamlığına bir o
qədər zərbə vurmuş olur, ömrünü gödəldir. Özünə və öz yaxınlarına qarşı bir o qədər zərbə
mənbəyi yaratmış olur. Bəddua edəndə də özü və yaxınlarının enerjisini zəiflədir.
Magiya anlayışı yer üzündə hər din və inancda mövcuddur. Bu insanın öz sərhədlərini və
gücünü aşan vəziyyətlərə müdaxilə etmə arzusunun bir nəticəsidir. İslam dini cadunu dəqiq
bir şəkildə qadağan etmiş və onun zərərlərindən Allaha sığınılması lazım olduğu
vurğulanmışdır.
Türk və Altay mifologiyasında sehr, cadu, ovsuna bağı deyilir. Buna bəzən “Bayı” olaraq
da deyilər. “ Bağıçı”, “Bağışı “, ”Baxıcı” sözləri onların mifologiyasında sehrbaz mənasını
verir (4).
Bu söz Anadoluda “büyü” şəklinə düşmüşdür. “Bağlamaq” sözü ilə də əlaqədardır.
Məsələn “ağzını-dilini bağlamaq”... “Bağ” sözünün düyün mənası da vardır ki, əvvəllər
ovsunlar düyünlər ilə edilər. “Düyünlərə üfləyənlərin pisliyindən...” Baxmaq (fala baxmaq)
sözüylə də əlaqəlidir. Anadoluda "Bağnaz" (fanatik) sözü də bir şeyə bağlanmış mənasını
verər və "bağlanmış (ovsunlanmış)" deməkdir. Bağ kökü tunquscada ağlıq ifadə edər.
Bağ/Mağ kökü bir çox dildə sehrlə əlaqəli mənaları olan sözləri törədir. Cəlal Bəydiliyə görə,
Maqus/Magus (sehr) sözü Bağ/Mağ kökü (və Bağı sözü) ilə əlaqəlidir. Baxşi sözü də bu
kökdən törəmişdir. Baqı/Bakı/Baxı isə fal deməkdir (5).
Slavyan dillərində, “boğ”, “bog”, “boh” və “bug” şəkillərində rast gəlinən və ilk mənası
"bogat" sözü ilə əlaqələndirilərək türklərlə təmas halında olmuş Şərq Avropa dillərində rast
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gəlinər. Miladdan əvvəlki əsrlərə aid Ön Asiya yazılarında bilinən ən ulu ilahi varlığın adı
“Bag-Maştu” şəklindədir. Urartuda isə belə bir ilahi varlığın yoldaşı da yenə “Bag” sözündən
ortaya çıxmış adla "Bag-Bartu"şəklində xatırlanır. Türk xalqlarının ənənəvi görüşlərində
“Bag/Mag” (Bay/May) kökündə çox sayda mifoloji varlıq, ruh və təbii obyektlərin adları
mövcuddur. "Mag" (Magiya) anlayışının kökü də “Bag-Mag” təməlinə əsaslanır.
Sehr, magiya, cadunun hansı tarixdən yaranması haqqında çox fikirlər mövcud olmuşdur.
İlkin fikir olaraq bunu demək olar ki, sehr çox qədim zaman-lardan insanlar arasında meydana
gəlmişdir. Ancaq onun dəqiq tarixi haqqında fikir söyləmək mümkün deyil. Hələ aşkar
edilməmişdir ki, magiya, sehr, cadu, cadugərlik ilk dəfə kim tərəfindən yaradılmışdır. Ancaq
sehrin, cadunun, magiya-nın məna çalarları haqqında bunu demək lazımdır ki, sehr qeyri-adi
bir əməldir və o, insanda, əşyada, hansısa bir təbiət hadisəsində, əməldə, işdə öz təsirini qoya
bilir. Bu, bəzən gözbağlıca və hoqqabazlıq kimi də özünü göstərir, bəzən də mənəvi-psixoloji,
xəyali-abstrakt təsir bağışlayır.
Sehr haqqında Quranın "Taha", "Şüəra", "Yunis", "Əraf" və başqa surələrində, təxminən,
51 dəfə məlumat verilmişdir. Onların bəziləri Musa (ə.), İsa (ə.), bəziləri Həzrət Məhəmməd
(s.) haqqında gəlmişdir və bütün bunlardan belə nəticəyə gəlmək olar ki, sehr Quranın
nəzərincə iki yerə bölünür:
1. O sehrlər ki, hoqqabazlıq, gözbağlıca, aldadıcı məqsədlər üçündür, onlar həqiqətdən
uzaqdır. "Taha" surəsinin 66-cı ayəsində Allah buyurur: "Onların sehri nəticəsində Musaya
elə gəldi ki, onların kəndirləri və çəlikləri çabalayır".
"Əraf" surəsinin 116-cı ayəsində buyurur: "Adamların gözlərini sehirləyib onları
qorxutdular və böyük bir sehr göstərdilər."
Bu ayələrdən məlum olur ki, sehr həqiqətə yaxın deyildir ki, əşyaya təsir etsin, əksinə,
bütün bunlar sehrbazların fokuslarıdır ki, bunun vasitəsilə tamaşaçıların gözlərini bağlayırlar.
2. Quranın bəzi ayələrindən belə nəticəyə gəlmək olur ki, sehrlərin bəzi növləri doğrudan
da təsir edir. "Bəqərə" surəsinin 102-ci ayəsində Allah buyurur: “Amma onlar o iki mələkdən
(Harut və Marut) bir şeylər öyrənirdilər ki, onunla ərlə-arvad arasına ayrılıq salsınlar” (6).
Sehrin, magiyanın, magik elementlərin, ovsunun, cadunun təkcə psixologiyaya təsir
göstərmədiyi, onların eyni zamanda cismlərə, əşyalara, təbiət hadisələrin təsiri də həm
Azərbaycan araşdırıcılarının, həm də Avropa tədqiqatçılarının daim diqqət mərkəzində
olmuşdur. Bəzi araşdırmaçılar sehrin, magiyanın, magik elementlərin, ovsunun, cadunun
ancaq mənəvi-psixoloji təsir göstərdiyini, digərləri isə həm mənəvi-psixoloji, həm də xəyaliabstrakt təsir bağışladığını, başqa bir qrup isə, bunlarla yanaşı, sehrin, magiyanın, cadunun
həm də cisimlərə, əşyalara, təbiət hadisələrin təsir göstərdiyini iddia edirlər.
Caduya da folklorun kiçik janrlarından biri kimi yanaşmaq olar. Cadunun məzmununda
insan psixikasına təsir göstərmək, onun semantikasında kiminsə iradəsindən asılı olmaq kimi
mənfi hallar görünür. Cadu qara magiya ilə birbaşa bağlıdır. Folklor mətnlərində cadu
kiminsə dilini-ağzını bağlamaq, onu neytral-laşdırmaq və s. xüsusiyyətlərə malikdir. Xüsusi
olaraq cadu mətnləri vardır ki, onlar da dualar adlanır. Deməli, dua öz funksiyasına görə cadu
ilə də bağlıdır. Məsələn, “Qurd ağzı bağlamaq” üçün xüsusi duaların mətnləri vardır. Bu
mətnlərdə dua cadunun janrıçı funksiyasına daxildir. Bu da duanın janriçi (əfsun, alqış, cadu
və s.) əlaqələrdə də rol oynadığını göstərir (əfsun-dua, alqış-dua, cadu-dua).
Bu sehrlərin hər birini batil etmək üçün özünə məxsus qaydaları, duaları mövcuddur. Hər
bir sehr-cadunun yox edilmə üsulu var. Eləcə də yuxarıda sadalanan hər bir sehr və cadunun
öz “dərmanı” var.
Bəs sehr, cadu olunanda insana necə zərər verə bilər?
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Qeyd etmək lazımdır ki, insana bu kimi əməllər olunanda bir insanın xəstə olması,
işlərinin yolunda getməməsi, pulun, ruzinin xeyir-bərəkətinin olmaması, evdə daim davadalaş, münasibətlərin məhəbbətdən nifrətə çevrilməsi kimi neqativ əlamətlər və hadisələr
özünü göstərir. Bunlar da qara magiyanın təzahürləridir.
Bundan başqa, onu da qeyd etmək lazımdır ki, sehrbazların çoxu kimyəvi maddələrdən
istifadə edərdilər. Məsələn, Musanın (ə) zamanındakı sehrbazlar haqqında tarixdə məlumat
var ki, onlar əsalarının içini müəyyən kimyəvi maddələrlə, əsasən, civə ilə doldururdular.
Günəş batandan sonra sehrbazlar əsanın altında yerləşdirdiklərini istilik verən bir vasitə ilə
hərəkətə gətirərdilər və buna tamaşa edənlər də fikirləşirdilər ki, onlar diriliblər.
İslam fəqihləri sehr etməyi və cadu ilə məşğul olmağı haram sayırlar. İslami mətnlərdən
bizə çatan hədisə nəzər salaq. Həzrət Əli (ə) buyurur: "O kəs ki, sehr öyrənsə, o, az və ya çox
dərəcədə kafir olmuşdur və onun Allah ilə rabitəsi tamamilə kəsilmişdir".
Məqalənin aktuallığı. Tədqiqat nəticəsində aydın olmuşdur ki, bizim dövrümüzdə də
qədimdə istifadə olunan kimyəvi maddələrdən istifadə etməklə fokuslar göstərir, sehrbazlıq
edirlər. Bundan başqa, hipnotizm, telepatiya da sehrin bir qolu hesab edilir. Ümumiyyətlə,
sehrin, magiyanın mənası çox olub bütün dünyada geniş yayılmışdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə aydınlaşdırılmışdır ki, caduya da folklorun kiçik
janrlarından biri kimi yanaşmaq olar. Cadunun məzmununda insan psixikasına təsir
göstərmək, onun semantikasında kiminsə iradəsindən asılı olmaq kimi mənfi hallar görünür.
Cadu qara magiya ilə birbaşa bağlıdır. Folklor mətnlərində cadu kiminsə dilini-ağzını
bağlamaq, onu neytrallaşdırmaq və s. xüsusiyyətlərə malikdir. Xüsusi olaraq cadu mətnləri
vardır ki, onlar da dualar adlanır. Deməli, dua öz funksiyasına görə cadu ilə də bağlıdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalənin nəzəri əhəmiyyəti bu işdən
magiya-cadu problemi ilə bağlı araşdırmalarda nəzəri qaynaq kimi istifadə imkanları, praktiki
əhəmiyyəti isə bu mövzunun ali məktəblərdə folklorun prosesində praktiki vəsait kimi istifadə
imkanları ilə müəyyənləşir.
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С. Иманова

Сущность и формы магии: порча как магический
фольклорный жанр
Резюме

Магия, в основном, вера в силу воздействия человека на людей, животных, растений,
а также на силы природы. Человек, не понимающий правдивость и взаимодействие
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фактов и воспринимающий случайности как закономерность, считал что особыми
действиями и словами может помочь или наоборот помещать человеку, прогнозами на
будущее обеспечить удачу или неудачу, поднять ураган или его утихомирить.
Элементы магии были отражены в религиозных обычаях многих народов. В этом
смысле к порче можно отнестись как к фольклорному жанру. В содержании и
семантики порчи имеются такие отрицательные нюансы как воздействие на психику
человека, сделать его зависимым от чьей-то воли. Порча напрямую связана с черной
магией. В фольклорных текстах порча обладает свойствами замкнуть рот кому – то, и
этим нейтрализовать его и т.д. Существуют особые тексты порчи, которые называются
дуа (молитва). Таким образом, дуа по своей функции связана с порчей.
S.İmanova

Essence and forms of magic:
Witchcraft as a magical folklore genre
Summary
Magic, in the main, is the belief in the power of man's influence on people, animals, plants,
and also on the forces of nature. A person who does not understand the truthfulness and
interaction of facts and perceives randomness as a pattern, believed that special actions and
words can help or vice versa to place a person, predictions for the future, to ensure success or
failure, to raise a hurricane or to calm it down. Elements of magic were reflected in the
religious customs of many peoples. In this sense, corruption can be treated as a folklore genre.
In the content and semantics of witchcraft, there are such negative nuances as an effect on the
human psyche, making it dependent on someone's will. Corruption is directly related to black
magic. In folklore texts, damage has properties to close one's mouth to someone, and to
neutralize it, etc. There are special texts of corruption, which are called du'a (prayer). Thus, in
its function, the dua is connected with witchcraft.
Redaksiyaya daxil olub: 12.05.2017
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ПЕДАГОЖИ ЕЛМЛЯР
«Bədii oxu materialı» məzmununun mənimsədilməsinin
psixoloji məsələləri
Sevinc Rəhimova
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,
BQU-nun dosenti
E-mail: sevinc_raimova@yahoo.com
Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof. A.N.Abbasov
ped.ü.e.d., prof. İ.H.Cəbrayılov
Açar sözlər: elm, sinif, şagird, material, müşahidə, pedaqoji, dərslik, psixoloji
Ключевые слова: наука, класс, ученик, материал, наблюдение, педагогический,
учебник, психологический
Key words: science, class, pupil, material, observation, pedagogical, textbook,
psychological
«Oxu materialı hər şeydən əvvəl informasiya-fikir, söz və eləsə də informasiya
mənbəyidir. Bu özünün funksiyasını da tarixən belə şəkildə təzahür etdirmişdir. Onun bu və
ya digər dərəcədə insana təsiri müxtəlif olmuşdur. Araşdırmalar göstərir ki, oxunun insana
təsir aspektləri qazanılan təcrübə əsasında müəyyən olunsa da, onun təsir imkanları, təsirin
gücü və dərəcəsi hələ də öyrənilməmişdir.
Hələ də elmə məlum deyildir ki, ibtidai sinif şagirdlərinə hansı xarakterli, hansı həcmli,
mənimsənilməsi nə dərəcədə mümkün olan materiallar təqdim olunmalıdır. Bu sahədəki
fikirlər, əgər onlara ideya demək mümkündürsə, subyektivliyə əsaslanır. Onların psixolojisosioloji əsasları olmur. Bunun nəticəsidir ki, dərslik müəllifləri bəzən eyni materialları gah
məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrinin, gah da I-II siniflərin proqram və dərsliklərinə daxil
edirlər. Eləcə də I-II siniflərə aid materiallar III-IV siniflərdə öyrədilir. Konkret pedaqoji
müşahidələrə və eksperimentlərə əsaslanmadan təqdim olunan materiallar nəinki şagirdlərin
intellektual inkişafına xidmət eləyir, bəzən də əksinə, onların inkişafını ləngidir. Onların
düşüncələrinin açarına çevrilə bilmir. Nəticədə tədris olunan materialların məzmunu ibtidai
sinif şagirdlərinin maraq dairəsinə çevrilmir.
Dərsliklərin müxtəlif aspektlərdən təhlili göstərir ki, şagirdlərə təqdim olunan
materialların çətinlik məsələsi də çox vaxt diqqətdən yayınır. Şagirdlərə quru sxematik
mətnlər verilir. Bütün bunlar Azərbaycan təhsilini yeni-yeni problemlərlə üzbəüz qoyur desək,
bəlkə də yanılmarıq. Bu onu göstərir ki, həmin sahədəki işlər özünün psixoloji və pedaqoji
əsaslarının tədqiqini böyük zərurətlə həllini gözləyir. Bu baxımdan dərsliklərdə verilən oxu
materiallarının üzərində ciddi düşünmək dərslik müəlliflərindən tələb olunur.
Gəlin bir məsələni etiraf edək ki, keçmiş dərsliklərdəki mətnlər ideya, məzmun
rəngarəngliyi cəhətdən hazırda məktəblərin istifadəsində olan dərsliklərindən qat-qat üstün idi.
Bu əlbəttə təəssüf doğuran hal kimi qiymətləndirilməlidir. Bu halın da başlıca səbəbi
dərsliklərin təsadüfi adamlara, ibtidai siniflərdə işləməyən, tədqiqatlar aparmayan şəxslərə
tapşırılması ilə bağlıdır. Bunun nəticəsidir ki, ictimaiyyət, mütəxəssislər həyəcan təbili çalırlar.
Sovet təhsil sisteminin ənənəsinə görə oxu dərsliklərindəki materiallar iki qismə bölünürdü.

105

Elmi əsərlər 2017/3

Бакы Гызлар Университети

Birinci qisim bədii materiallar (hekayə, nağıl, şer…), ikinci qisim isə elmi kütləvi (tarixə,
təbiətşünaslıqla, coğrafiyaya…) materiallar idi.
Təhlil göstərir ki, elmi-kütləvi materiallar son dərsliklərdən çıxarılaraq onların
öyrədilməsi «Həyat bilgisi»nə verilmişdir. Müşahidələr belə qənaətə gəlməyə əsas verir ki,
«Həyat bilgisi» dərsliyində verilən materiallar şagirdlərin oxu texnikasının inkişafına o qədər
də xidmət etmir. Bədii mətnlərin tədrisi ibtidai siniflərdə spesifik səciyyə daşıyır. Belə ki,
bədii materiallarda təsvir olunan hadisələr, onların məzmunu, məzmunun açılışı, orada qeyd
olunan faktlar elmi-kütləvi materiallardan xeyli fərqlənir. Odur ki, təlim prosesində işin
əhəmiyyətini və mürəkkəbliyini nəzərə alaraq qabaqcıl müəllimlər bədii materiallar
anlayışının mahiyyətini çox düzgün olaraq açmağa çalışırlar. Anlayış açılmadan, o haqda
şagirdlərdə müəyyən təsəvvür yaratmadan bədii mətnin məzmununu mənimsəmək orada
söylənilən məqsədi, ideyanı. yazıçının nə demək istədiyini tutmaq çətindir. Məzmunu dərk
etdirmək sahəsindəki işlərin elmi əsaslar zəminində qurulmasını böyük zərurətlə qarşıya
qoyur. Bunsuz ibtidai sinif şagirdlərinin dünyagörüşünü genişləndirmək, onları zəruri
informasiyalarla silahlandırmaq, əxlaqına, mənəviyyatına təsir göstərmək, nitq və
təfəkkürlərini hərəkətə gətirmək çox çətindir və bu, müəllimdən böyük bacarıq, zəhmət və
məsuliyyət tələb eləyir. Təlim prosesində anlayışların açılması mənimsənilməsinin dərki,
qazandığı biliklərin təcrübəyə tətbiqi və yeri gəldikcə onlardan sərbəst və müstəqil istifadə
etmək bacarıqlarının formalaşdırılması kimi qlobal problemin həllində kəsb edir. Məlumdur
ki, mətndə işlənən hər bir anlayış, məfhum həmin məzmunun mahiyyəti ilə bağlıdır. Başqa
sözlə, anlayış formadırsa, orda təsvir olunan hadisə (ideya) məzmunundur. Deməli, burada
forma və məzmun meydana çıxır. Məzmunsuz forma, formasız məzmun mövcud deyildir.
Təcrübə göstərir ki, məzmuna eniş, onun mənimsənilməsi birbaşa formadan keçir. Təlim
prosesində anlayışların, məfhumların açılması formadan məzmuna olan intensiv hərəkətdir.
Yəni məzmunun forma əsasında başa düşülməsidir. Anlayış, onun mahiyyətinin açılması,
yaxud şagirdlərdə müəyyən anlayışların formalaşdırılması sırf təfəkkürlə bağlıdır. Təfəkkür
varlığı daha ümumiləşmiş şəkildə əks etdirməyə imkan verir. Şagirdlərə informasiyaların
verilməsi, hadisələrin məntiqinin faktlar, hadisələr arasındakı oxşar və fərqli cəhətlərini,
hadisələrin səbəb və nəticə əlaqələrinin müəyyənləşdirilməsi, bilavasitə təfəkkürün inkişafı ilə
bağlıdır. Əgər təfəkkürdə hər hansı hadisə, əşya, proses, vasitə, meyl haqqında təsəvvür
yaranmamışsa, deməli, onu ifadə edəcək forma da, anlayışlar sistemi də yoxdur.
İbtidai sinif şagirdləri hekayə, nağıl, lətifələr, hər hansı elmi-kütləvi mətn və eləcə də şeir,
bayatı və s. arasındakı fərqi ayıra bilmirlər. Onlar üçün oxuduqları, məzmununu dinlədikləri
hər nə varsa, hamısı ya hekayə, ya nağıl, ya da şeirdir. Şagirdlərə hekayə nədir?, şeir nədir?,
kino nədir? suallarını verdikdə onlar düşünmədən deyirlər: «Hekayə nağıldır. Orada
uşaqlardan, quşlardan, heyvanlardan, vəhşilərdən və s. danışılır», «Nağıl hekayədir. Adamlar
haqqında danışırlar. Adamlar vuruşurlar (işləyirlər, söhbət eləyirlər, dalaşırlar…)», «Kinoda
silahlarla adamları öldürürlər (güllələyirlər, danışırlar, gülürlər, istirahət eləyirlər). Kinoya
artistlər çəkilir» və s. və ilaxır cavablar verirlər. Bu onu göstərir ki, hekayə, nağıl, kino
anlayışları haqqında şagirdlərin təsəvvürləri ya yoxdur, ya da həddən artıq zəifdir. Bu onu
göstərir ki, şagirdlər məktəbə qədəm qoyduqları gündən müəllim onların və məfhumların
beynin mürəkkəb fəaliyyətinin nəticəsi olduğunu dərk edərək dərsdə anlayışların,
məfhumların mahiyyətinin açılmasında diqqət yetirilməsidir. Tutaq ki, II sinifdə şagirdlərə
hər hansı bədii oxu materialı təqdim olunmuşdur. Həmin mətndə «dostluq», «müharibə»,
«düşmən», «xalq» və s. sözlər işlənmişdir. Mətn oxunduqdan sonra şagirdlərə suallar verilir:
«Dostluq» deyəndə nə başa düşürsünüz? «Müharibə» nədir? «Kimlərə düşmən deyilir?»,
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«Xalq» deyəndə nə başa düşürsünüz? Şagirdlər müxtəlif cavablar verirlər: «Filankəs mənim
dostumdur», «Mən onunla oynayıram». «Bir-birimizə kömək eləyirik»… “Müharibədə
adamlar ölür.
Avtomatla, tapança ilə, tanklarla adamları qırırlar. Adamlar ağlaşırlar…», «Düşmənlər
adama xəyanət eləyirlər. Adamları öldürürlər. Adamlara ziyan vururlar. Ermənilər bizim
düşmənimizdilər…» Göründüyü kimi, cavabları olduqca səthidir. Sözlərin daşıdığı məna tam
açılmır. Lakin şagirdlərin hədəfə doğru istiqamətləri demək olar ki, düzdür. Ona görə də
müəllimlər şagirdlərə təqdim olunan anlayışların açılması üçün əyaniliyə, konkret nümunələrə,
izahatlara diqqət yetirməlidirlər. Məlumdur ki, anlayışların məzmununun açılması sırf
təfəkkürlə bağlıdır. O tədris olunan materialın məzmununun açılmasını təmin etməklə
şagirdlərin idrak fəaliyyətlərini, nitqinin zənginləşməsinə də güclü kömək göstərir. Anlayışı
mənimsəmə çətin və olduqca mürəkkəb fəaliyyət tələb edən bir prosesdir. Çox zaman ibtidai
sinif şagirdi anlayışın birinci dərəcəli məsələlərini ikinci dərəcəlilərdən fərqləndirə bilmirlər.
Onlar danışarkən yaxud məzmunu açarkən az əhəmiyyətli cəhətlərə toxunurlar. Bu hal heç
şübhəsiz ki, əşyanın, təsvir obyektinin tam açılmasına imkan yaratmır. Axtarılan cəhət, təsvir
olunacaq məzmun örtülü qalır. Bu baxımdan professorlar Ə.S. Bayramov və Ə.Ə. Əlizadənin
fikirləri çox maraqlıdır: «Əgər təsvir olunan əşya və hadisə uşaqlara məlum deyilsə, onlar bu
əşyanın, hadisənin əşya və hadisə oxşarlığını, ümumi cəhətini tapa bilmirlər. Başqa, məsələn,
kiçik yaşlı məktəblilər anlayış və məfhumların mənimsənilməsində onların bəzi hissələrini
digər hissələri ilə qarışdırırlarsa, heç şübhəsiz, təsviri ifadə də dolaşıqlığa yol verəcəklər.
Bu, hər şeydən əvvəl şagirdlərin sual qoyulan məsələylə bağlı təsəvvürlərinin azlığı ilə
əlaqədardır. Həyat haqqındakı təcrübələrinin mövcudluğundan irəli gəlir. Çox zaman
şagirdlər söz və anlayışların, məfhumların başlıca əlaməti kimi zahiri əlamətlərə, barəsində
eşitdiklərinə əsaslanırlar. Başqa sözlə, şagird təfəkkürünün əsasında konkret gördükləri və
eşitdikləri dayanır. Əsas məzmun onun üçün obrazlı desək, ağlagəlməz «bir şeyə çevrilir”.
Məsələn, «gülümsəyən günəş», «azğın adam», «çalxalanan dəniz» və s. kimi ifadələrin
məzmununu II-III sinif şagirdlərindən soruşduqda bildirirlər, «parlaq günəş», «hər tərəfi
işıqlandıran, qızdıran günəş», «çalxalanan dəniz»də tufan olanda, böyük dalğalar baş verəndə
qorxulu vəziyyət alanda»… adam hirslənəndə (qəzəblənəndə), hamını incidəndə elə
deyirlər… Müəllimin başlıca vəzifəsi kontekst daxilində işlənən belə obrazlı ifadələrin
mənasını şagirdlərə dəqiq çatdırmaqdan ibarətdir. Belə ifadələrin mənasının açılışında təcrübə
göstərir ki, şagirdlərin əvvəllər öyrəndiklərinə (məlum təsəvvürlərinə) və həyati müşahidələrə
əsaslanmaq lazım gəlir. Belə açılışlar həmin söz və anlayışların arxasında dayanan məna
yükünün tutulmasını asanlaşdırmaqla ifadə etdikləri mənzərəni, hadisəni, obrazı şagirdlərin
gözləri önündə canlandırır, həyat haqqındakı təsəvvürlərini zənginləşdirir. Şagirdlərdə
danışmaq, fikir söyləmək motivləri yaradır.
Təhlil göstərir ki, ibtidai siniflərin dərsliklərində belə ifadələr kifayət qədərdir. Onların
mənasının müxtəlif metod və priyomlarla açılması sinifdə canlı situasiya yaradır. Şagirdləri
müxtəlif situasiyalarda rəngarəng metod və vasitələrlə axtarışlara yönəldir. Təfəkkür
düşünmək, axtarmaq vəzifəsi ilə qarşılaşır. Sinifdə yeni biliklərin mənimsənilməsi üçün
səmərəli yollar açılır. Təfəkkür prosesinin görkəmli tədqiqatçısı və bilici S.A. Rubinşteyn
yazırdı: «Əgər biliklər təfəkkür prosesində əldə edilərsə, təfəkkür prosesinin özü də müəyyən
biliklərin sayəsində cərəyan edir. əgər təfəkkür anı yeni biliklərin əldə edilməsinə gətirib
çıxarırsa, müəyyən biliklər də öz növbəsində həmişə təfəkkürün istinad vəzifəsini görür. Bu
bizə belə qənaətə gəlməyə imkan verir ki, bədii materialları dərindən və şüurlu mənimsətmək
üçün bədii təfəkkürün müstəqil fəaliyyətini hərəkətə gətirmək, onun pultunu əldə saxlamaq və
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təsəvvürü yeni-yeni informasiyalarla zənginləşdirmək, dəqiqləşdirmək, təkmilləşdirmək lazım
gəlir.
Bu əməliyyat hər şeydən əvvəl təlim prosesində kiçik yaşlı məktəblilərin təfəkkür
müstəqilliyini və tənqidiliyini artır. Bunun nəticəsində şagirdlər bədii materiallarda işlədilən
anlayışlara, mənası çətin anlaşılan obrazlı söz və ifadələrə elə-belə baxmır, onlara diqqətlərini
yönəldirlər. Bu, şagirdlərin müşahidə qabiliyyətlərinin itiləşməsinə, biliklərinin
dərinləşməsinə, bacarıqlarının təkmilləşməsinə, vərdişlərinin formalaşmasına gətirib çıxarır.
Prof. Ə.S. Bayramova görə, təfəkkürün müstəqilliyinin və tənqidiliyinin inkişafına dair
müəyyən nəticə çıxarmaqdır. Problem situasiya xarakterli fikri məsələlərin həllini tələb edən
materiallar daha səmərəli təsirdə olmalıdır. Bu cəhətdən faktları, hadisələri qiymətləndirmək,
təhlil etmək, qarşılaşdırmaq, ümumiləşdirmək tələb edən məsələləri müxtəlif üsullarla həll
etməyə imkan verən tapşırıqların artırılması daha əhəmiyyətlidir».
İbtidai siniflərdə bədii materialların dərindən mənimsənilməsi hər şeydən əvvəl onlarda
işlənən obrazlı ifadələrin, çətin sözlərin anlayışların dərk olunmasından keçir. Kiçik məktəb
yaşı dövründə anlayış və məfhumların inkişafı məsələsi hər şeydən əvvəl böyük və bəlkə də
birinci dərəcəli əhəmiyyətə malik məsələdir. Yuxarıda qeyd olunan dil materiallarının (anlayış
və məfhumların, çətin söz və ifadələrin) mənasının açılması hissi idrakın əhəmiyyətini
yüksək qiymətləndirir. İ.M. Seçenov sözün mənasına yiyələnmə mexanizmini sözlə
qıcıqlandırıcı arasında yaranmış rabitə kimi izah edirdi. Onun fikrincə, uşağın bilikləri
zənginləşdikcə hissi idrakı da tədricən əyanilikdən, konkretlikdən uzaqlaşır, mücərrəd
təfəkkür mərhələsinə yaxınlaşır. İ.P. Pavlov İ.M. Seçenovun bu sahədəki fikirlərini təqdir edir
və onun yazdıqlarını inkişaf etdirir. İdrak prosesini baş beyn qabığında yeni rabitələrin
yaranması, köhnə rabitələrin və şəkil dəyişməsi kimi izah edir. Onun fikri əsas götürülsə, belə
çıxır ki, hər bir kiçik assosiasiya təfəkkürdə müəyyən fikir oyadır. Təlim prosesində
müəllimin başlıca vəzifələrindən başlıcası bədii materiallarda işlənən bu tipli dil
materiallarının məzmununu açmaqla şagirdlərin öyrədiləcək məzmunu haqqında şagirdlərdə
ilkin təsəvvür yaratmaq və onlarda məzmunu dərindən və şüurlu mənimsəməyə əlverişli
imkanlar açmaqdır. Belə olarsa, müəllimlə şagirdlər arasında yaranan iş birliyi optimallaşır,
məzmunla bağlı şagirdlər daha dərin təkmil biliklərə yiyələnirlər. Bütün bunlar həm də öz
növbəsində təfəkkürün inkişafına stimul verər.
Təcrübə göstərir ki, kiçik yaşlı məktəblilər bu yolla zəruri anlayışlara yiyələnir. Birinci
və ikinci siqnal sistemlərinin birgə fəaliyyəti problemin həllinə yeni-yeni qapı açır. Tədricən
şagirdlərin ümumiləşdirmə qabiliyyəti yüksəlir. Ümumiləşdirmə, məlumdur ki, təfəkkürün
çox tərəfli və mürəkkəb, müntəzəm və sistemli fəaliyyəti nəticəsində mümkündür. Biliklərsiz,
onların dəqiq və hərtərəfli təhlili olmadan, mühakimə yürütməkdə zəruri əqli nəticələrə
gəlmək, ümumiləşmiş qənaətlər əldə eləmək çətindir. Şagird sinifdən-sinfə keçdikcə onun
həyat, ictimai varlıq haqqındakı təsəvvürləri genişlənir, müxtəlif əlaqələrin köməyi ilə sistemə
salınır, məntiqin kateqoriyaları əsasında inkişaf edir. Dərketmə imkanı formalaşmağa doğru
gedir.
Ona görə də bədii materialların tədrisi prosesində bu məsələlərə xüsusi diqqət yetirilməsi,
sözlərin və məfhumların mənasının açılmasına xidmət edən situasiyaların aydınlaşmasına
ciddi səylər göstərilməlidir.
İbtidai siniflərdə bədii materialların (hekayə, nağıl, şeir, təmsil, bayatı, layla, atalar sözləri,
zərb məsələlər və s.) tədrisi prosesində şagirdlərə müxtəlif anlayışlar çatdırılır: bədii dil, bədii
obraz; qəhrəman; personaj; obrazlı təsvir çatdırılır. Lakin onların məzmunu açılmır. Bu
cəhətdən də həmin məsələləri uzun müddət şagirdlər başa düşmürlər. Obraz geniş və dar
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mənada işlənir. O dar mənada nitqə əlvanlıq, konkretlik gətirən ifadə hesab olunur. «Yağış
yağır, hər tərəf sel-suya dönür» cümləsində şagirdin gözləri önündə obraz dayanır. Gözləri
önündə yağışın yağması və hər tərəfin selə-suya dönməsi ilə bağlı mənzərə açılır. Bəzən də
şagirdlərə bu söz əlvan boyalı mənzərə, təbiət təsiri, həmçinin əsərdə iştirak edən şəxslərin,
hərəkətlərin təsviri mənasında da çatdırılır. Bu bir həqiqətdir ki, obraz sözünün mənası
yazıçının həyatının təsviri forması ilə əlaqədardır. L.İ.Timofeevə görə, obraz insan həyatının
estetik əhəmiyyətə malik konkret, həm də ümumiləşdirilmiş lövhəsidir. Belə bir təsəvvürünün
ibtidai sinif şagirdlərinə çatdırılması idrak fəaliyyətlərini hələ yetərincə formalaşmaması
baxımından çatdırılması məqbul sayılmır. Həmin siniflərdə hekayədə, nağılda «iştirak edən
şəxs» kimi təqdim olunması daha məqsədə uyğun sayılmalıdır. İbtidai siniflərdə bədii obraz
üzərində işin vəzifələri onlar üzərində geniş işlər aparacağından burada onları açılmağa lüzum
saymırıq.
Anlayış və məfhumların obrazlı ifadələrin məzmununu şagirdlərə çatdırılması həm
şagirdləri, həm də müəllimlərdən böyük həssaslıq tələb eləyir. Təcrübə göstərir ki, I-IV
siniflərdə mücərrəd anlayışları (müharibə, üsyan, nümayiş, mitinq, kəşfiyyat, qanun, iclas,
toplantı sözlərin) şagirdlərə anlatmaq müəllimdən çox düşünmək və ustalıq tələb eləyir. Bu
sözlərin izahı müəllimlərin izahı və əyaniliklə (şəkillər, kasetlər, kinofilmlər və s. şagirdlərə
öyrədilməlidir.
Burada hər şeydən əvvəl müqayisə və konkret və mücərrəd təfəkkür metodlarına istinad
olunması zərurəti ortaya çıxır. N.A.Mençinskaya görə, anlayışlar və onların müvəffəqiyyətli
tətbiqi bilavasitə anlayışların seçilmə daxil olunmasından asılıdır. Problemi həll edə
bilməmək bir çox hallarda şagirdlərdəki anlayışların həddən artıq fərqləndirilmiş xarakter
daşıdığı üçün qabarıqlığı və sistemə daxil edilməsi ilə izah edilir.
Bədii materialların öyrədilməsində şagirdləri məzmun və forma probleminin həlli bir
başqa söz və anlayışların mənasının düzgün anlaşılmasından keçir. Forma şagirdlərə düzgün
çatmırsa, deməli, məzmunun şüurlu və dərindən mənimsədilməsindən də, ideyanın tutulması
yazıçının məqsədindən də, obrazın hərəkətlərin dərk olunması da söhbət gedə bilməz. Təhlil
göstərir ki, dərsliklərdə verilən mətnlər yalnız bədii xarakter daşımır. Onların hər birində bu
və ya digər elmi-kütləvi materialların elementləri də özünü büruzə verir. Bu cəhəti nəzərə
alaraq mətnlərdəki əşya və hadisələrin oxşar və fərqli cəhətlərinin də üzərində dayanmalıdır.
Şagirdlər ən azından iki əşyanın eyniyyət və fərqli əlamətlərini ayırmağı bacarmalıdır. Belə
açılmalı əşya və hadisələrin daxili və xarici təbiətlərini şagirdlərə diktə edir. Nəticədə belə
təlim onların idraki imkanlarını genişləndirir, biliklərini zənginləşdirir. Təlimi real həyata
yaxınlaşdırır. Görkəmli rus psixoloqu L.S.Vıqotskinin təbiri ilə desək, «təlimin vəzifəsi
inkişafı aktual zona səviyyəsinə keçirə bilməsindən ibarət olmalıdır». Alimin fikrincə, «aktual
zona səviyyəsi» hər hansı problemin şagird tərəfindən müstəqil icra edilməsi mümkünlüyüdür.
Belə olduğu halda, şagird mahiyyətini aşkar etməyə cəhd göstərdiyi hadisə haqqında biliklərə
müstəqil olaraq tam yiyələnə biləcəkdir.
Uzun illərin məktəb təcrübəsi və görkəmli alimlərin eksperimental tədqiqatların nəticələri
və şəxsi işimizdən hasil olunan qənaətlər nəticəsində deyə bilərik ki, anlayışların yaranması
mücərrədlikdən konkretə doğru hərəkətdədir. İnformasiya mənbəyi olan oxunun tədrisi ibtidai
siniflərdə «Riyaziyyat», «Təsviri sənət», «Əmək təlimi», «Həyat bilgisi» fənlərinin öyrədil
məsindən tamamilə fərqlənir. Başqa sözlə, spesifik səciyyə daşıyır. Məsələn, material
əsasında giriş müsahibəsi aparılır, müxtəlif növ oxular təşkil edilir, nağıl olunur, plan tutulur,
məzmuna uyğun şifahi hekayələr qurulur və s. Bundan başqa, şagirdlərə düşündürücü sual və
tapşırıqlar verilir. Bilikləri xatırladılır, müşahidələri yada salınır, dərsdə əyani və texniki təlim
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vasitələrindən, kompüter texnologiyasından istifadə olunur. İbtidai sinif şagirdləri tədricən
öyrənirlər ki, bədii materiallar (hekayə, nağıl, dastanlardan parçalar, şerlər, bayatılar, laylalar,
yanıltmaclar, tapmacalar, atalar sözləri…) söz birləşmələri və cümlələrlə ifadə olunurlar.
Bunların üçü də dil materialıdır. Dili dərindən mənimsəmədən, onların ifadə etdikləri
məzmunu də öyrənmək mümkün deyil.
Bədii materialların öyrədilməsində ümumiləşdirmə bacarığının inkişafı da mühüm rol
oynayır. Belə şəraitdə şagirdin idrak fəaliyyəti də formalaşır. Məsələn, bir hekayədə, yaxud
nağılda işlənən iki – mənfi və müsbət obrazın qarşılaşdırılması, onların hərəkətlərinin,
məqsədlərinin, xarakterinin müqayisəli açılışı, hər birinə uyğun əlamətlərin tutuşdurulması,
onların haqqında qənaətlərə gəlinməsi şagirdlər qarşısında yeni mənzərələr açır. Beləliklə,
şagirdlər müxtəlif analizatorlar vasitəsiylə obrazları təhlil edir, hər kəsin qiymətini verir,
onlara münasibətlərini bildirirlər. Nəticədə tədris materiallarının məzmununu dərindən
mənimsəyirlər. Bu baxımdan, heç də təsadüfi deyildir ki, «Mücərrədlikdən konkretliyə,
ümumidən xüsusiyə» prinsipi pedaqogikada idrakın xüsusi prinsipi kimi təqdim edilmir.
Bu deyilənlər əsasında belə qənaətə gəlmək mümkündür: təlim prosesində hər bir
anlayışın mahiyyəti açılmalı və bu sahədəki işlərin pedaqoji-psixoloji aspektləri nəzərə
alınmalıdır.
Məqalənin aktuallığı. Oxu materialının tarixən böyük əhəmiyyətini, onun insana təsir
aspektlərini nəzərə alsaq, məqalənin müasir dövrdə aktuallığını bir daha yəqin etmiş olarıq.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə bədii materiallar
anlayışının mahiyyətinin aşılmasının müxtəlif istiqamətləri göstərilir.
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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художественного текста. Хотя в некоторой степени исследованы аспекты влияния
художественного материала на психику человека, все же данная проблема всесторонни
еще не изучена. В этой связи особое значение имеет техника чтения и освоения
художественного материала учениками начальных классов, на что в педагогикопсихологическом плане обращается пристальное внимание в статье.
S.Rahimova

The psychological problems of acquisition content of
``Literary reading material``
Summary
In this article are investigated the psychological problems of literary reading material`s
content. Though the influence of reading material`s aspect are determined, but its power,
degree and impact capabilities haven`t learned yet. At the same time here are analyzed the
influence of reading materials on developing children`s reading techniques, reading materials
in the teaching process, are clarified the importance of notion and its movement features, also
are investigated the pedagogical-psychological characters of these works.
Redaksiyaya daxil olub: 05.06.2017
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Müasir dövrdə tədris prosesinin mərhələlərində və idarə olunmasında lider müəllim,
pedaqoji liderlik, şagird mərkəzlilik və s. bu kimi yeni anlayışlardan istifadə olunur. Ancaq
bunlar arasında müasir məktəb islahatları və inkişafı ilə bağlı liderlik və lider müəllim
anlayışları daha güclü marağa səbəb olmuşdur. Müasir ədəbiyyatlarda məktəbin və sinfin
idarə olunmasında liderliyin əhəmiyyəti vurğulanır.
Təhsilin və məktəbin məqsədlərinin reallaşdırılmasında əsas rolu müəllimlər oynayır. Bu
vəzifəni öz üzərinə götürən müəllimin əhatə dairəsi təkcə sinif olmamalı, müəllim həm sinif
daxilində, həm də sinif xaricində təsirli liderlik davranışları göstərməlidir.
Sinif müəllimin liderlik bacarıqlarını ümumi olaraq müsbət mühitin yaradılması,
problemlərin ortaya çıxmadan qarşısının alınması və ya ortaya çıxmışsa onların ən uyğun
şəkildə həll edilməsi çərçivəsində də düşünmək olar. Lakin müəllimin liderlik
xüsusiyyətlərinə təlim-tədris prosesində demokratik davrana bilmək, şagirdlərin qrup və ya
fərdi olaraq qərar vermələrinə fürsət və şərait yarada bilmək, tədris prosesində şagirdlərlə
ortaq qərarlar verə bilmək, şagirdləri komanda daxilində işləməyə sövq etmək, şagirdlərin
etimadını qazana bilmək, təlim və tədris prosesinin yaratdığı müxtəlif vəzifələrə görə bir
rəhbər, məsləhətçi, psixoloq, hətta lazım olduqda bir dost kimi fərqli rolları yerinə yetirə
bilmək kimi əhəmiyyətli xüsusiyyətləri də daxil etmək lazımdır.
Sinfin idarə olunmasında müəllimin idarəçi kimi və lider kimi xüsusiyyətləri fərqlənir, bu
fərq də ümumi lider və idarəçi anlayışlarının təhlilində özünü göstərir. Müasir ədəbiyyatlarda
verilən təriflərə görə lider - təşkilati və inzibati qaydalara (əmretmə, nizamnamə, qərarnamə)
riayət edilməsindən daha üstün təsir gücünə malik olan insandır. Bundan başqa liderlik - bir
təşkilatın məqsədlərini reallaşdırmaq və ya bu məqsədləri dəyişmək üçün yeni bir struktur və
prosedur başlatma kimi ifadə oluna bilər. Lider - mövqe və statusdan daha çox şəxsiyyətin
xarakterik xüsusiyyətidir və lideri qrup yaradır, yəni bir insanın lider olması üçün digərlərinin
onu lider olaraq qəbul etməsi gərəklidir. İlham mənbəyi olmaq, təsiretmə, komandaları
yaratmaq, nümunə olmaq və qəbul edilmək kimi xüsusiyyətlər liderliyi xarakterizə edir.
Ümumi olaraq lider ilə idarəçi arasındakı fərqləri belə ifadə etmək olar. Lider -
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istiqamətvericidir, dəyişməklə maraqlanır, mənəvi səlahiyyətinə əsaslanır, insanlara mübarizə
ruhunu aşılayır, vizyon sahibidir, seçmək üçün fərqli alternativlər təşkil edir, bölüşdürülmüş
məqsədə əsaslanan gücə malikdir, motivasiya edir, ilham verir, səlahiyyətlərin mənbəyi
özüdür, səlahiyyətlərini işçilərlə bölüşdürür, məsləhətlərə, iştiraka önəm verir və güclüdür.
İdarəçi - strukturu qorumaqda maraqlıdır, idarəedəndir, bürokratik səlahiyyətə əsaslanır,
xoşbəxt cəmiyyəti qoruyur, siyahı və büdcə sahibidir, plan hazırlayır, mükafat və cəzaya
əsaslanan gücə malikdir, nəzarət edir, nizama salır, səlahiyyətinin mənbəyi qanunvericilikdir,
səlahiyyətini ancaq öz əlində saxlayır, uyğunlaşmaya önəm verir və səlahiyyətlidir.
Ümumi olaraq lider və idarəçinin fərqləndiyi xüsusiyyətlər həm məktəbin idarə
olunmasında direktorun davranışında, həm də daha kiçik səviyyədə sinfin idarə olunmasında
müəllimin davranış xüsusiyyətlərində fərqliliklər yarada bilər. Bu aspektdən baxaraq onu
qeyd etmək lazımdır ki, liderlik xüsusiyyətlərinin sinfin idarə edilməsində müəllimdə mövcud
olması onun ancaq "pedaqoji liderlik" mövqeyindən irəli gələ bilər.
Sinfin idarə olunmasının əsas məqsədi tədrisin və öyrənmənin reallaşacağı uyğun bir
mühit yaratmaq və müəyyən olunmuş hədəflərə çatmaqdır. Yəni sinifdə effektiv öyrətmə və
öyrənmə şəraitini təmin etməkdir. Sinfin idarə olunması mürəkkəb bir prosesdir və müəllimin
bu idarə etməni təşkil edərkən liderlik xüsusiyyətləri daşıması əhəmiyyətlidir. Müasir dövr,
müasir məktəb, lider müəllim, yeni idarəetmə kimi anlayışlarla təhsil sistemində də özünü
göstərir.
Beləliklə, sinfin idarə olunmasında müəllimin liderlik xüsusiyyətləri özünü bütün sinif
daxili fəaliyyətlərdə göstərməlidir ki, təlim prosesinin keyfiyyəti təmin olunsun, çünki ümumi
mənada liderlik, bir qrupu müəyyən məqsədlər ətrafında toplaya bilmək və bu məqsədləri
həyata keçirmək üçün onları hərəkətə keçirə biləcək məlumat və qabiliyyətlərin cəmidir. Sinif
idarə etməsinin lideri olan müəllim, təsiretmə qabiliyyətinə malik olan bir komanda lideri
kimi məqsədləri müəyyənləşdirməli, sinif daxili inam və güvən şəraiti yaratmalı, sinfi xarici
amillərdən uzaq tutmalı və son nəticədə sağlam bir sinif mühiti yaratmalıdır.
Ali pedaqoji məktəbin Riyaziyyat fakültəsində təhsil alan gələcək riyaziyyat müəlliminin
elmi və peşə hazırlığı elementləri onun hələ orta məktəb illəri ərzində özünü göstərmişdir. Ali
məktəbdə, əsasən I-II kurslarda gələcək riyaziyyat müəlliminin elmi hazırlığı məsələləri həll
olunur. III-IV kurslarda isə onun peşə (metodiki) hazırlığı məsələləri həll olunur və bu
mərhələdə pedaqoji təcrübənin rolu xüsusi qeyd olunmalıdır.
Ali məktəbi yenicə bitirmiş gənc riyaziyyat müəllimi orta məktəbdə öz peşə fəaliyyətinə
başladıqda bir sıra çətinliklərlə qarşılaşır. Bunlardan ən başlıcaları peşə texnologiyaları ilə
bağlı olur:
— müasir inkişafetdirci təlim şəraitində müasir təlim metodlarını və onların tədrisi
metodikasını bilməlidir;
— müasir riyaziyyat dərsi, onun strukturu, ona verilən tələbləri bilməlidir;
— dərsə hazırlaşarkən, ayrı-ayrı mövzuların metodiki xüsusiyyətlərini, məzmun xətlərində
onların tədrisi ilə bağlı şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərinə verilən tələbləri bilməlidir;
— mövzunun şərhində evristik yanaşmalar tətbiq etməklə şagirdlərin müstəqil idrak
fəaliyyətini gücləndirməyi, differensiasiyalı tapşırıqlardan istifadə etməyi;
— zəruri hallarda əyani-texniki vasitlərdən istifadə etməyi;
— təlim nəticələrini qiymətləndirmək üçün müasir qiymətləndirmə növlərini (diaqnostik,
formativ, summativ) və onların reallaşdırılmasının səmərəli üsullarını bilməlidir.
Müəllimin pedaqoji fəaliyyətinin ikinci tərəfi – təlim prosesində tərbiyə funksiyasının
reallaşdırılmasından ibarətdir. Tərbiyə funkiyası iki cəhətlidir:
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1) təlim prosesində intizamın təmin edilməsi, tədris intizamına riayət edilməsi,
2) riyaziyyat təliminin həyatla əlaqələndirilməsi prosesində şagirdlərdə mənəvi-əxlaqi
keyfiyyətlərin tərbiyə edilməsi. Bunun üçün tədris olunan hər mövzuya uyğun məsələlərin
seçilməsində həyatiliyin təmin olunması mühüm şərtdir. Müəllimin öz üzərində işləməsi,
elmi-metodiki səviyyəsini yüksəltməsi, dərsə hazırlaşması tədris fəaliyyəti bütövlükdə onun
peşə səviyyəsinin təkmilləşməsinə xidmət edir.
Belə ki, müəllimin növbəti dərsə hazırlaşması aşağıdakı məsələləri əhatə etməlidir:
mövzunun aktuallığının, motivasiyanın müəyyən edilməsi, mövzunun şərh ardıcıllığının,
metodların, izahedici, əsaslandırıcı məsələ və ya misalların seçilməsi, paylayıcı və ya
illüstrativ materialların hazırlanması, dərslikdə, metodik vəsaitdə, metodik jurnallarda
mövzunun tədrisinə dair yanaşmalar, İKT-nin tətbiqi məsələlərinin zəruriliyi və digər
aspektlər müəllimin diqqət mərkəzində olmalıdır. Müasir interaktiv təlim şəraitində
şagirdlərin müstəqil idraki fəaliyyətlərinin gücləndirilməsi məqsədilə axtarış-tədqiqat və
yaradıcı tədqiqat metodlarının tətbiq edilməsi müasir dərsin funksiyalarının reallaşdırılmasına
xidmət edən əsas komponentlər hesab olunur.
Müəllimin iş təcrübəsi artdıqca onun özünəməxsus metodikası yaranır, məlum
metodikalara tənqidi münasibət formalaşır. “Şagird-müəllim” və “müəllim-şagird”
münasibətləri yeni forma və məzmun kəsb edir. Tətbiq etdiyi tədris planına, təqdim olunan
metodiki yanaşmalara, məsələ həlli üsullarına yeni mövqedən yanaşır və daha səmərəli metod
və vasitələrdən istifadə etməyə çalışır, proqramdakı məzmun xətlərindən bəzi məsələlərin
konkretləşdiriməsi və ya dəyişdirilməsi ideyasını irəli sürür. Deməli, müəllim tədris etdiyi
kursun strukturunda və məzmununda konkret dəyişikliklərin zəruri olduğu nəticəsinə gəlir.
Bütün bunlar onu göstərir ki, müəllim riyaziyyat tədrisinin qlobal məsələləri olan: təlimin
məqsədi və məktəb tədrisinin mənası və mahiyyətinin konkretləşdirilməsi ilə maraqlanır,
dəqiqləşmələr aparmağa çalışır. Məktəbdə riyaziyyat təliminin həyatla əlaqələndirilməsinin
yolu və vasitələrini müəyyənləşdirməyə çalışır. Məktəb riyaziyyat kursunun müasir riyaziyyat
elmi ilə nə dərəcədə əlaqədar olması, yeni elmi informasiyaların və ideyaların məktəb
təlimində hansı səviyyədə əks olunması, ənənəvi və müasir məktəb riyaziyyatı kurslarının
hansı üstün cəhətlərinin mövcud olması, müasir riyaziyyat dərslikləri müasirliyi, yeni və
zəruri informasiyaları özündə nə dərəcədə əks etdirməsi – kimi məsələlər müəllimin elmimetodiki hazırlığının zəruri elementlərini təşkil edir.
Son olaraq onu qeyd etmək lazımdır ki, dəstəkləyici demokratik idarəetmə sistemi və
təlim - tədris mühitinin yaradılması ilə, həmçinin müəllimlərin və idarəedicilərin öz liderlik
xüsusiyyətlərinin inkişaf etdirilməsi üçün əlverişli şəraitin təmin edilməsi və sinif
idarəetməsində müəllimin liderlik davranışları göstərməsi ehtimalı daha da artacaqdır.
Məqalənin aktuallığı. Məqalədə müasir dövr, müasir məktəb, lider müəllim, yeni
idarəetmə kimi anlayışlarla təhsil sistemində də özünü göstərir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Tədris prosesinin mərhələlərində və idarə olunmasında lider
müəllim, pedaqoji liderlik, şagird mərkəzlilik və s. yeni anlayışlar daxil edilmişdir. Məqalədə
bu yeniliklərə aydınlıq gətirilmiş və əhəmiyyəti vurğulanmışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə sinfin idarə olunmasında müəllimin
liderlik xüsusiyyətləri açıqlanmış, təlim prosesinin keyfiyyətinin təmin olunması üçün lazım
olan üsul və vasitələrə aydınlıq gətirilmişdir.
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Ümumtəhsil orta məktəbin tədris planında əsas yer tutan ədəbiyyat fənni, əsasən, V-XI
sinifləri əhatə edir. Əslində isə ibtidai siniflərdə oxu dərslərində üzərində iş aparılan
materiallar, demək olar ki, bədii mətnlərdən ibarətdir. Bu baxımdan yanaşdıqda ibtidai
siniflərdə “Ana dili” fənn ədəbiyyatın tərkib hissəsidir. Lakin ümumtəhsil məktəbinin ayrıayrı mərhələlərində (ibtidai məktəb, əsas məktəb, tam orta məktəb) ədəbiyyat tədrisinin
qarşısında müxtəlif vəzifələr qoyulur: ibtidai siniflərdə “Ana dili” fənninin əsas məqsədi
şagirdlərdə oxu vərdişi yaratmaqdan, “əsas məktəb” adlanan mərhələdə (V-IX siniflərdə)
şagirdləri bədii idraka (həyat hadisələrinin bədii əsərdə əks olunması ilə tanış etməkdən), tam
orta məktəbdə isə Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi inkişafı ilə tanışlıqdan, eyni zamanda,
şagirdlərdə bədii təfəkkürü inkişaf etdirməkdən ibarətdir. Əlbəttə, bu mərhələlərdə ədəbi-bədii
material üzərində aparılan işi bir-birindən təcrid olunmuş şəkildə təsəvvür etmək məntiqi
cəhətdən səhvdir. Bütövlükdə istər məktəbin mərhələlərində, istərsə də ayrı-ayrı siniflərdə
verilən ədəbi biliklər (eləcə də başqa fənlər üzrə) öyrədilənlər, tərbiyə sahəsində görülən işlər
bir-birini tamamlamalı və tədricən dərinləşməlidir.
Yaranmış tarixi ənənəyə görə, ibtidai siniflərdə ana dili üzrə tədqiqatlar o mərhələ ilə
məşğul olan tədqiqatçılar tərəfindən aparılır, bu siniflərdə diqqət şagirdlərin oxu bacarığının
inkişafına yönəldilir.
Tədris planında ədəbiyyatın öyrədilməsi nəzərdə tutulan V-XI siniflərdə isə qarşıya
qoyulan məqsəd müəyyən mənada fərqlənir. Fərqlənən bu mərhələlərin hər birində ədəbiyyat
bu və ya digər şəkildə – ibtidai ədəbiyyat kursu (V-IX siniflər) və müxtəsər ədəbiyyat tarixi
kurs (X-XI siniflər) şəklində öyrədilməlidir. Həm də nəinki ayrı-ayrı mərhələlərdə, hətta
siniflərdə şagirdlərin bilikləri getdikcə dərinləşdirilərək möhkəmləndirilməlidir. Lakin onu da
unutmaq olmaz ki, ayrı-ayrı mərhələlərdə bədii material üzərində işi eyni şəkildə təşkil etmək
olmaz. Tədris zamanı nəinki sinfin səviyyəsi, hətta bədii mətnin, yaxud ədəbi materialın da
xarakteri nəzərə alınmalıdır. Bu cəhət həm təlim, həm də tərbiyə baxımından diqqət
mərkəzində durmalıdır. Şagirdlərin azərbaycançılıq ruhunda tərbiyə olunması probleminə də
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bu tələblə yanaşmaq lazım gəlir.
Ədəbiyyatın tədrisində, bu və ya digər siniflərdə ədəbi-bədii material üzərində işin
məqsədi həyat hadisələrinin bədii əsərdə əks olunmasını şagirdlərə mənimsətməkdir. Lakin işi
bununla tamamlanmış hesab etmək olmaz, qarşıya qoyulan əsas məsələlərdən biri ondan
müvafiq tərbiyəvi nəticə çıxarmaqdır. Doğrudur, pedaqogikadan da məlumdur ki, təlim
tərbiyəvi təsirə malikdir. Bu xüsusiyyət ədəbiyyat dərslərində daha ciddi əhəmiyyət daşıyır.
Haqlı olaraq deyilir: Ədəbiyyat tərbiyə vasitəsidir. Əlbəttə, insanların tərbiyəsi üçün
ədəbiyyatın vasitə olması onun ümumi cəhətidir. Ədəbiyyatda tərbiyə problemindən söhbət
açmaq daha ciddi münasibət tələb edir. Azərbaycançılıq ideyasının təbliğində və inkişaf
etdirilməsində – şagirdlərin milli ruhda tərbiyə olunmasında ədəbiyyatın gücü, qüdrəti heç nə
ilə əvəz oluna bilməz.
Ədəbiyyatın əsas obyekti ictimai həyatdır, təbiət hadisələridir, insanların ona
münasibətidir.
V-IX siniflərin ədəbiyyatdan təlim materialları müxtəlif xarakterli mətnlərdir. Bunları belə
qruplaşdırmaq mümkündür: ictimai-siyasi xarakter daşıyan mətnlər; təbiət mövzusunda olan
mətnlər; hadisələrə lirik münasibət ifadə edən mətnlər; vətənpərvərlik mövzusunda olan
mətnlər və s. Bunların hər birinə azərbaycançılıq baxımından müxtəlif tərzdə yanaşmaq lazım
gəlir. Doğrudur, təlim materialı kimi təqdim olunan bütün mətnlərdə azərbaycançılıq
əlamətləri ola bilər və demək olar ki, vardır. Lakin bunları şagirdlərin nəzərinə aydın
çatdırmaq üçün qruplaşdırılaraq münasibət bildirmək daha faydalı hesab edilir (əlbəttə,
qruplaşdırma şərti xarakter daşıyır).
İctimai-siyasi məzmun daşıyan mətnlərin öyrədilməsi prosesində azərbaycançılığın təbliği
ilə bağlı mətnlərə nümunə olaraq aşağıdakıları göstərmək mümkündür: V sinifdə Əhməd
Cavadın “Azərbaycan, Azərbaycan”, Xəlil Rza Ulutürkün “Oğul həsrəti”, Elçin
Hüseynbəylinin “Füruzə qaşlı xəncər”, Fikrət Qocanın “Şuşa”; VI sinifdə Bəxtiyar
Vahabzadənin “Qocalar”; Əliağa Kürçaylının “Vətən”, Məmməd Arazın “Azərbaycan –
dünyam mənim”, Xəlil Rza Ulutürkün “Gerbimiz – qəlbimiz”, Əli Səmədlinin “Qanlı
bənövşə”, Hüseyn Abbaszadənin “Barıt iyi”; VII sinifdə Səməd Vurğunun “Azərbaycan”,
Mehdi Hüseynin “Odlu qılınc”, Mirzə İbrahimovun “Azad”, Bəxtiyar Vahabzadənin
“Vətəndaş”; Mikayıl Rzaquluzadənin “Babəkin andı”, Ənvər Məmmədxanlının “Qızıl
qönçələr” və s. kimi konkret materiallar ictimai-siyasi məzmunu baxımından diqqəti cəlb
edirlər.
Eləcə də VIII-IX siniflərdə Azərbaycan ədəbiyyatı nümayəndələrinin yaradıcılıq
nümunələri ictimai-siyasi məzmun baxımından fərqlənirlər. Əlbəttə, bunların hamısını
sadalamaqla mətləbi uzatmağa ehtiyac yoxdur. Fikir aydınlığı üçün Almas İldırımın IX
sinifdə tərdisi nəzərdə tutulan “Əsir Azərbaycanım” ictimai-siyasi ruhu, azərbaycançılıq
ideyasının gücü etibarilə diqqəti cəlb edir. Nümunə kimi göstərilənlərin hər biri üzərində
əhatəli iş aparılmalı olan tədris materialıdır. Lakin bütün siniflər üçün (hər bir sinif üçün)
dərsliklərin forzas səhifəsində “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni” verilir. Tədqiqat
nəticəsində belə qənaətə gəlmək olar ki, azərbaycançılıq ideyasının təbliğinə, milli ruhda
tərbiyə üzrə söhbətə elə himn üzərində işdən başlamaq lazım gəlir. Lakin müəllimlərin bir
qismi himnin mətnini çox sadə hesab edərək, onun izahına laqeyd münasibət göstərirlər.
Nəticədə şagirdlər həmin mətni başa düşməkdə çətinlik çəkirlər. Müşahidə apardığımız
məktəblərin birində VII sinif şagirdləri ilə müsahibə zamanı onların dərslikdə verilmiş və
keçilmiş materialları necə xatırlamalarını və onlardan necə nəticə çıxarmalarını yoxlamaq
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni üzrə müəyyən suallarla sinfə müraciət
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edildi (hər bir Azərbaycan vətəndaşı himni əzbər oxumağı bacarmalıdır). Şagirdlərin bəziləri
onu əzbər söylədilər. Ayrı-ayrı misra və ifadələrin mənasının soruşulması tövsiyə olundu:
— “Ey qəhrəman övladın şanlı vətəni!” misrasını necə başa düşürsünüz?
Şagirdlərdən biri (suala cavab verməyə təşəbbüs göstərməyənlər də var idi) suala anlaq
səviyyəsinə uyğun şəkildə cavab verdi, cavabı məqbul saymaq olar.
— “Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız?” misrasını kim izah edə bilər?
Şagirdlərin əksəriyyəti bu misranı da aydınlaşdırdılar, lakin tam dolğunluğu ilə yox.
— “Bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müstaqdır” misralarını necə izah edə bilərsiniz?
- sualı ilə sinfə müraciət edildi. Şagirdlər sual ətrafında fikirləşməyə başladılar. Bir-biri ilə
söhbətlərindən aydın hiss olunurdu ki, “müştaq” sözünün mənasını bilmədikləri üçün fikri
tutmaqda çətinlik çəkirlər. İlk nəzərdə çox asan, sadə görünən fikir bircə sözün (müştaq)
mənası aydın olmadığına görə şagirdlər tərəfindən lazımi dərəcədə, dəqiqliyi ilə başa
düşülmür. Hətta aydın oldu ki, müəllim də şeirdə işlənən sözlərin mənasının izahına yetərincə
diqqət verməmiş, məktəblilərin bu istiqamətdə düşünmələrini nəzərə almamışdır.
Müsahibə prosesində izah olundu ki, “müştaq” ərəb sözüdür, mənası arzulayan, can atan,
həsrət çəkən deməkdir. Himndə ifadə etdiyi məna belədir: hər bir gənc Azərbaycan
Respublikasının bayrağını ucaltmağa can atır.
Təəssüf doğuran budur ki, şagirdlər “üçrəngli bayrağınla məsud yaşa” misrasında
işlədilən “üçrəngli bayrağınla” tərkibinin mənasını aydınlaşdıra bilmirlər. Deyilənlər
qətiyyətlə belə fikir söyləməyə əsas verir: müəllimlər bədii materialın məzmunu üzərində işə
və ondan çıxarılan tərbiyəvi nəticəyə lazımi dərəcədə diqqət yetirmirlər. Əgər bir mətn (həm
də ilk nəzərdə çox sadə görünən mətn) üç il ardıcıl olaraq şagirdə təqdim olunursa (V-VI-VII),
şagird onun izahında çətinlik çəkirsə, bu, artıq müəllimin laqeydliyi və məsuliyyətsizliyidir.
Səbəbi belə izah olunur. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himninin təlim materialı kimi
öyrədilməsinə vaxt ayrılmır, xüsusi saat nəzərdə tutulmur. Ona görə də Himn üzərində iş
aparılmır.
Son dərəcə səhv düşüncədir, məntiqə uyğun olmayan, bəlkə də müəllimə yaraşmayan
haldır. Əvvələn, himn siyasi materialdır, dövlətimizin varlığının ifadəsidir. Bu cəhət hər bir
vətəndaşın onu heç kəsin tələbi olmadan bilməyə borclu olduğunu göstərir. Hər dərsliyin
başlanğıcında himnin verilməsi məktəblinin onu nəinki oxuması, hətta əzbər öyrənməsini
təlqin edir. Bu istiqamətdə müəllimin söhbətinə gəldikdə, ona vaxt tapmaq olar: hər tədris ili
başlayanda ilk gün sentyabr ayının 15-i Bilik Günüdür. Ədəbiyyat müəllimi, eləcə də digər
fənn müəllimləri həmin gündən istifadə edib himnin məzmununu şagirdlərin nəzərinə çatdıra
bilər. Şagirdlər bilməlidirlər ki, üçrəngli bayraq dövlətimizin atributlarıdan biridir. Həm də
hər bir rəng müəyyən rəmzi məna daşıyır. Başqa rənglər onun heç birini əvəz edə bilməz.
Bizim dövlətimizi (Azərbaycanı) ancaq bayrağımızda verilən üç rəng (göy, qırmızı, yaşıl)
ifadə edə bilər. Bunların da hər biri xalqımızın – dövlətimizin bir cəhətini ifadə edir:
göy rəng – türkçülükdür, azərbaycanlıların türk olduğunu göstərir;
yaşıl rəng - müsəlmançılıqdır, Azərbaycan xalqının müsəlman dininə etiqad etdiyini
bildirir;
qırmızı rəng - müasirliyi (yaxud mübarizliyi) bildirir. Bu, o deməkdir ki, Azərbaycan xalqı
yenilik tərəfdarıdır, yeniliyi qəbul edəndir, yaxud azadlığı uğrunda mübarizə aparmağa, hətta
qan tökməyə də hazırdır. Bunların şagirdlərə çatdırılması vacibdir.
Şagirdlərlə bu istiqamətdə ardıcıl söhbət aparmaq, müsahibə təşkil etmək gərəkdir ki,
onlarda azərbaycançılıq hissi qüvvətlənsin. Bütün siniflərin ədəbiyyat dərsliklərində (hətta
digər fənlərin dərsliklərində) himnin verilməsi ardıcıl (sinifdən-sinfə keçdikcə) iş aparmağa
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imkan verir.
Əlbəttə, V-IX siniflərin ədəbi-bədii mətnləri arasında ictimai-siyasi məzmun daşıyan təkcə
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni” deyil, belə mətnlərin sayı çoxdur. Bunların hər
biri üzərində aparılacaq işi burada əks etdirməyə zərurət yoxdur. Digər mətnlərin izahında da
verilən nümunəyə əsaslanmaq olar və tövsiyə edilir.
Belə mətnlərdən biri də Xəlil Rza Ulutürkün V sinifdə öyrədilməsi vacib sayılan “Oğul
həsrəti” şeiridir. Doğrudur, metodik tədqiqatlarda söylənən, tövsiyə olunan hər bir metodik
fikir proqram materialının açılmasına, şagirdlərə çatdırılmasına xidmət göstərməlidir. Lakin
zamanın, dövrün tələbi ilə əlaqədar olaraq təlimin məzmunu dəyişikliyə uğradıqda bu və ya
digər mətn başqa birisi ilə əvəz olunur. Odur ki, müəyyən bir metodik fikir söyləyərkən
materiallar müəyyən prinsipə əsasən qruplaşdırılmalıdır. Bir bədii mətnin öyrədilməsinə dair
irəli sürülən metodik fikirdən o qrupa daxil olan başqa materiallar üzərində iş zamanı da
istifadə edilsin. Bu baxımdan yanaşdıqda Xəlil Rza Ulutürkün adı çəkilən “Oğul həsrəti” şeiri
ilə əlaqədar söylənən metodik fikirlərdən Əhməd Cavadın V sinifdə öyrənilən “Azərbaycan,
Azərbaycan” və Əli Tudənin “Yaşayanlar görəcəkdir"; Əliağa Kürçaylının VI sinifdə
öyrədilən “Vətən”, Məmməd Arazın “Azərbaycan – dünyam mənim” və Xəlil Rzanın
“Gerbimiz – qəlbimiz”; Səməd Vurğunun VII sinifdə öyrədilən “Azərbaycan”, Bəxtiyar
Vahabzadənin “Vətəndaş”, eləcə də bu ruhda təqdim edilən digər materiallar üzərində iş
apararkən istifadənin faydalılığını məktəb təcrübəsi təsdiq edir.
Əli Tudənin “Yaşayanlar görəcəkdir" şeiri çox ciddi siyasi məzmun daşıyan kiçik həcmli
lirik şeir parçasıdır, lakin insanın qəlbinə dərin nüfuz edən, onu milli düşüncəyə, azadlığa
səsləyən zəngin hisslər aşılayır. Ona görə də tədris prosesində şeiri sadəcə olaraq oxutmaq,
əzbərlətməklə məhdudlaşmaq olmaz. Şeirin ayrı-ayrı misraları üzərində təhlil işi apararaq
milli (azərbaycançılıq) keyfiyyətləri üzə çıxarmaq tələb olunur.
Parçalanmış ana torpaq
Bu Qaqabağ, o Qarabağ.
Lal sərhəddə Araz ancaq
Haray çəkir insan kimi, kimi misralar üzərində müəllim şagirdləri düşündürməklə şəhid olmağın özünün də bir
cəsarət tələb etməsi hissini onlara aşılayır və qeyd etməyi lazım bilir. Bütün bunlar
cəsarətliliyin azərbaycanlılar üçün əsas mənəvi keyfiyyət olduğunu şagirdlərə dərk etdirilir,
hətta onların siyasi arenada da bu ruhda tərbiyə olunmalarına istiqamət verir, əsl
azərbaycançılıq məfkurəsini özündə ehtiva edir.
Yaxud, Xəlil Rza Ulutürkün “Oğul həsrəti” şeirində başdan-başa azərbaycançılıq ideyası
təbliğ olunur. Həm də şair bütöv azərbaycançılığı (Şimali və Cənubi Azərbaycanın birliyini)
təbliğ etmək üçün çox müvəffəqiyyətli məcaz yaradır. Nümunə kimi aşağıdakı misralara
nəzər salmaq olar:
Qanlı köksü dəlik-dəlik,
Xocalıda bir qəsr tik.
Bu cahanda həmişəlik
Qalan Təbrizim, Təbrizim!
Sən tapınan, o – tapınaq,
Cüt Təbrizi qovuşduraq,
Ey bəxtəvər, ey üzüağ,
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Balam, Təbrizim, Təbrizim!
Misralardan aydın olur ki, şair oğlu Təbrizlə Şərqin qocaman mədəniyyət mərkəzi olan
Təbriz şəhərini ekizləşdirir və Azərbaycanın rəmzi kimi, azərbaycançılığın dayağı kimi
oxucuya təqdim edir. Azərbaycançılığın təbliği işində heç nədən qorxub-çəkinməməyi oğluna
tövsiyə edir.
Misralarda çox ciddi siyasi məzmun öz bədii ifadəsini tapmışdır. Tədqiqat göstərir ki, bu
siyasi lirikanı misralar üzərində şagirdləri müstəqil düşündürmədən mənimsətmək mümkün
deyil. Ona görə də elə mətnlərin həcmcə kiçik olmasına baxmayaraq, üzərində geniş iş təşkil
etmək zərurəti meydana çıxır.
Məqalənin aktuallığı. Ölkəmizdə yaşayan xalqların azərbaycançılıq məfkurəsi ilə
birləşməsi, Vətənin tərəqqisi naminə çalışmaları vacibdir. Odur ki, Ulu öndər Heydər Əliyev
tərəfindən əsası qoyulmuş azərbaycançılıq ideyasının təbliği aktuallığı ilə seçilir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Ümumtəhsil məktəblərində ədəbiyyat fənninin tədrisi zamanı
şagirdlərin azərbaycançılıq ruhunda tərbiyə olunması diqqət mərkəsinə gətirilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Şagirdlərin azərbaycançılıq ruhunda tərbiyə
olunması sahəsində ədəbiyyat müəllimlərinə öz köməyini göstərəcəkdir.
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Воспитание учеников в духе азербайджанства в
процессе преподавания литературы
Резюме
В статье отмечается, что наиболее важным на сегодняшний день, является
объединение народов, проживающих в стране, под идеологией азербайджанства и их
старания ради развития Азербайджана. В связи с этим, актуальность приобрела
пропаганда идеи азербайджанства, основанная еще общенациональным лидером
Гейдаром Алиевым. В статье в центре внимания стоят вопросы воспитания учеников в
духе азербайджанства на уроках литературы в общеобразовательных школах.
Статья окажет помощь учителям по литературе в воспитании учеников в духе
азербайджанства.
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E.Aliyev

Education of students in the spirit of Azerbaijanis
in the process of literature teaching
Summary
The article notes that the most important for today is the unification of the peoples living
in the country, under the ideology of Azerbaijanis and their efforts for the development of
Azerbaijan. In this connection, the propaganda of the idea of   Azerbaijanis, founded by
the national leader Heydar Aliyev, became actual. The article focuses on the issues of
education of students in the spirit of Azerbaijan in literature classes in general education
schools.
The article will help teachers on literature in the education of students in the spirit of
Azerbaijanis.
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Tədrisdə müəllimin psixoloji imkanları və
onlardan istifadə yolları
Sevda Abdiyeva
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E-mail: sevda_abdiyeva@hotmail.com
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Açar sözlər: tədris prosesi, müəllim şəxsiyyəti, müəllimin koqnitiv bacarıqları, müəllimin
sosial-psixoloji və peşə keyfiyyətləri
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учителя, социально-психологические и профессиональные качества учителя
Key words: educational process, personality of the teacher, cognitive skills of the teacher,
social-psychological and professional qualities of the teacher
Bildiyimiz kimi, hər bir nəsli həyata hazırlamaq üçün onu oxutmaq, tədrisi məqsədyönlü
və keyfiyyətli aparmaq üçün peşəkar müəllimlərin imkanlarından geniş istifadə etmək
lazımdır. Hər bir tarixi mərhələdə, elmin və texnikanın inkişaf xüsusiyyətlərindən istifadə
edərək, cəmiyyətin müəyyən şəxsiyyət keyfiyyətlərinə olan tələbatları nəzərə alaraq tədris
prosesini qurmaq lazımdır. Müəllim fərdi şəkildə hər bir şagirdlə təlim keçir, onun şəxsiyyət
xüsusiyyətlərini, o cümlədən təfəkkür tipini, xasiyyəti, temperamenti, istedadını nəzərə
almalıdır. Eyni zamanda müəllimin sosial-psixoloji keyfiyyətləri də burada mühüm əhəmiyyət
kəsb edir.
Müəllimlik peşəsi yarandığı andan burada onun peşə və şəxsi keyfiyyətlərinin
formalaşması prosesi müzakirə obyektinə çevrilmişdir. Təhsilin qarşısına, gənc nəslin gələcək
həyata, ictimai fəaliyyətə hazırlamaq baxımından müəyyən tələblər qoyulurdu. Həmin
tələblərə riayət etmək üçün müvafiq təhsil verən şəxslər də hazırlanmalı idi. Təhsil sistemi
formalaşdıqca müəllim hazırlığı da həyata keçirilməyə başlandı (liseylər, mədrəsələr, orta və
ali məktəblər və s.). Klassik pedaqoji və psixoloji fikir tarixində müəllim şəxsiyyəti problemi
tədqiqat obyektlərindən biri olmuşdur. J.J.Russo, İ.H. Pestalotsi, Y.A. Komenski, V.A.
Suxomlinski, bir sıra digər görkəmli pedaqoqlar və maarifçilər pedaqoji prosesdə müəllim
şəxsiyyətinə xüsusi önəm verərək burada zəruri məqamları təyin etməyə çalışırdılar.
Müasir dövrdə təhsilin psixologiyası ilə yanaşı həm də təhsilin sosial psixologiyası sahəsi
sürətlə inkişaf edərək psixologiyanın mühüm sahələrindən birinə çevrilir [1]. Eyni zamanda
elmi ədəbiyyatda vurğulanır ki, bu sahə bir çox digər psixoloji və pedaqoji sahələrin
qovşağında formalaşmışdır (inkişaf psixologiyası, pedaqoji psixologiya, yaş psixologiyası və
digər sahələr). maraqlı cəhət həm də burada özünəməxsus tədqiqat metodlarının formalaşması
prosesi qeyd olunmalıdır. Bu barədə K.Kəbirli yazır ki, “müəllim, əsasən, şagirdin konsultantı,
onun fərasətini və orijinal bacarığını qiymətləndirən, şagirdi aktivliyə, müstəqilliyə,
təşəbbüskarlığa həvəsləndirən rolunda çıxış edir” [6].
Tədqiqatçıların qeyd etdiyi kimi, elə müəllimlər var ki, onların mənəvi-psixoloji durumu
tədris intizamının tədrisində yaxşı vəziyyətlərin yaranması və inkişafı üçün pozitivdir.
Bununla belə çox ölkələrdə şagirdlərin əksəriyyəti üçün məktəb sinfinin reallığı dərslərdən
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ibarətdir, burada biliklər onların müəllimləri tərəfindən ən yaxşı halda, faktların, qanunların
və məlumatların yığımı kimi ötürülür. Bir çox təhsil və kompetensiyalar, məktəb və cəmiyyət
arasında mövcud qarşılıqlı təsiri xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq müxtəlif tədris üslubları
mövcuddur.
Müəllimlərin çatışmazlıqları probleminin həlli üçün səmərəli tədbirlər müəllimin
peşəkarlığının tanınmasından başlanır. Sinifdə təcrübənin təkmilləşdirilməsinin əsas
aspektlərindən biri müəllim üçün özünə işin əsas istiqamətlərini müəyyən etməyə və öz
təcrübəsində zəruri aspektləri (dəyişikliyə ehtiyac duyulan) əks etməyə imkanın
yaradılmasıdır. Müəllimlər prioritetlərin təyinində bilavasitə iştirak etməlidir, yəni onların
real problemləri və uyğun qərarların seçilməsi baxımından [2].
Müasir dövrün tədris xüsusiyyətlərindən biri də müxtəlif texniki və texnoloji
innovasiyalardan faydalanıb uşağın şüuruna və qəlbinə yolun tapılmasıdır. Belə tələb və bu
istiqamətdə inkişaf yenə də müəllimdən həm özünün, həm də şagirdin koqnitiv və emosional
imkanlardan faydalanaraq öz məqsədinə nail olmaqdır. Bu sahədə yaranan problemlər və
çətinliklər də araşdırılır [3].
Problemin öyrənilməsinin məqsədi və metodları. İnsan təbiəti dəyişməsə də, tədris
prosesində bir sıra, yeni texnologiyalar və yanaşmaları ilə bağlı innovativ proseslər gedir ki,
nəticədə müəllim öz sosial-psixoloji keyfiyyətlərini səfərbər edib həmin imkanlardan
faydalana bilməlidir. Biz qarşımıza “innovativ texnologiyalar şəraitində müəllim tərəfindən
şəxsi sosial-psixoloji keyfiyyətlərini necə istifadə etməlidir?” sualı qoyaraq konkret tədris
təcrübəsinə və elmi araşdırmalara müraciət edib ona cavab axtarmağa çalışdıq.
Əldə edilmiş nəticələr. XX əsrdən etibarən məktəb tədrisində innovativ təhsilə keçid təyin
olunaraq tədrisdə bir sıra inqilabi dəyişikliklərə səbəb oldu. Belə innovasiyaların məqsədi
təhsil prosesinin mərkəzində uşaq şəxsiyyətinə yönəlmiş texnologiyaları yerləşdirməklə onun
təkmilləşməsinə nail olmaqdır. Bu texnologiyalar təhsil alanların hazırlanması üçün
münaqişəsiz və təhlükəsiz şəraitinin təminatına yönəldilmişlər. Bu texnologiyalar uşağa qarşı
hərtərəfli hörmət və sevginin formalaşmasına istiqamətlənir, onun yaradıcı qüvvələrinə inamı
yaradır, məcburiyyəti rədd edirlər.
Predmet olimpiadalarında, intellektual müsabiqələrdə və konfranslarda məktəblilərin
müntəzəm iştirakı biliklərə və biliyin keyfiyyətinə marağın artmasına imkan yaradır.
İnnovasiya texnologiyalarının tətbiqinin hədəfi tədris prosesinin fərdiləşdirilməsi və
məktəblilərin təliminin keyfiyyətin artırılmasıdır. İnnovasiya texnologiyaları fəallığı inkişaf
etdirməyə imkan verir, məktəblilərin yaradıcılıq qabiliyyətlərini, müstəqilliyi, predmetlərə
onların marağını aktivləşdirir.
İnnovasiyaların birinci nəticələri təhsil alanların təhsilinin keyfiyyətin artırılmasına imkan
verir, predmetlərin tədrisinin təşkili şagirdlərin razılıq dərəcəsinin artmasına imkan yaradır.
Azərbaycan məktəblərində artıq dərslərdə rol və işgüzar oyunlar keçirilir, diaqnostik testlər
tərtib edilir və istifadə olunur, təlimdə informasiya texnologiyalarından getdikcə daha geniş
istifadə olunur, uşaqların yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişafı metodikaları, təlimdə və
tərbiyədə uşaqlarla səmərəli, fərdi xüsusiyyətləri nəzərə alan əməkdaşlıq texnologiyaları və s.
tətbiq olunur. Şübhəsiz, belə hallar və bu istiqamətdə iş ən qabaqcıl müəllimlər tərəfindən
aparılır və onların təcrübəsi müxtəlif seminarlarda, metodik şuralarda, treninqlərdə yayılır və
tətbiq edilir. Məlumdur ki, tədris prosesində interaktiv lövhə və virtual laborator
proqramlarından istifadə edilməsi dərsin əsas prinsiplərindən birini, onun əyaniliyini təmin
edir [5].
Bu sahələrdə görülən işlər aparılırmı:
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1. irəliyə doğru inkişaf rejimində təhsil müəssisəsinin işinin təminatı;
2. hər bir uşağın şəxsi inkişafını təmin edən metodik işin məzmununun təyin edilməsi;
3. innovasiya faktları və hadisələri haqqında müəllimlərə məlumat verilməsinin təminatı
və onların ekspertizasının təşkili;
4. innovasiya fəaliyyətinin istiqamətləri üzrə təhsilin məzmununun zənginləşdirilməsi
baxımından əlavə maarifləndirici xidmətlərin təminatı;
5. müəllimlərin innovasiya axtarışının, tədqiqat fəaliyyətinin davamlılığının təminatı;
6. müəllimin peşəkar bacarığından asılı olaraq ona fərdi yanaşmanın təminatı;
7. şagirdlərin şəxsi inkişafına səmərəli təsirini təmin edən peşəkar fəaliyyətin üsulları ilə
müəllimlərin təchizatı [4].
Təlim prosesində psixoloji amilim rolunun öyrənilməsi üçün müasir Azərbaycan
müəlliminin sosial-psixoloji keyfiyyətlərini təhlil etmək lazımdır. Bunun üçün artıq bu sahədə
aparılmış tədqiqatlar var, əsasən bu ayrı-ayrı müəllimlərin topladığı təcrübənin
ümumiləşdirilməsinə və yayılmasına aiddir. Ciddi şəkildə müəllim şəxsiyyətinin psixoloji
durumu və bu zaman tədris və təlimə bu durumun təsiri xüsusiyyətlərini ətraflı olaraq demək
olar ki öyrənilməmişdir. Ilk növbədə milli psixologiyaya xas olan özəllikləri qeyd edək.
Burada dünyaya müəllimin münasibətinə təsir edən mental amilin öz rolu var. Azərbaycanlı
olaraq, onun üçün həyatda əhəmiyyətli olan xüsusi mədəni kodlar var ki (ailə, din, etiqadlar,
əcdadlara münasibət, ev, uşaqlar, qocalar və s.), onun psixoloji durumuna təsir edir. Buraya
özünkü və özgəninki olanları fərqləndirmək, dünyagörüşündə prioritetləri seçmək kimi
xüsusiyyətlər daxildir. Müəllimin özünü qiymətləndirməsi, sərvət meylləri, motivasiyası
əsaslı şəkildə qeyd edilən amillərdən asılıdır.
Sosial mühitin də burada rolu böyükdür. İlk növbədə müəllim peşəsinin prestijliyi, dövlət
tərəfindən göstərilən qayğı, müəllimin maddi durumu, məişəti, kollektivdə mənəvi-psixoloji
iqlim onun psixoloji durumuna təsir edir. Digər tərəfdən sinfin yaş-cins tərkibi, intellektual
səviyyəsi, uşaqların (yaşdan asılı olaraq) təhsilə münasibəti, bu və ya digər fənnə olan
münasibəti də əhəmiyyətli dərəcədə rol oynayır.
Sinifdə yaranan xüsusi ünsiyyət prosesi həm uğurlu, həm də çətin ola bilər. Müəllim
istənilən halda belə vəziyyətdən çıxmağı bacarmalıdır. Real praktikadan seçdiyimiz iş
nümunələri göstərir ki, müəllimlərimizin bir sıra psixoloji özünəməxsusluqları var. Bunlara
müraciət edək.
Bu məsələdə əsas olan amillərdən biri hansı şəraitin nə dərəcədə müəllim peşəsinin
seçiminə təsir etməsidir. Adətən özünə yaxşı ad qazandıran müəllimlərin fəaliyyətinə
valideynlərin məsləhəti, çox sevdiyi fənni öyrənməyə həvəsi, pedaqogika elminə maraq xeyli
dərəcədə təsir edib. Digər tərəfdən, məlum olur ki, uşaqlarla ünsiyyətdə olmaq imkanı və
peşənin ictimai əhəmiyyəti müəllimlərin əksəriyyətinə orta dərəcədə təsir göstərdi.
Elə müəllimlər də var ki, onların peşə seçiminə ailə ənənələri, dost-tanış məsləhəti və
təsadüf heç təsir etməyib. Bu baxımından məlum olmuşdur ki, müstəqil işin ilk illəri əsl
peşəkarlıq məktəbidir. Öz peşəsini sevən, öz işinə həvəslə yaxınlaşan müəllimlər hesab edirlər
ki, ilk iş illəri seçiminin düzgünlüyünü tam olaraq təsdiqlədi. Belə müəllimlərin iş
fəaliyyətinin başlanğıcı haqqında olan fikirləri aşağıdakı kimi olub: “gündəlik vəzifələrimin
öhdəsindən uğurla gəlirdim“, “mən ümumiyyətlə məşğələləri yaxşı keçirdim, “şagirdlərlə
normal münasibətlər quruldu“, həmkarların diqqət və dəstəyini hiss etdim”, “öz rejimimi
qaydaya saldım“ və s. pedaqoji kollektivin yardımı və dəstəyi nəticəsində müəllimlər, demək
olar ki, uşaqlarla birgə fəaliyyətin keçirilməsi vaxtı gözə çarpan çətinlikləri hiss etmirdilər.
Çünki həm müdiriyyət onlara diqqətlə yanaşırdı, valideynlərlə də ümumi dil tapılırdı.

124

Elmi əsərlər 2017/3

Бакы Гызлар Университети

Təcrübəli müəllimlər etiraf edirlər ki, öz fəaliyyətinin ilk illərində rastlaşdığı çətinliklər
nədən çox dərəcə fəaliyyətimin əvvəlində rastlaşdığı şəraitdən və oxuduğu ali məktəbdə
keçdiyi hazırlıqdan. Burada həm də təcrübəsizlik həlledici rol oynayırdı.
Müəllimin fəaliyyət istiqamətini psixoloji cəhətdən müəyyən edən amillər sırasında ilk
növbədə uşaqların maraqları və sorğuları, daha sonra şəxsi təcrübə olmuşdur. Bundan başqa
yardımçı rol oynayan amillər sırasında təlimatlar, yuxarı təşkilatların və rəhbərlərin
tövsiyələri, həmkarların məsləhətləri, metodik vəsaitlər, daha sonra rəhbərliyin sərəncamları
və digər müəllimlərin təcrübəsi qeyd olunur.
Psixoloji ünsiyyətin gücləndirilməsi və daha faydalı olması məqsədilə müəyyən iş
formalarına və metodlarına daha çox etibar olunur, o cümlədən mühazirələrdə və
məsləhətlərdə tövsiyə olunmuşlara riayət etmək, şəxsi təcrübədə yoxlanmışlara, uşaqların
sorğularına və imkanlarına uyğun olan materiallara və metodlara, qismən isə həmkarların iş
təcrübəsində özünə bəraət qazandırmışlara, metodik vəsaitlərdə olanlara müraciət etməkdir.
Artıq bir neçə il təcrübəsi olan, kollektivdə müəyyən nüfuza malik olan müəllimlərin
fikrinə görə uşaqlarla işdə inandırma və izahetmədən istifadə edən pedaqoqun bacarığı
həlledici səmərə verə bilər. Digər tərəfdən ən yaxşı nəticələr tələbkarlıq və nəzarət zamanı
olur. Bəzi hallarda uşaqlarla işdə ən yaxşı nəticələri tərif və razılıq verdiyini nəzərə alaraq bu
amildən də geniş istifadə olunur. Bununla belə uşaqlarla sadə və mehriban münasibətlər
qurmaq lazım olsa da burada müəyyən məsafə saxlamaq lazımdır.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, müəllimlərin pedaqoji praktikasında bəzən şagirdlərlə
ünsiyyət zamanı çətin vəziyyət yaranır. Çətin vəziyyətləri normal normal hadisə hesab edən
müəllimlər adətən belə hallada özünü ələ ala bilir. Bunu aradan qaldırmaq və çətin şəraitdə
qərar qəbul etməzdən qabaq bir qədər səbirli olmaq və gözləmək lazım olduğunu müəllimlər
yaxşı başa düşür. Psixoloji baxımından bəzən gözlənilməz hadisələr baş verə bilər. Adətən
müəllimlər, uşaq psixologiyasına, uşaqların xasiyytlərinə yaxşı bələd olduğu üçün özünü ələ
ala bilirlər. Əlbəttə ki, yaranmış çətin vəziyyətdə səbəbkarları axtarmaq lazımdır. Burada həm
ailənin təsiri, həm də öz səhvləri göstərilməlidir. Vəziyyəti qaydaya salmaq üçün müəllimlər
hərdən bir “yumor imkanlarından”, nadir hallarda isə “inzibati tədbirlərdən“, “müdiriyyətin
yardımından”, “həmkarların yardımından”, ”valideynlərin yardımından “ istifadə edirlər.
Beləliklə, məktəb mühitində xüsusi sosial-psixoloji ab-hava yaranır. İstənilən şəraitdə, o
cümlədən çətin vəziyyətdə qərar qəbul ediləndə uşaqların psixologiyasına yaxşı bələd olan
müəllimlər həmişə özünü əminlikdə hiss edir. Həm də müəllimlər unutmurlar ki, buraxılan
pedaqoji səhv çətin düzəldilə bilər. Müəllimin sosial-psixoloji və peşə keyfiyyələrini inkişaf
etdirmək və düzgün istifadə etmək üçün ixtisas artırılması kurslarına, treninqlərinə daima
yazılmaq və orada oxumaq lazımdır. Bu zaman hər bir müəllim çalışır ki, vaxtdan geri
qalmasın, təhsilin müasirləşdirilməsi problemlərini daha yaxşı başa düşsün, qabaqcıl
texnologiyalar ilə tanış olsun, attestasiyaya hazırlaşsın və öz dünyagörüşünü genişləndirsin.
Məqalənin aktuallığı. Dərs prosesi canlı ünsiyyət üzərində qurulur. Burada müəllimin
peşə və sosial-psixoloji keyfiyyətlərinin xüsusiyyətləri olduqca böyük rol oynayır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Müasir texnologiyalar müəllimin peşə fəaliyyətinə əsaslı
şəkildə təsir edir. Çünki bu qabaqcıl təcrübə məktəbidir. Belə texnologiyalar prosesi
stimullaşdırır, yaradıcılıq imkanları inkişaf etdirir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Son zamanlar təhsildə yaranan yeni
texnologiyalardan istifadə olunması zərurəti mütəxəssislərin bacarıq və qabiliyyətlərin
inkişafına əsaslı təsir göstərir, onlar çalışırlar ki, layihələşdirmə metodu və oyun
texnologiyaları, informasiya texnologiyalarından və problemli təlimdən istifadə etsinlər.
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aydındır ki, bu müəllim tərəfindən fəaliyyətin adət edilmiş üsullarına yenidən baxılmasına
təkan verə bilər.
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Психологические возможности учителя в
процессе преподавания и пути их применения
Резюме
В статье обосновываются идеи об использовании психологических возможностей
учителя в школьной аудитории. В частности, психологические качества
рассматриваются в нескольких направлениях: связанные с профессиональными
знаниями, навыками и способностями; связанные с морально-психологическим
обликом; носящие личностно-индивидуальный характер, то есть имеющие отношение к
эмоционально-волевой сфере. Имеют значение и некоторые общие основания
деятельности учителя – характер общения с коллективом школы, с учащимися, с
родителями, с общественностью в целом. Важен также стаж работы, мотивация в
деятельности, возможность карьерного роста, а также оплата работы. кроме того, имеет
значение престиж работы учителя как в целом в обществе, так и в регионе, где
находится данная школа. Психологические возможности учителя носят
индивидуальный характер и должны учитываться в оценке его деятельности.
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Psychological capacity of the teacher in the process
of teaching and ways of its application
Summary
The article explains the idea of   using the teacher's psychological capabilities in the
classroom. In particular, psychological qualities are considered in several directions: those
related to professional knowledge, skills and abilities; associated with the moral and
psychological image; bearing personality-individual character, that is, related to the
emotional-volitional sphere. General nature of the teacher's activity is also important: the
nature of communication with the school team, students, parents, and the public at large. The
length of work, motivation, the possibility of career growth, as well as compensation are also
very important factors. In addition, the prestige of the teacher's work both in society as a
whole and in the region where the school is located, matters a lot. Psychological capacity of
the teacher is of an individual nature and should be taken into account in assessing its
activities.
Redaksiyaya daxil olub: 07.09.2017
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Məlum olduğu kimi, V-XI siniflər üzrə ədəbiyyatdan ən çox nəzərdə tutulan
standartlardan biri ifadəli oxu ilə əlaqədardır. Beşinci sinifdə 1.2. əsas standart üzrə bədii
nümunələrin təhlili üzrə 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; habelə VI sinifdə 1.2. əsas standart üzrə,
1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.3 və IX sinfə kimi bunlar davam edir [2, 38-40].
Heç kim bu standartların azlığından şikayət etmir; lakin şagirdlərin oxusu və nitqi
kurikulum tələblərinə cavab verirmi? Biz bu məqaləni həmin suala cavab axtarmağın əsasında
yazmışıq.
İfadəli oxu ifadəsi çox geniş məzmunlu anlayışdır. Alimlər onu cürbəcür səmtlərdən şərh
etmişlər. Radioda ifadəli oxu, səhnədə ifadəli oxu, ədəbiyyat dərslərində ifadəli oxu,
sinifdənxaric tədbirlərdə ifadəli oxunun öz spesifik cəhətləri göstərilir. Ümumi olan tələb
ədəbi tələffüzün normalarının gözlənil-məsindən ibarətdir. Bu tələb başlıca tələb kimi həmişə
vurğulanmışdır: çünki ton, tembr, fasilə, vurğu, orfoepiya şifahi nitqin tənzimlənmə
vasitələridir.
Orta məktəb üzrə ədəbiyyat dərslərində ifadəli oxu ilə bağlı standartlar müəllimlərin
tərəfindən həmişə təriflənmiş və nümunə göstərilmişdir. Çünki şagirdlərin ədəbi qiraət və ya
ifadəli oxu vərdişləri ilə silahlandırılması ədəbiyyat tədrisinin ən mühüm göstəricisi sayılır.
Ancaq oxunun keçirilməsindən qabaq mətn özü obrazlılıq, ifadəlilik cəhətdən poetik olmalıdır.
Yəni mətn bədii üslubdadırsa, poetizm yaradan vasitələr məzmunu yüksək emosional tona
yüksəltməlidir. Bu fikrimizi şərh etməyə çalışaq.
Zahid Xəlilin “Torağaylar oxuyur” kitabındakı uşaq şeirləri öz təravəti, bədii gözəlliyi,
dolğunluğu ilə seçilir.
Bacı, bu ağac gilasdı,
Yaz gəldi bu ağacın
Budağından gül asdı.
Şairin təbiətə həsr olunmuş şeirlərində poetik deyim tərzi, bədii tapıntı olan orijinal bədii
ifadə vasitələrindən məharətlə istifadə olunmuşdur.
Bizim bağçamıza bir çəmən düşüb,
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Sürüşüb, baharın çiynindən düşüb,
Gündüzlər o qədər quzu var orda,
Xırpaxır otlayır quzular orda.
Səhər atlas üstdə şehdən inci var,
Şehlər quzuların gözütək parlar
Düzü başdan-başa tərifdir çəmən,
Quzu tükü kimi zərifdir çəmən [1, 273].
Birinci mətn parçalarının poetizmi insana məxsus əlamətlərin yaz fəslinin, ağacın üzərinə
köçürülməsidir. Qafiyələnməsi də həmahənglik yaratmışdır: gilasdı – asdı.
Oxu (qiraət) zamanı gərək onu ton, vurğu və orfoepiya ilə bəzəyəsən. Onda mətnin
poetikası daha da gözəlləşir; şagird belə oxuyur:
Bax / bu ağac gilasdı//
Yaz gəldi/ bu ağacın//
Budağınan / gül asdı//
İkinci mətnin də üzərində intonasiya və orfoepiya texnikasının gözlənilməsi ifadəliliyə
yeni bir gözəllik qatmışdır. Lakin biz burada orfoepiya amilinin gözlənilməsini qeyd edəcəyik.
Mətnin ifadəli oxusuna dair zəruri vəsaitlər aşılayarkən aşağıdakı sözlərin ədəbi tələffüzü
mütləq gözlənilməlidir: baxçamıza, çiynindən, gündüzdər, otduyar, otdar, üsdə, şehdər, parrar,
tərifdi, zərifdi.
Şagirdlərə ifadəli oxu bacarıq və vərdişləri ibtidai siniflərdən aşılanmağa başlanır.
Müəllimlərimiz ədəbi tələffüz normalarını tədris edirlər, bilik verirlər, lakin praktik bacarıqlar
aşılamağın forma və yollarını tapa bilmirlər. Bəs optimal forma və yollar hansılardır.
Bu sahədə qabaqcıl təcrübələri ümumiləşdirilən müəllimlərin fikrincə, oxu məzmun
xəttinin reallaşdırdığı standartların demək olar ki, hamısı ifadəlilik aşılayan didaktik
imkanlardır. Bu baxımdan Sumqayıt şəhərindəki Qubadlı Qaçqın məktəbinin əməkdar
müəllimi Ədalət Əsədovun “İfadəli oxu necə aparılır” bülletenindən bir parça:
V sinifdə şair Rafiq Yusufoğlunun “Kəndimiz” şeirinin məzmununun yaranan nisgil,
ovqat, üzüntülü musiqi sədaları altında bu sətirləri səsləndirirəm.
- Tez-tez yuxuma girir kəndimizin dağları,
Ətirli yamacları, nəğməkar bulaqları.
Görürəm, bağçamızda
Əriklər çiçəkləyib;
Köpəyimiz qapıda qulaqların şəkləyib.
Yenə ətirli yazdı balaca kəndimizdə,
Görən bizi yuxuda görürmü kəndimiz də?
Bizlərdən ayrılandan yollarda qalıb gözü,
Kəndimiz yatdımı ki, yuxuda görsün bizi?!
Mətnin ifadəli səslənməsi şagirdlərin xəyalını başqa bir aləmə aparır. Həmin mətndəki
sözlərin təsiri ilə şagirdlərin təsəvvüründə tablolar, mənzərələr, geniş panoramlar sərgilənir və
melodik drama çevrilir. Təkrar səsləndirmələrdən sonra mətn şagirdlər tərəfindən oxunur və
təhlil başlanır. Şagirdlər orta fasilə nizamını gözləməklə mətnin qiraəti üzərində işləyirlər: ton,
tembr və vurğulu qammalara orfoepik normalar da gözəl bir ahəng qatır. Leksik, qrammatik
yolla yaranmış ifadəlilik – yuxuma girir, ətirli yamaclar; ətirli yazdır, yuxuda görürmü,
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kəndimiz də; yollarda qalıb, görən, kəndimiz yatdımı ki, yaxında görsün bizi;
Orfoepik yolla yaranmış ifadəlilik: ətirri, yamajdarı, bulaxları, baxçamızda, əriylər,
çiçəkliyib, qulaxların şəkliyib, ətirri, yazdı, bizdərdən, ayrılannan.
Mətn əsasında ifadəlilik – bədiilik təhlilinə müsahibə yolu ilə yekun vurulur ki, bu da
ifadəli oxunun məna və əhəmiyyəti ilə bağlı aydın təsəvvürlər formalaşmış olur.
İfadəli oxu metodikası müəllimin əlində tətbiqi silahdır və həmişə də saz saxlanmalıdır.
Onun motivasiya qurulan və müzakirə açılan, sual-cavab keçirilən məqamlarda istifadə
imkanları var. Həmin imkanların heç birini boşa vermək olmaz.
Biz sözlə, bədiiliyi güclü olan mətnlərin oxusu və mətin üzərində müntəzəm olaraq
yaradıcı işlərin müsbət təsiri ilə şagirdlərin ifadəli oxu vərdişlərinə dinamika vermək
mümkündür. İfadəli oxu isə öz növbəsində ifadəli nitq vərdişlərini doğurmalıdır.
Bu məqsədlə aparılan sistemli işlərin sayəsində yuxarı siniflərdə dram əsərlərinin ifadəli
oxusunun təsiri ilə “gənc qiraətçilər”, “natiqlər dərnəyi” yaradıla bilər. Eyni zamanda
şagirdlərdə obraza girmək, emosional pafoslarla çıxış etmək kimi fərdi səriştəsinin
formalaşdığını görmək olar.
Bizim fikrimizcə, ifadəli nitq ifadəli oxu bacarıqlarının zirvəsidir. O zirvəyə çatmağın
yollarını yenə də filoloq müəllimlərdən soruşmaq lazımdır.
Məqalənin aktuallığı. Ümumi olan tələb ədəbi tələffüzün normalarının gözlənilməsindən
ibarətdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Mətn əsasında ifadəlilik – bədiilik təhlilinə müsahibə yolu ilə
yekun vurulur ki, bu da ifadəli oxunun məna və əhəmiyyəti ilə bağlı aydın təsəvvürlər
formalaşmış olur.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Mətnlərin ifadəli oxusu və mətn üzərində
müntəzəm olaraq yaradıcı işlərin müsbət təsiri ilə şagirdlərin ifadəli oxu vərdişlərinə
yiyələnmək mümkündür.
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Выразителъные навыки чтения учащихся
в классах литературы
Резюме
Выразительное чтение порождает художественно - выразительную речь. Образно выразительное чтения оценивается как вершина, которая является на уроках
литературы. Для формирований таких навыков нужно вести постоянную работу над
текстом в котором воплашенной образного мышления. В школьной практике есть
опытные учителя в котором формируют таких навыков выразительных чтений над
текстом развивают выразительной речи учащихся.
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T.Jabbarzade

The formation of students’ expressive reading
skills in literature lessons
Summary
The article deals with the investigation of the ways of forming figurative thinking. The
skills forming expressive speech are based on acquisition of expressive reading techniques.
That,s why expressive reading habits are evaluated as art. For this purpose literary-artistic
text reading and its didactic opportunities should be used in the highest level.
Redaksiyaya daxil olub: 27.05.2017
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Данные практики преподавания и результаты проведённых констатирующих срезов
свидетельствуют о том, что на продвинутом этапе обучения речь студентов
специального вуза носит более творческий, продуктивный характер. В полном
соответствии с положением, согласно которому содержание обучения на старших
курсах языкового вуза не только количественно, но и качественно отличается от
обучения на начальном этапе, в значительной степени возрастает потребность в
дальнейшем развитии и совершенствовании выразительных возможностей студентов [1,
112]. Соответственно, возрастает потребность в формировании и дальнейшем развитии
неотъемлемого компонента коммуникативной компетенции - лингвистической, или
грамматической компетенции. Следует отметить, что на продвинутом этапе обучения в
языковом вузе речь преимущественно идёт о дальнейшем развитии и
совершенствовании ранее приобретённых навыков и умений, как языковых, так и
речевых [2, 94-95].
Наиболее приемлемой представляется точка зрения, в соответствии с которой навык
является компонентом, умения, а умение рассматривается в качестве завершающего
этапа овладения каким-либо действием. Во многих исследованиях умение трактуется
как способность к совершению определённого действия в вариабельных условиях [3].
Существует точка зрения, согласно которой существуют языковые навыки с одной
стороны, речевые умения - с другой. Большинство исследователей дифференцируют
языковые навыки и умения, и речевые навыки и умения. Ученые- методисты
практически единодушных в вопросе о единстве всех аспектов языка - лексического
грамматического и произносительного во всех видах речевой деятельности.
Соответственно, различают лексические, грамматические и произносительные речевые
навыки и умения. Речевые навыки и умения понимают как навыки и умения
спонтанного и интуитивно-правильного употребления лексических единиц,
грамматических структур, а также интонационных структур в соответствии с
меняющимися ситуациями, в которых происходит речевое общение и целями
коммуникации [1, 54].
Исследователи проблемы отмечают, что в “чистом виде” языковые лексические,
грамматические и произносительные навыки наблюдаются у людей, изучающий
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иностранный язык на системном уровне и не владеющих навыками и умениями
использования языка в процессе коммуникативной деятельности [4, 478-479].
Совершенно очевидно, что студенты, владеющие лишь языковыми навыками и
умениями, будут испытывать значительные трудности в достижении своих
коммуникативных целей. Таким, образом, можно утверждать, что наличие лишь
языковых навыков и умений не является достаточным для реализации
коммуникативных намерений на изучаемом языке даже на самом элементарном уровне,
поскольку у них не сформированы динамические связи, делающие возможным процесс
адекватной иноязычноречевой коммуникации. Существует мнение, согласно которому
возможно существование речевых навыков вне зависимости от степени
сформированности у индивидуума языковых лингвистических навыков [5, 18].
Подобное наблюдается в ситуации усвоения родного языка ребёнком, являющимся его
носителем, а также в случае использования языка лингвистически безграмотным
человеком. Однако, отсутствие лингвистических знаний и языковых навыков и умений
самым отрицательным образом сказывается на качественной стороне их речи,
поскольку их речь весьма несовершенна как в грамматическом и лексическом, так и в
произносительном отношении, хотя, в принципе, в подобных случаях достижение
коммуникативных целей говорящих не является невозможным. Несмотря на сказанное,
у ребёнка, являющегося носителем языка, а также у людей, изучающий иностранный
язык в самых различных целях, необходимо целенаправленно, последовательно и
поэтапно формировать навыки и умения использования лингвистических единиц для
достижения коммуникативных целей [6, 11].
В исследованиях по проблеме указывается на то, что языковые навыки и умения
выполняют в определённой степени вспомогательную функцию по отношению к
речевым навыкам и умениям [7, 45]. Соответственно, основным видом упражнений,
выполняемых в процессе обучения иностранному языку как специальности, должны
стать условно-коммуникативные и коммуникативные упражнения, которые имеют
целью формирование навыков и умений речевой коммуникации на изучаемом языке.
Однако, мы полагаем, что в процессе формирования лингвистической компетенции на
иностранном языке вполне оправданным является выполнение определённого
количества языковых упражнений с тем, чтобы стало возможным формирование
достаточно прочных языковых навыков и умений, т.е. навыков и умений использования
лингвистических единиц вне условий речевой коммуникации, которые должны стать
основой для последующего формирования и развития речевых навыков и умений, т.е.
навыков и умений адекватного использования лингвистических средств изучаемого
иностранного языка в процессе иноязычноречевой речевой коммуникации.
В качестве основных характеристик навыка выступают устойчивость, прочность,
которые обеспечивают правильность речи в лингвистическом отношении, а также
гибкость, которая является не менее важным показателем, позволяющим строить речь
сознательно и творчески использовать лингвистический материал в процессе речевой
деятельности на изучаемом языке. Таким образом, можно говорить о существовании
двух компонентов - стереотипизации, которая формируется как результат
многократного выполнения действия, и некоторых сознательных компонентов
деятельности.
Помимо автоматизированных действий, навык включает в себя также элементы
лабильности и вариабельности. В соответствии с данной схемой, основные показатели
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навыка-фиксированность и лабильность - получают дальнейшее развитие и
совершенствуется на этапе формирования умения. Мы полагаем, что данная схема
может служить основой для решения вопроса о наиболее целесообразном и
оптимальном пути создания речевых навыков и умений как основы для последующего
формирования и развития иноязычноречевой лингвистической компетенции. Как было
отмечено выше, продвинутый этап обучения в специальном вузе характеризуется
ростом лингвистических и творческих речевых возможностей студентов, что, в
подавляющем большинстве случаев является результатом обильной речевой практики
на изучаемом языке, которая трактуется как систематическое использование
лингвистического и речевого материала для выражения собственных мыслей и
адекватного восприятия мыслей других людей, выраженных средствами иностранного
языка [1, 118].
Основной отличительной чертой продвинутого этапа обучения является
преобладание на данном этапе творческой неподготовленной речи, которую понимают
как речевой спонтанный процесс, связанный с актуализацией индивидуально-речевого
опыта на иностранном языке, в новых ситуациях, в которых происходит речевая
коммуникация [1, 67]. В контексте обучения лингвистическому аспекту на старших
курсах совершенно правомерно возникает вопрос о том, насколько реальной является
возможность автоматизации такого творческого процесса как использование усвоенных
и подлежащих активизации лингвистических единиц в процессе иноязычноречевой
коммуникации. Использование грамматических структур и лексических единиц в
процессе творческого речевого общения связано с многочисленными ошибками.
Мы полагаем, что первым этапом в формировании лингвистической компетенции на
иностранном языке на продвинутом этапе специального вуза должно стать
формирование прочных и лабильных языковых и речевых навыков и умении правильном
творчески и адекватно использовать ранее усвоенные и подлежащие усвоению
лексические единицы, грамматические и интонационные структуры, что должно стать
прочной основой для формирования и дальнейшего развития иноязычноречевой
лингвистической компетенции. Необходимо обучать студентов умению творчески
соотносить усваиваемые лингвистические единицы с реальной действительностью, в
которой происходит речевая коммуникация. Иностранному языку следует обучать с
непременным учётом того, что речь участников речевой коммуникации регулируется
нормами. Соответственно, следует обучать языку не только на системном уровне. На
продвинутом этапе приоритетным должно стать формирование у студентов, изучающих
иностранный язык как специальность, умения использовать усвоенный лингвистический
материал на нормативном уровне, совершенствование лингвистических знаний, в
естественной коммуникативной деятельности.
Мы предположили, что формирование лингвистической компетенции на
английском языке у студентов - азербайджанцев специального вуза может быть
организовано по следующей схеме:
1. Репродуктивный. На данном этапе выполняются языковые упражнения, имеющие
целью формирование навыков использования лингвистического материала вне речевой
коммуникации.
2. Репродуктивный с элементами творчества. На данном этапе выполняются
условно-коммуникативные упражнения.
3. Продуктивный (творческий) этап. На данном этапе преобладают
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коммуникативные упражнения.
На основе данной схемы могут быть разработаны типы и виды упражнений,
направленные на формирование иноязычноречевой лингвистической компетенции.
Aктуальность данной статьи состоит в том, что одной из передовых проблем
обучения иностранному языку в условиях современности является проблема
формирования у студентов, изучающих язык как специальность, коммуникативной
компетенции на изучаемом иностранном языке.
Научная новизна исследования состоит в том, что в нём установлены некоторые
особенности формирования лингвистической компетенции на изучаемом языке
студентов языкового вуза, предлагается поэтапная программа действий по
формированию лингвистической компетенции на английском языке студентов
продвинутого этапа.
Практическая значимость данного исследования состоит в том, что на основе
предлагаемой методики созданы методические рекомендации и комплекс упражнений
для формирования лингвистической компетенции на английском языке на продвинутом
этапе обучения языкового вуза.
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A.Namətova

Tədris olunan xarici dildə linqvistik
kompetensiyanın öyrənilməsinin psixoloji əsaslari
Xülasə
Məqalə ingilis dilinin tədrisi probleminə həsr edilmişdir. İxtisası dil olan ali məktəblərdə
ingilis dilinin tədrisinin əsas məqsədlərindən biri yüksək səviyyəli, linqvistik savada malik
olan pedaqoji kadrların hazırlanmasıdır. İngilis dilinin ixtisas dili kimi tədrisi prosesi bu dilin
müasir dünyada malik olduğu rolu nəzərə almaqla təşkil edilməli və həyata keçirilməlidir. Bu
məqalədə ali məktəblərdə tədris olunan xarici dildə linqvistik kompetensiyanın psixoloji
əsasları öyrənilmişdir. Müəllif konkret materiallar əsasında problemi hərtərəfli araşdırmağa
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A.Nametova

Psychological basics of linguistic competence
on foreign language
Summary
The article deals with the problem at teaching English. One of the main goals of teaching
English to the language university students is to prepare highly qualified, linguistically
educated foreign language teachers. The whole process of teaching English for professional
purposes should be based on taking into account the role of English in the modern world. This
article examines the psychological basics of linguistic competence in foreign languages taught
at universities. The author has been able to thoroughly investigate the problem on the basis of
concrete materials.
Redaksiyaya daxil olub: 21.06.2017
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Dizartriyalı uşaqlarda nitq motorikasının səciyyəvi cəhətləri
İlahə Əsgərova
fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorant
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дошкольники
Key words: motor skills, dysarthria, cerebral palsy, dysarthria in children, preschoolers
Uşaq serebral iflici zamanı daha çox rast gəlinən nitq pozulması dizartriya hesab edilir.
Dizartriya – nitqin tələffüz tərəfinin pozulması olub nitq aparatının kifayət qədər
innervasiya etməməsi ilə şərtlənmiş olur.
Mərkəzi və periferik sinir sistemlərinin üzvü zədələnməsi ilə əlaqədar olaraq yaranan səs
tələffüzünün və nitqin prosodik tərəfinin pozulması, dizartriya zamanı aparıcı qüsur hesab
edilir.
Dizartriya latın termini olub, ifadəli nitqin – tələffüzün pozulması mənasını ifadə edir. Bir
çox müəlliflər bu termini daha geniş şəkildə şərh edirlər. Onlar dizartriyaya artikulyasiya, səs
əmələgəlmə, nitqin tempi, ritmi və intonasiya pozulmalarını aid edirlər.
Uşaq serebral iflici zamanı dizartriyanın skelet və nitq əzələ sisteminin ümumi
pozulmasını əks etdirən özəlliyi kinestetik qavrayışın kifayət qədər olmamasıdır. Uşaq
hərəkətləri nəinki çətinliklə və məhdud həcmdə icra edir həm də, ətraflarının və artikulyasiya
orqanlarının vəziyyətini və hərəkətliliyini zəif hiss edir. Bu da öz növbəsində
məqsədəyönəlmiş hərəkətlərin həyata keçirilməsini çətinləşdirərək səs tələffüzü pozulmasını
artırır.
Uşaq serebral iflici zamanı ümumi və nitq motorikanın pozulmasının qarşılıqlı əlaqəsi
özünü həmçinin aşağıdakı kimi də büruzə verir:
— artikulyasiya motorikasının pozulma ağırlığı adətən əl funksiyalarının pozulma ağırlığı
ilə birgə korrelyasiya edir (yəni bir – biri ilə statistik qarşılıqlı əlaqədardır).
Əl hərəkətinin nitq ilə əlaqəsi hələ 1982-ci ildə qeyd olunmuşdur. Əl hərəkətlərinin nitqin
inkişafına olan tənzimləyici təsiri V.M. Bexterev tərəfindən qeyd olunub. M.M. Kolcova
(1973) tərəfindən xüsusi şəkildə aparılmış tədqiqatlar əsasında belə bir fərziyyə irəli sürüldü
ki, əl barmaqlarının hərəkəti Mərkəzi Sinir Sistemini (MSS) tənzimləyərək uşağın nitq
inkişafını sürətləndirir. Yuxarı ətrafları əhəmiyyətli dərəcədə zədələnmiş uşaqlarda
artikulyasiya motorikasının daha çox pozulmaları müşahidə olunur.
Serebral iflicli uşaqlarda dizartriya zamanı nitqin səs tələffüzü tərəfinin pozulma
xüsusiyyəti, dizartriyalı pozulmaların artması və istənilən növ hərəkətlərin icrası zamanı
ətraflarda, artikulyasiya əzələ sistemində əzələ tonusnun artması hesab olunur. İstənilən növ
hərəkətlərin var gücü ilə icra edilməsi ümumi və nitq əzələ sistemində əzələ tonusun
qalxmasına səbəb olur. Məşğələlər zamanı uşaqdan həddindən artıq səy göstərməsini istəmək
məsləhət görülmür. Çünki bu əzələ tonusunun diffuz armasına və nitqin səs tələffüzü tərəfi
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pozulmasının güclənməsinə səbəb ola bilər.
Uşaq serebral iflici zamanı artikulyasiya motorikasının pozulması uşağım ixtiyarı nitqinin
formalaşmasını nəinki çətinləşdirir, həm də ikincili olaraq fonematik qavrayış pozulmasını
əmələ gətirir. Bu uşaqda sözlərin səs analizi çətinliyinə və onun səs-heca tərkibinin təhrif
olunmasına gətirib çıxara bilər.
Buna baxmayaraq, sözlərin səs tərkibinə yiyələnmək çətinliyi bütün uşaqlarda eyni
dərəcədə təzahür etmir. Bir qrup uşaq sözlərin hətta ayrı-ayrı səs elementlərinə parçalanması
zamanı da kəskin dərəcəli çətinliklərlə qarşılaşırlar; digər qrup uşaq isə sadəcə olaraq səs
analizinin sadə formaları ilə işləməyi bacarırlar. Sözlərin səs analizində çətinlik, əksər
hallarda yalnız qüsurlu tələffüz olunan səslərlə birgə müşahidə olunur. Nəhayət, daha nadir
hallarda, uşaqlarda hətta qüsurla tələffüz olunan səslərlə belə sözlərin səs analizinin çətinliyi
ilə təzahürləri qeyd olunmur. Bu, uşaqlarda fonetik – fonematik pozulmaların korreksiyası
zamanı diferensial yanaşmanın vacibliyini müəyyən edir. Uşaq serebral iflici zamanı nitq
kinesteziyalarının spesefik pozulmaları eşitmə-hərəki kinestetik bağların formalaşmasına
maneə törədir. Bu da öz növbəsində yazı prosesini pozur. Serebral iflicdən və dizartriyadan
əziyyət çəkən bütün uşaqlar loqopedik tədbirlərin kompleks sisteminə ehtiyac duyurlar. Bu
tədbirlər artikulyasiya vərdişlərinin, fonematik eşitmənin, qavramanın və analizin inkişafına
yönəldilmiş olur.
Serebral iflicli uşaqlar üçün dilin leksik sisteminin mənimsənilməsi ilə bağlı səciyyəvi
çətinliklər xarakterdir.
N.N. Malofeyev serebral iflicli balaca yaşlı uşaqlar tərəfindən işlədilən isimlərin və
fellərin tezliyini öyrənmişdir. O, müəyyən etmişdir ki, isim, fel və söz önləri miqdar etibarı ilə
bütün leksik ehtiyatın 90%-indən çoxunu təşkil edir. Nitqin bütün digər üzvləri isə lüğətdə
hədsiz dərəcədə kifayət olunmayan şəkildə təqdim olunub. Bu və ya digər sözlərin təkrar
olunması, fellərə yiyələnmə dərəcəsinin kifayət qədər olmaması, onların dəqiq mənasının
bilinməməsi xarakter hesab olunurdu. L.B. Xəlilova tərəfindən serebral iflicdən əziyyət çəkən
kiçik məktəb yaşlı uşaqların leksik – semantik pozulmaları öyrənilmişdir. Məlum oldu ki,
uşaqlar əksər sözlərin mənasını bilmirlər, bir sözün mənasını həmən söz ilə sinonim əlaqədə
olan digər sözlə əvəz edirlər. Bəzən isə əsl mənanı dərk etmədən sözdən yalnız konkret
mənaları çıxarırlar. Uşaqlar çoxmənalı sözlərin mənaları arasında funksional ümumiliyin
quraşdırılmasında çətinlik çəkirlər. Onlarda semantik təsəvvürlər olduqca məhdud
səviyyədədir. Dil abstraksiyaları və ümumiləşdirmələri kifayət qədər deyil.
Kəmiyyət pozulmaları məhdud söz ehtiyatında, onun daha ləng formalaşma tempində
əmələ gəlir.
Serebral iflicli uşaqlarda leksikanın xarakter pozulmaları xəstəliyin öz xüsusiyyətləri ilə
şərtləndirilmiş olur. Hərəki pozulmalara, sosial əlaqələrin məhdudluğuna görə uşaq tərəfindən
ətraf mühitin dərk olunması məhdudlaşmış olur. Uşaqlarda ətraf aləmi əhatə edən hadisə və
əşyalar barədə təsəvvürlər natamam və sistemləşdirilməmiş şəkildədir. Bəzən isə bu təsəvvür,
ümumiyyətlə, yanlış olur. Bu, uşaq serebral iflici zamanı analizator fəaliyyətin ümumi inkişaf
pozulması ilə, kompleks assosiasiyaların formalaşma çətinliyi ilə əlaqədardır. Bu da öz
növbəsində əhəmiyyətli dərəcədə hərəki analizatorun patologiyası ilə müəyyən edilir.
Sözün “hərəki təsvir”nin artikulyasiya orqanları tərəfindən zəif hissiyyatı ilə əlaqədar
olaraq ətraf aləmi əhatə edən əşyaların sözlərlə möhkəmləndirilməsi çətinliklə başa gəlir.
Uşaq müstəqil şəkildə müxtəliflik arasında oxşar cəhətləri təyin edə və oxşar əşyaları birbirindən fərqləndirə bilmir. Yalnız praktik fəaliyyət prosesində kompleks assosiasiyaların
əmələ gəlməsi mümkün ola bilər. Bu kompleks assosiasiyalar ətraf aləmi təşkil edən əşyaların
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toxunma (bədən) vasitəsi ilə qavrayışının əsasını təşkil edir.
Leksikanın inkişafı üzrə işin xüsusiyyəti ətraf aləmi əhatə edən əşya və hadisələrin
təsvirinin və qavrayışının təkmilləşdirilməsi üzrə korreksiya tədbirlərinin birliyi hesab olunur.
Məktəbəqədər yaşlı, eləcə də daha böyük yaşlı uşaqlara ətraf aləmi əhatə edən əşyaların və
onlarla bağlı fəaliyyətlərin adlarını anlamağı və tələffüz etməyi, əşyaların hissələrini ayırmağı
və adlandırmağı öyrədirlər (insanın bədən üzvləri və üz quruluşunun hissələri, oyuncaqlar və
istifadə olunan əşyaların hissələri, donun cibi, maşın təkəri və s.)
Lüğət işinin bütün təşkili prosesi uşaqlarda ətraf aləm haqqında biliklərin
ümumiləşdirilməsinə dərinləşməsinə və genişlənməsinə söykənir.
Serebral iflicli uşaqların leksikası üzərində gedən işin xüsusiyyəti onun əşyavi-praktik və
oyun fəaliyyəti, dərketmə fəaliyyəti və sensor funksiyalarının inkişafı və korreksiyası ilə sıx
qarşılıqlı əlaqəsinin əlaqələndirilməsi hesab olunur.
Nitqin anlayış tərəfi üzərində iş tərkibinə bir sıra üsulları daxil edir. Bu üsulların birliyi
ümumilikdə işin səmərəliliyini təmin edərək rabitəli nitqin inkişafına kömək edir.
Leksika üzərin iş apararkən lüğət ehtiyatına yiyələnmək zamanı səciyyəvi çətinliklərin
əmələgəlmə mexanizminin psixoloji aspektini də nəzərə almaq vacibdir. Yuxarıda təsvir
edilən artikulyasiya – fonetik, səs, tempo-ritmik və prosodik pozulmalar uşaqlarda nitqlə
ifadələnmənin hərəki proqramını mürəkkəbləşdirir. Uşaq serebral iflici zamanı prosedik və
semantik pozulmalar qarşılıqlı əlaqədə olur. Nitqlə ifadələnmənin mürəkkəbliyi nəinki sırf
motor pozulmalar ilə həm də, lazımı sözün seçilməsi ilə bağlı olan proseslər səviyyəsində dil
əməliyyatlarının kifayətsizliyi ilə də şərtlənmiş olur. Nitq kinesteziyalarının pozulması
sözlərin kifayət qədər möhkəmlənməməsinə gətirib çıxarır. Ayrı-ayrı sözlərin arxasında
dayanan kinestetik əlaqələr bərabərləşir və uşaq lazımı sözün tapılmasında kəskin dərəcədə
çətinlik çəkir. Bu da öz növbəsində özünəməxsus psevdoamnestik pozulmalarda təzahür
eləyir.
Serebral iflicli uşaqlarda nitqin ümumi quruluşunu ləngidən fonetik – fonematik
pozulmalara görə qrammatik forma və kateqoriyaların mənimsənilməsi olduqca zəif baş verir.
Bu onların nitq ünsiyyətinin məhdudluğu, eşitmə qavrayışının kifayətsizliyi, nitqin səs
tərəfinə qarşı diqqətin kifayət qədər olmaması və zəif nitq fəallığı ilə əlaqədar olaraq baş verir.
Bundan əlavə serebral iflicli uşaqlarda dərketmə fəaliyyətinin özünəməxsusluğu dil
vahidlərinin quruluş analizini əhəmiyyətli dərəcədə çətinləşdirir və dilin qrammatik
quruluşunun mənimsənilməsində xarakter çətinlikləri müəyyən edir. Uşaq serebral iflicindən
əziyyət çəkən şagirdlərin ayrı- ayrı qrammatik forma və kateqoriyaların düzgün işlədilməsi ilə
bağlı yaranan çətinlikləri nadir rast gəlinmir. Onlar cümlələrin quruluşunu pozurlar (söz
önlərini, ikinci dərəcəli üzvləri ötürürlər, söz ardıcıllığına riayət etmirlər). Nitq qüsurunun
ümumi nitq inkişafsızlığı formasında təzahür etdiyi uşaqlarda nitqin qrammatik tərəfinin
formalaşmaması müşahidə olunur. Serebral iflicli uşaqlarda qrammatik vərdiş və bacarıqların
uğurlu formalaşması uşağın əqli və nitq inkişafına yalnız kompleks şəkildə yanaşma zamanı
mümkün ola bilər.
Dizartriyanın müxtəlif formaları zamanı korreksiya – loqopedik işin səmərəliliyi
dizartriyanın növünün düzgün müəyyən edilməsindən və buna müvafiq olaraq da
korreksiyanın diferensial metodlarının istifadəsindən asılıdır. Korreksiya metodlarının
işlənilib hazırlanması zamanı dizartriyanın müxtəlif formaları zamanı aparıcı pozulmalar
nəzərə alınır.
Spastik forma zamanı dizartriya. Uşaq serebral iflici zamanı dizartriyanın xüsusiyyətləri nitq və ümumi motorikanın pozulmalarının ümumiliyi , dizartriyanın müxtəlif formalarının
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uşaq serebral iflici ilə əlaqəli olması hesab edilir. Spastik diplegiya daha çox rast gəlinən
forma hesab olunur. Bu zaman mərkəzi sinir neyronlarının ikitərəfli , bəzən də asimmetrik
zədələnməsi və ya inkişafsızlığı yer alır. Bu forma zamanı həm yuxarı, həm də aşağı ətraflar
zədələnmiş olur. Ayaqlar əsasən daha çox zərər çəkmiş olur. Ümumi əzələ rahatlığı və nitq
əzələ sistemində əzələ tonusunun aşağı düşməsi işin hazırlıq mərhələsində vacib məsələ hesab
edilir.
Spastik diplegiya zamanı psevdobulbar dizartriya təqribən 80% hallarda, hemiparetik
forma zamanı isə hər 3-dən birində müşahidə edilir (30 -35%).
Spastik dizartriyanın yüngül formaları zamanı ekspressiv nitq anlaşıqlı olur. Sadəcə olaraq
bəzi ayrı – ayrı səslərin tələffüzü qeyri – dəqiq olur. Artikulyasiya aparatında çönmələr
zamanı kobud olmayan çətinliklər və onun şöbələrinin bölgülərində spastikliyin müxtəlif
elementləri müşahidə edilir.
Spastik dizartriyanın orta dərəcəsi olan uşaqlarda eskpressiv nitqdə səslərin 1/3 hissəsi
təhrif olunur. Bu səslər hətta təcrid olunmuş şəkildə düzgün tələffüz edilə bilmir. Spastiklik
artikulyasiya aparatının bütün şöbələrində və mimik əzələlərdə müşahidə edilir.
Pozulmanın ağır dərəcələri olan zaman ekspressiv nitq anlaşıqlı olmur, ifadəli xarakter
daşımır, əksinə ayrı-ayrı sözlərdən təşkil olunur. Səslərin əksəriyyətinin tələffüzü təhrif
olunmuş şəkildədir. Nitq aktı prosesi zamanı mimik əzələlərdə sinkineziyalar müşahidə
olunur. Ətrafların əzələlərində isə spastiklik artır. Artikulyasiya aparatının bütün şöbələrində
yüksək spastiklik qeyd olunur.
Spastik uşağın nitqi bir qayda olaraq partlayışvaridir, ani spazmlar və əzələlərin həddən
artıq gərgin olması səbəbi ilə uzun fasilələrlə kəsilir. Bu, sırf uşaq serebral iflici zamanı
adlandırdıqları nitqdir. Ağır formalar zamanı belə uşaq artikulyasiya aparatını idarə etmək
iqtidarında olmur. Onda anartriya qeyd olunur.
Spastik diplegiyanın bəzi formalarında baş beyin qabığının assosiasiya olunmuş
aşağıtemen nahiyələrinin inkişafında ləngimənin olması müəyyən edilir. Belə hallarda rabitəli
nitqin təşkilinin anlayış dərəcəsi pozulmuş olur. Uşaqlar əşyaları adlandırmaqda çətinlik
çəkirlər, sözləri unudurlar və lazımı sözü güclə seçə bilirlər. Bununla belə onlar məntiqi –
qrammatik əlaqələri kifayət qədər yaxşı qavramırlar. Açılmış rabitəli nitq sadələşdirilmiş
şəkildə olur. Uşaqlar, məntiqi–qrammatik əlaqələri ifadə edən daha çətin formalaşmaları
demək olar ki, işlətmirlər. Əsasən əzbərlədikləri frazeoloji əmələ gəlmələri işlədirlər.
Serebral iflicdən əziyyət çəkənlərlə nitqin anlaşıqlı olmasına dair aparılan xüsusi müayinə
onun xüsusiyyətlərinin 3 formasını müəyyən etdi. Baxmayaraq ki, pozulmanın bütün
variantlarında nitqin anlaşıqlılığı dəqiq şəkildə ifadələnməyib, onlar uşaqlar tərəfindən
məktəb proqramının mənimsənilməsini əhəmiyyətli dərəcədə mürəkkəbləşdirirdilər.
Birinci variant zamanı sözün düzgün və ya yanlış sintektik uyğunluğundan ifadənin
seçilməsində, həmçinin mürəkkəb qrammatik konstruksiyaların anlaşılmasında çətinliklər
qeyd olunur. Bu mürəkkəb qrammatik konstruksiyalar tərkibində ardıcıl tabelikləri, nisbi və
məsafəli (distant) konsturksiyaları cəmləşdirir. Bu təhsil alanların ümumi alçaq psixi fəallığı
ilə, ayrı-ayrı sözlərin mənasının dar şəkildə qavranılması, konkret nitqin mürəkkəb
formalarının, hekayələrin gizli mənalarının başa düşülməsinə müvafiq gəlir.
İkinci variant zamanı təhsil alanlar davamlı şəkildə qəbul olan informasiyanın vahid
şəkildə əmələ gəlmiş simultan sistemə ötürülməsində çətinliklərlə qarşılaşırdılar. Bu əks
konstruksiyaların anlanmasının pozulması ilə təzahür edirdi. Belə uşaqlar hekayələrin,
məsələlərin şərtlərini xüsusən də dolayı yolla olanları və digər proqram materiallarının
oxunulması zamanı başa düşmək sarıdan çətinlik çəkirlər.
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Üçüncü variant zamanı müraciət olunmuş nitqin başa düşülməsində yaranan çətinlik daha
az səciyyəvi xarakterə malik olurlar. Onlar ilk növbədə söz ehtiyatının az olması, ayrı-ayrı
sözlərin mənalarının məhdud şəkildə anlanması, ətraf aləm haqqında bilik və təsəvvürlərin
kifayət qədər olmaması, nəzəri təcrübənin kasıb olması ilə bağlıdır. Uşaqlar hərəkət ifadə
edən fellərin mənalarını, xüsusən də ön şəkilçilərin köməyi ilə hərəkət dəyişməsini göstərən
fellərin mənasını pis başa düşür. Bu pozulmalar spastik dipligiya zamanı da yəni beyin
yarımkürələrinin ikitərəfli zədələnməsi zamanı yüksək şəkildə müşahidə olunur.
Hiperkinetik forma zamanı dizartriya. Uşaqlarda olan serebral ifliclər arasında
hiperkinetik forma xüsusi mürəkkəb xarakter daşıyır. Onlar hərəki sfera zədələnməsinin geniş
yayılması və intellektin yaxşı saxlanılması ilə digərlərindən seçilir.
Uşaq serebral iflcinin hiperkinetik forması beyinin qabıqaltı şöbələrinin zədələnməsi ilə
əlaqədardır. Ümumi və artikulyasiya motorikasının pozulmaları aşağıdakı şəkildə müəyyən
edilir: əzələ tonusunun dəyişkən xarakteri ilə (distoniya), qeyri-ixtiyarı məcburi hərəkətlərin
olması, nitq və hərəkət aktının emosional şəkildə ifadələnməsinin olmaması. Nitqin prosodik
tərəfinin kəskin dərəcəli çatışmazlığı qeyd olunur. Hərəki motorikada olduğu kimi nitq
motorikasında da statistik duruş və vəziyyətlərin qorunub saxlanılmasının kifayət qədər
olmaması qeyd olunur. Hərəki pozulmalar və hərəki-nitq zədələnmələri tonik spazmlar
hesabına daha da ağırlaşır. Bu tonik spazmlar artikulyasiya, tənəffüs əzələlərinə və qırtlaq
əzələlərinə yayılaraq səs əmələ gəlmə və tənəffüsün özünəməxsus pozulmalarının
yaranmasına səbəb ola bilər. Uşaq serebral iflicinin hiperkinetik forması zamanı
ekstrapiramid və ya başqa cür desək, qabıqaltı dizartriya qeyd olunur. İflicin hiperkinetik
forması üçün daha çox yüksək tonlarda eşitmənin müntəzəm olaraq enməsi xarakter hesab
olunur (5%-dən 20%-ə qədər).
Nitqin başa düşülməsində çətinlik əksər hallarda bəzi fonemlərin dəqiq səslənməsindən
asılıdır. Bununla əlaqədar olaraq uşaqlarda atributlu quruluşların başa düşülməsində, tək və
cüt sayların sonluqlarının və s. ikincili pozulmaların müşahidə olunması nadir rast gəlinmir.
Bu leksik vahidlərin qeyri-sabitliyə və ayrı-ayrı sözlərin mənalarının kodlaşdırılmasında
pozulmalara gətirib çıxarır. Nitq xəbərlərinin kodlaşdırılmasında çətinlik, nitq xəbərlərinin
sətiraltı dərin mənasının başa düşülməsinin qismən qorunub saxlanılması şəraitində bütün
qrammatik quruluşlara aid edilir.
Bundan əlavə uşaq serebral iflicinin hiperkinetik formaları zamanı rabitəli nitqin
pozulması düzgün nitqin olmaması, onun ləng olması, fasilələrin olması, ifadədən ifadəyə
keçid zamanı çətinliklər formasında ümumi – hərəki-tonik pozulmalarla müəyyən edilir.
Dizartriyanın hiperkinetik forması zamanı tənəffüs axınının verilməsi, səsin qoşulması
yumşaq damağın ixtisarı və dil ilə dodaqların lazımı hərəkətləri arasında olan asinxronluq
aparıcı pozulmalar hesab edilir.
Bu zaman nitqin korreksiyası hiperkinezlərin azaldılması və ixtiyarı hərəkətlərin bərpa
edilməsi üzrə ümumi tədbirlərlə bağlıdır. Belə ki, artikulyasiya aparatının hiperkinezləri
ümumi xəstəliyin təzahür forması hesab edilir.
Dizartriyanın hiperkinetik forması 25–30% hallarda hiperkinezli xəstələrdə müşahidə
olunur. Bu zaman artikulyasiya aparatı əzələlərinin parez və spastikliyi olmayan hiperkinezin
təmiz formaları müqayisəvi dərəcədə nadir müşahidə olunur. Artikulyasiya aparatı orqanları
tərəfindən nitqə hər hansı bir cəht zamanı və ya məqsədyönlü hərəkətlərin icrası zamanı
hiperkinezlər nəinki artikulyasiya aparatının özündə, eləcə də bədənin digər nahiyələrində
yüksəlməyə başlayır.
Belə uşaqlarda nitq səs və tənəffüs spazmları ilə, dilin və dodaqların differensasiya edilmiş
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hərəkətlərinin olmaması şəraitində təkanvari xarakter daşıyır. Artikulyasiya aparatında
hiperkinezlərin yerləşməsi ekspressiv nitqin xüsusiyyətlərini müəyyən edir. Beləcə olaraq,
tənəffüs əzələlərinin və səs bağlarının hiperkinezləri səsi qırıq-qırıq, sönük edir. Uşaq ayrıayrı sözləri hecaları , bəzən isə səsləri tələffüz etmək üçün nəfəs almaq məcburiyyətində olur.
Belə uşaqların səsi bir neçə dəfə batır. Bu hal təkcə hər hansı bir ifadənin tələffüz edilməsi
zamanı deyil, hətta bir sözün tələffüzü zamanı da baş verir. Bu isə öz növbəsində səs
bağlarının hiperkinezləri ilə daha da ağırlaşır. Hiperkinezlər zamanı vaxtaşırı olaraq yumşaq
damaq nahiyələrində səs – tənəffüs axını burun boşluğuna düşür. Bu zaman tələffüz kəskin
burun tonallığı ilə müşayiət olunur. Hiperkinezlər zamanı dilin müxtəlif şöbələrində müvafiq
səs qruplarının tələffüzü zərər çəkmiş olur (dilönü, dilarxası, dilortası ). Dodaq əzələlərində
hiperkinezlər bütün dodaq səslərinin pozulmasına gətirib çıxarır.
Hiperkinetik dizartriyadan əziyyət çəkən uşaqlarda təcrid olunmuş səsin düzgün tələffüz
edilməsinə çox asanlıqla nail olmaq olar. Amma nitq axını zamanı səslərin dəyişilməsi ani
olaraq pozulur və tələffüz kobud dərəcədə qüsurlu şəkildə alınır. Bundan başqa bu xəstələr
nitq aktı zamanı çox tez yorulurlar.
Dizartriyanın hiperkinetik formasının yüngül dərəcəsi olan xəstələrdə dilin icində və
yumşaq damaqda hiperkinez əlamətləri müşahidə olunur. Keçidlər artikuluasiya aparatında bir
qədər mürəkkəb xarakter daşıyır. Belə xəstələrdə nitq aydındır lakin nitq axınında ayrı-ayrı
səslərin düzgün təcrid olunmuş tələffüz şəraitində onların qeydi-dəqiq tələffüzü müşahidə
olunur.
Hiperkinetik dizartriyanın orta dərəcəsi zamanı hiperkinezlərin miqdarı artaraq
artikulyasiya aparatının bütün şöbələrinə və mimik əzələ sisteminə yayılır. Bu xəstələrdə hər
üç səsdən birinin tələffüzü təhrif olunmuş şəkildə olur. Bu da onların nitqini çətin başa
düşülən edir.
Hiperkinetik dizartriyanın ağır forması olan xəstələrdə hiperkinezlərin intensivliyi kəskin
şəkildə artır. Nitq aydın deyil. Demək olar ki, bütün səslər təhrif olunmuş şəkildədir. Nitqə
cəhət zamanı mimik əzələlərin və eləcə də ətrafların və gövdənin əzələlərinin hiperkinezləri
əmələ gəlir.
Məqalənin aktuallığı. Dizartriyalı uşaqlarda nitq motorikasının səciyyəvi cəhətlərini
müəyyənləşdirmək öz aktuallığı ilə seçilir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə dizartriyalı uşaqlarda nitq motorikasının səciyyəvi
cəhətləri müəyyənləşdirilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Mütəxəssislər dizartriyalı uşaqlarda nitq
motorikasının səciyyəvi cəhətlərini bilməklə öz fəaliyyətlərində uğurlar əldə edəcəklər.
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Характерные особенности речевой моторики
у детей с дизартрией
Резюме
Детей дошкольного и более старшего возраста, обучают названию и произношению
предметов окружающего мира (частей тела и лица человека, игрушек и используемых
частей предметов, карманов одежды, колеса машины и т.д.)
Процесс организации всей словарной работы опирается на обобщение, углубление и
расширение знаний детей об окружающей среде.
Особенностью работы над лексикой детей с церебральным параличом является
взаимосвязь практико-предметной и игровой деятельности с развитием и коррекцией
сенсорных функций и осмысления.
İ.Askerova

Characteristic features of the speech motor in
children with disinterria
Summary
Preschool and older children are taught the name and pronunciation of objects of the
surrounding world (body parts and person's face, toys and parts used, pockets of clothing, car
wheels, etc.) The process of organizing the entire vocabulary work is based on the
generalization, deepening and expansion of children's knowledge of the environment. A
special feature of work on the vocabulary of children with cerebral palsy is the interrelation of
practical-object and play activity with the development and correction of sensory functions
and comprehension.
Redaksiyaya daxil olub: 05.06.2017
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Pedaqoji proses məktəbəqədər yaşlı uşaqların ümumi
inkişafını təmin edən mühit kimi
Şərafət Baxışova
ADPU-nun dosenti,
pedaqagika üzrə fəlsəfə doktoru
Rəyçilər: ped.ü.f.d., dos. P.M. Həsənova
ped.ü.f.d., dos. M.S. Fərəcov
Açar sözlər: məktəbəqədər dövr, pedaqoji proses, idrak fəaliyyəti, şəxsiyyət, formalar,
vasitələr, prinsiplər, keyfiyyətin yüksəldilməsi
Ключевые слова: дошкольный этап, педагогического процесса, познавательная
деятельность, личность, формы, средства, принципы, повышение качества
Key words: preschool stage, pedagogical process, informative activity, the person, form,
funds, principles, improving the quality
Məktəbəqədər dövrün xüsusiyyətləri inkişafın sonrakı mərhələlərindən fərqlənir. Hər
hansı xüsusi bilik, bacarıq, vərdişlərin əldə edilməsi və müxtəlif növ fəaliyyətin
mənimsənilməsinin əsası məhz bu dövrdən başlayır və uşağın ümumi inkişafını təmin edir.
Məktəbəqədər təhsil təhsilin ilk pilləsi olmaqla, uşaqların intellektual, fiziki və psixi
inkişafını, sadə əmək vərdişlərinə yiyələnməsini, istedad və qabiliyyətinin üzə çıxarılmasını,
sağlamlığının qorunmasını, estetik tərbiyəsini təmin edir. Ağılın, intellektin inkişaf etdirilməsi
ön plana keçir. Dünyanın təhsil məkanında sadəcə bilik, bacarıqlar deyil, dəyərlər, səriştələr
şəxsiyyətin inkişafında mühüm atributlar kimi qiymətləndirilir və bugünkü təhsilin keyfiyyət
göstəriciləri kimi qəbul edilir.
Uşaq şəxsiyyətinin formalaşması üçün təhsildə demokratikləşdirmə və humanistləşdirmə
əsas şərtlərdən biridir. Bunun əsas mahiyyətini düzgün, səviyyəli aparılan pedaqoji proses
təşkil edir. Apardığımız müşahidələr belə qənaətə gəlməyə əsas vermişdir ki, məktəbəqədər
təhsilin qarşısında qoyulan vəzifələr o zaman müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilə bilir ki, pedaqoji
proses yüksək səviyyədə təşkil olunsun.
Ş.A. Amonaşvili yazır ki, əgər pedaqoji proses özünün bütün komponentləri ilə altıyaşlı
uşaqların xüsusiyyətlərinə və imkanlarına tam uyğun gəlməsə, onlar dərhal oxumaq həvəsini
itirirlər (3).
Məlumdur ki, pedaqoji prosesin düzgün təşkili tərbiyəçinin rəhbərliyi altında uşaqların
bilik, bacarıq və vərdişlər sisteminə yiyələnməsi, onların məktəbə hazırlanmasıdır. Burada iki
cəhət özünü göstərir. Birincisi, bu prosesdə bir tərəfdən uşaqlar bilik, bacarıq və vərdişlərə
yiyələnir, digər tərəfdən şəxsiyyət kimi formalaşır. Birinci halda təlim, ikinci halda tərbiyə
funksiyası yerinə yetirmiş olur. Deməli, təlimlə tərbiyənin vəhdətdə götürülməsi lazım gəlir.
Lakin bunları eyniləşdirmək də olmaz. Tərbiyədən fərqli olaraq, təlimin başlıca vəzifəsi
uşaqları bilik, bacarıq və vərdişlər sisteminə yiyələndirmək, onların təfəkkürünü, zehni
qabiliyyətini inkişaf etdirməkdən ibarətdir. Təlim prosesi iki tərəfin tərbiyəçi və uşağın birgə
fəaliyyəti zamanı həyata keçirilir. Bu isə öyrətmə və öyrənmə proseslərinin birliyi şəraitində
mümkündür.
Bu gün məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin yenidən formalaşdırılmasına
iqtisadi, sosial-mədəni, normativ-hüquqi şərtlər kompleksi imkan yaradır.
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Bununla əlaqədar olaraq təhsil müəssisələrinin idarəetmə sistemi çərçivəsində cəmiyyətdə
baş verənləri özündə əks etdirən yeni sistem vacibdir. Müasir dövrdə pedaqoji prosesin idarə
olunmasının məqsədi uşağa öz imkan və bacarıqları baxımından məktəbəqədər təhsil
müəssisələri tədris müstəvisində öz yerini tapmağa kömək etmək üçün şərait yaratmaqdır.
İnnovasiya tipli məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji prosesin idarə olunması
probleminin həlli bütöv bir sistemin elementlərinin inteqrasiyasını təmin edən mexanizmin
işlənib hazırlanmasını tələb edir.
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji prosesin yeniləşməsi aspektində innovasiya
fəaliyyəti bu gün peşəkar mədəniyyətin formalaşmasında əsas faktor kimi nəzərə alınır,
yaradıcı pedaqoji kollektivin birləşməsi və onun optimal özünüinkişaf bazası kimi baxılır.
İnnovasiya yeni elmi nailiyyətlərin, ideya və konsepsiyaların təcrübəyə daxil edilməsinə
imkan verdiyini göstərir.
Pedaqoji prosesin səmərəli təşkili üçün aşağıdakı amillər böyük rol oynayır:
1. Pedaqoji prosesin, bilik alanın arzu və istəklərinə, yaş və fərdi xüsusiyyətlərinə,
cəmiyyətin tələblərinə və elmin inkişaf səviyyəsinə əsasən təşkil edilməsi.
2. Bilik verən, bacarıq və vərdişlər aşılayan şəxsin müəyyən ixtisas sahəsi üzrə zəngin
biliyə, bu biliyi mənimsətmə qabiliyyətinə və tərbiyəvi keyfiyyətləri aşılama bacarığınapedaqoji prosesin təşkili metodikasına mükəmməl yiyələnməsi.
3. Pedaqoji prosesi təşkil etmək üçün xüsusi proqramın olması.
4. Pedaqoji prosesin bilik verən, bacarıq və vərdişlər aşılayanla bilik alan, bacarıq və
vərdişlərə yiyələnənlər arasında proqrama və təlim vasitələrinə əsasən müəyyən məkanda
(uşaq bağçasında) müəyyən rejimə əsasən baş verməsi.
Pedaqoji prosesin təşkilində yuxarıda sadaladığımız amillərin bir vəhdət halında fəaliyyət
göstərməsi zəruridir. Bu amillər əgər dəqiq müəyyənləşdirilsə və onlar arasında əlaqə nə
qədər yaxşı təşkil və tənzim edilsə, təlim və tərbiyə prosesləri bir o qədər də səmərəli nəticələr
verər.
Pedaqoji prosesin əhəmiyyəti onun məzmunu ilə əlaqədardır.
Pedaqoji prosesin təşkilində aşağıdakı prinsiplərin əsas götürülməsi zəruri hesab edilir:
— pedaqoji prosesdə təlim məqsədləri kompleks (inkişafetdirici, öyrədici, tərbiyəedici)
həyata keçirilir;
— təlimdə bərabər imkanların yaradılması-bütün uşaqlara eyni təlim şəraiti yaradılır və
pedaqoji proses onların potensial imkanları nəzərə alınmaqla tənzimlənir;
— uşaqyönlülük - uşaq pedaqoji prosesin mərkəzində dayanır. Bütün təlim-tərbiyə işi
uşaqların maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların potensial imkanlarının inkişafına
yönəldilir;
— inkişafyönlülük - uşağın idrak fəallığı izlənilir, bilik, bacarıq və vərdişlərinin inkişaf
səviyyəsi tənzimlənir;
— fəaliyyətin stimullaşdırılması-pedaqoji prosesin səmərəli və effektiv qurulması,
uşaqların təlimə marağının artırılması üçün onların fəaliyyətindəki bütün irəliləyişlər qeyd
olunur və dəyərləndirilir, nəticə etibarilə uşaqların daha uğurlu təlim nəticələrinə
istiqamətləndirilməsi təmin olunur.
— dəstəkləyici mühitin yaradılması-pedaqoji prosesin münasib maddi-texniki baza və
sağlam mənəvi-psixoloji mühitdə təşkil edilməsi keyfiyyətin və səmərəliliyin yüksəldilməsi
üçün əlverişli və təhlükəsiz şərait yaradır.
Müasir dünya həyatın bütün sahələrində, o cümlədən, təhsildə
də baş verən
dəyişikliklərlə doludur. Bu, insanda sosial istiqaməti formalaşdırmaq, baş verən dəyişikliklərə
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uyğun reaksiya vermək, yeni şəraitdə tez bir zamanda özünütənzimləmə, özünütəyinetmə,
özünütəsdiq kimi xüsusiyyətləri üzə çıxarmaq üçün vacibdir. Bununla əlaqədar istənilən
səciyyəvi tədris müəssisələri sosial dəyişikliklərdən asılı olmadan sosial inkişafa uyğun
analitik müstəqillik və təşəbbüs göstərməyə hazır olan yaradıcı şəxsiyyətə doğru
istiqamətlənməlidir. Bu cür şəxsiyyəti yalnız yaradıcı pedaqoq tərbiyə edə bilər. Tədris
müəssisələrinin təcrübəsini yenilikçi-pedaqoq daha da aktiv təmin edir. Cəmiyyət kütləvi
innovasiya hərəkatını yaradıcılığın yüksək səviyyəsi kimi dəstəkləməyə daha da çox meyl
edir.
Tədqiqatlar nəticəsində aydın olmuşdur ki, məktəbəqədər təhsil müəssisələrində təlimtərbiyə prosesinin yeniləşməsinin xüsusiyyətləri tərbiyəçinin yaradıcı potensialı və iş
stajından asılı olması meydana çıxıb. Müəyyən edilib ki, ayrılıqda tərbiyəçinin potensialı
bütövlükdə tədris müəssisəsinin innovasiya potensialından asılı olaraq artır və ya azalır, bütün
yeniliklər əgər yaxşı düşünülmüş və formalaşdırılmış məqsəd daşıyırsa effektli olur.
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji prosesin təşkili zamanı təlim-tərbiyə işi elə
qurulur ki, təlim daha çox uşaqların fəallığına əsaslandırılır. Tərbiyəçilər isə həmin fəallıqdan
istifadə etməyi bacarmalıdırlar. K. D. Uşinski öz əsərlərində bu məsələyə toxunaraq yazır:
“Təlimdə hər şey maraqlı ola bilməz. Maraqsız şeylər var və olmalıdır. Uşağa təkcə maraqlı
olan şeyləri deyil, maraqsız olan şeyləri də öyrətmək lazımdır. Siz uşağı həyata hazırlayırsınız,
həyatda isə hər vəzifə maraqlı deyil”(4).
Ümumiyyətlə, pedaqoji proses elə qurulmalıdır ki, uşaq tərbiyəvi təsirin obyeki deyil,
subyekti olsun, hərtərəfli fəaliyyət prosesində şəxsiyyət kimi formalaşa bilsin. Son illərdə
təhsil sistemində aparılan islahatlar, təhsilin məzmununun təkmilləşdirilməsi, yeni təlim
texnologiyalarının tətbiqini zərurətə çevirir. Bu baxımdan yeni təlim metod və
texnologiyalarından istifadə təhsilin keyfiyyətinə özünün müsbət təsirini göstərir. Təlimin
keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə təlim-tərbiyə prosesində uşaqlara daha çox müstəqillik
verir, öz fikirlərini sərbəst, çəkinmədən söyləməyə arzu və istəklərinə müvafiq məşğuliyyət
seçməyə şərait yaradır.
Yeni təlim metod və texnologiyalarından istifadə tədris prosesinin təşkilinə, tərbiyəçi-uşaq
münasibətlərinə yeni məzmun gətirir, tərbiyəçi-uşaq münasibətlərinin tamamilə
dəyişdirilməsini, onlar arasında pedaqoji əməkdaşlığa, qarşılıqlı hörmətə, bir-birinin
ləyaqətinə, hüquq və azadlıqlarına hörmət etməyə əsaslanan yeni münasibətlər yaradılmasını
tələb edir. Yeni metodlarla aparılan məşğələdə uşaq dinləyici olmaqdan xilas olub fəal
icraçıya çevrilir. Biliyi sərbəst olaraq şüurlu qəbul edir, bilik uşağa zorla verilmir. Yeni təlim
texnologiyalarının peşəkarlıqla tətbiq edilməsi uşağın təhsilə münasibətini dəyişə bilir. Bu da,
bu günün uşaqları üçün çox vacibdir. İndi təhsilin qarşısında duran əsas vəzifə sərbəst
düşünməyi, sərbəst fikir söyləməyi bacaran, daim dəyişən şəraitə uyğunlaşmağı bacaran,
dövlətçilik və vətəndaşlıq mövqeyinə malik olan, həyati bacarıqlara yiyələnmiş şəxsiyyət
formalaşdırmaqdır. Buna isə yeni təlim metodlarının tətbiqi nəticəsində nail olmaq olar.
Pedaqoji prosesin təşkilində yeni təlim metod və texnologiyalarından istifadə daha yüksək
nəticə alınmasına gətirib çıxarır, uşaqlarda müstəqillik, təfəkkür fəallığı, işgüzarlıq,
məsuliyyət kimi keyfiyyətləri formalaşdırır. Yeni təlim metodlarından istifadənin əhəmiyyəti
bir də onunla əlaqədardır ki, bu prosesdə uşaqlar müqayisə aparır, təhlil, tərkib
əməliyyatlarına qoşulurlar.
Pedaqoji proses öz məqsədi, vəzifələri, məzmunu, metodları, tərbiyəçi-uşaq
münasibətlərinin qarşılıqlı təsir formaları sayəsində əldə olunmuş nəticələri ilə xarakterizə
olunur. Pedaqoji prosesdə pedaqoji əməyin məhsulu yaradılır. Bütün deyilənləri
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ümumiləşdirərək belə nəticəyə gəlmək olur ki, məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji
prosesin təşkili müasir tələblər baxımından müəyyənləşdirilərsə işin səmərəliliyinə nail olmaq
mümkündür.
Məqalənin aktuallığı. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji prosesin təşkili
müasir tələblər baxımından müəyyənləşdirilərsə, işin səmərəliliyinə nail olmaq mümkündür.
Məqalənin elmi yeniliyi. Pedaqoji prosesin düzgün təşkili tərbiyəçinin rəhbərliyi altında
uşaqların bilik, bacarıq və vərdişlər sisteminə yiyələnməsi, onların məktəbə hazırlanmasıdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Pedaqoji prosesin təşkilinə verilən didaktik,
pedaqoji, psixoloji tələblər nəzərə alınarsa, pedaqoji prosesə yeni yanaşmaların tətbiq
edilməsi bu təlim-tərbiyə prosesində daha yüksək nailiyyətlərin əldə olunmasını təmin edir.
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Педагогический процесс похож на среду, которая
обеспечивает общее развитие дошкольников
Резюме
В статье отмечается, что образование для формирования детской идентичности
является одним из ключевых условий демократизации и гуманизации в образовании, а
основная суть этого заключается в том, что это правильно организованный
педагогический процесс.
Организация педагогического процесса предполагает достижение лучших
результатов в использовании новых методов и технологий обучения, возможность
формирования личности, обладающей жизненными навыками, имеющей независимость
ребенка, мыслительную деятельность, предпринимательство, ответственность,
государственность и гражданство.
SH.Bakhishova

The pedagogical process is like an environment that provides
the overall development of preschool children
Summary
The article states that the formation of child identity is one of the main conditions for
democratization and humanization in education, and the essence of this is that it is a wellorganized pedagogical process.
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The article states that the formation of child identity is one of the main conditions for
democratization and humanization in education and the essence of this is that it is a wellorganized pedagogical process.
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Müasir dövrdə uşaq və gənclərin sərvət meyillərinin müəllimin
peşə fəaliyyətinə təsiri xüsusiyyətləri
Təhminə Orucova
fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorant,
Bakı Dövlət Universiteti
E-mail: orujovatahmina@mail.ru
Rəyçilər: ped.ü.e.dok., prof. H.Ə.Əlizadə
ped.ü.f.d., dos. N.B.İmamverdiyeva
Açar sözlər: yaşlı nəsil, gənc nəsil, dəyərlər meyilləri, müəllimin peşə fəaliyyəti, sosialpsixoloji münasibətlər, müəllim-şagird münasibətləri
Ключевые слова: старшее поколение, молодое поколение, ценностные ориентации,
профессиональная деятельность учителя, социально-психологические отношения,
отношения «учитель-ученик»
Key words: older generation, younger generation, value orientations, professional activity
of the teacher, socio-psychological relations, teacher-student relations
Tədris prosesi cəmiyyətdə nəsillərarası inteqrasiya və varisliyin təminatçılarından biridir.
Eyni dövrdə yaşayan müəllim və şagird arasında formalaşan münasibətlərə onların sərvətlər
meyillərinin nə dərəcədə üst-üstə düşməsi əsaslı şəkildə təsir göstərir. Ümumtarixi,
sivilizasiya və dövr xüsusiyyətləri ilə yanaşı bu münasibətləri istiqamətləndirən tədris
prosesinin hər bir iştirakçısının şəxsi, yaş və nəsil keyfiyyətləri təsir göstərir. Tədris
fəaliyyətinin bu vacib tərəfi pedaqoji, psixoloji və sosioloji tərəfdən öyrənilsə də, hazırki
sosial proseslərin burulğanında cərəyan edən təlim-tərbiyə hadisələri həm şagirdin, həm də
müəllimin daxili aləmin, dünyagörüşün, sərvət meyllərinin mahiyyəti və istiqaməti dərindən
öyrənilməlidir. Bu, Azərbaycan məktəbinə də aiddir. Müəllimin peşə məharəti nə qədər
yüksək olsa da, şagirdin daxili tələbatlarını, sərvət meyllərini bilmədən, nəsillər arasında (o
cümlədən ailədə və məktəbdə) yaşanan ziddiyyətlər və gərginlikləri nəzərə alınmadan tədrisin
düzgün təşkili, yüksək nəticələrin əldə edilməsi mümkün deyil.
Problem yeni deyil, həm pedaqogika, həm də psixologiya üçün. Pedaqoji məsələlər
sırasında bu istiqamətdə tədqiqatlar daha çox postsovet məkanda, o cümlədən Rusiyada,
Ukraynada, digər keçmiş sovet respublikalarında, o cümlədən Azərbaycanda geniş müzakirə
olunur. Bu sahədə tədqiqat ənənəsi Y.A.Komenski, İ.Q.Pestalotsi, daha sonra P.P.Blonski,
L.S. Vıqotski, V.A.Suxomlinski, K.D.Uşinski kimi görkəmli tədqiqatçılar yaratmışlar.
Onların gəldiyi ümumi qənaət belədir ki, müəllim və şagird arasında qarşılıqlı anlama
olmadan müəllim öz peşəkarlıq imkanlarından düzgün istifadə edə bilməz. Sinifi idarə etmək
üslubu xüsusiyyətlərini təyin etməzdən əvvəl müəllim qarşısında əyləşən şagirdin sərvət
meyillərini hərtərəfli öyrənməli, özünün, daha yaşlı nəslin nümayəndəsi olaraq onunla oxşar
və fərqli cəhətlərini aşkar etməlidir. Belə halda nəsillərarası ziddiyyətləri qismən olsa da,
aradan qaldırmaq olar. Milli-mənəvi dəyərlər məsələsi ilə bağlı geniş araşdırmalar L.N.
Qasımova tərəfindən aparılmışdır [4; 5].
Bu məqalədə qarşımıza qoyulan məqsəd konkret tədqiqat əsasında yaşlı və gənc nəslin
arasında yaşanan sosial dəyərlər sahəsində fərqləri və ziddiyyətləri aşkar etməkdir. Nəticədə
məlum olacaq ki, müəllim sinifdə idarəçilik üslubunu seçərkən hansı məqamları nəzərə
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almalıdır.
Əldə edilən nəticələrlə bağlı deyə bilərik ki, biz müxtəlif mövzuları əhatə edən 130 anketi
tamamladıq. Bu sorğu 2016-cı ilin mart-aprel aylarında 20-59 yaşda insanlar arasında
keçirilmişdir. Apardığımız sorğu cəmiyyətdə müxtəlif sosial mövqe tutan insanların şəxsi
düşüncələrini əks etdirir. Sorğunun müxtəlif təbəqədən olanlarla keçirdik. Sorğuda daha çox
tələbələr iştirak etmişdir və son nəticə olaraq “aylıq adambaşına düşən gəlir orta səviyyəlidir”,
bundan sonra isə “az təminatlı ailələr” üstünlük təşkil edir. Tələbələrin əksəriyyəti
yataqxanalarda və ya kirayə qalır, qalan respondentlər isə kirayə, ev və ya mənzildə yaşayırlar.
Qarşılaşdığımız cavabların çoxu eynilik təşkil etsə də ziddiyyət yaradan cavablar da oldu.
Sorğularda müxtəlif yaşlı insanlara müraciət etməyimizin səbəbi, bu müxtəlif yaş qruplu
insanların təcrübələrinin, dünyagörüşlərinin fərqli-fərqli olmasıdır. Anketimizin məzmunu
çoxşaxəlidir, yəni onların iqtisadiyyatda, təhsildə, milli, dövlətlərarası münasibətlərdə və s.
qəbul edə bilməyəcəkləri məsələlər, onların şəxsiyyətinə daha çox təsir göstərən amillər və s.
göstərilmişdir. Sonda onu qeyd edə bilərik ki, sorğular zamanı əksolunan cavablar öz
obyektivliyi və düzgünlüyü ilə seçilir.
Beləliklə, bu sorğunun keçirilməsində əsas məqsəd nəsillərarası münasibətlərin indiki
səviyyəsini müəyyən etməkdir. Respondentlər arasında keçirilən sorğuda müxtəlif fikirlər
səsləndi. Təbii ki, bu fikirlər müəyyən kateqoriyalarda qruplaşdırılıb, lakin bəzi fikirlər vardır
ki, onlar nəticə etibarilə üstünlük təşkil edir. Belə ki, nəticələr sorğudakı suallara əsasən
müəyyən olunmuşdur.
Sorğumuzda müxtəlif yaş qruplarından olan insanlar iştirak etmişdir və onların suallara
verdikləri cavablar da müxtəlif və rəngarəngdir. İlk sualda böyüklərin sosial və mədəni
irsindən sizə ötürülən nələri qəbul etmədiyiniz soruşulub. Biz bu cavabları aşağıdakı kimi
ümumiləşdirə bilərik:
1. Birinci sual iqtisadiyyatla bağlıdır. Sorğuda iştirak edənlərin əksəriyyəti inkişafa
marağın olmamasını qəbul etmirlər. Bütün bunlar onu göstərir ki, nəsillər arasında fərqlər
tarixi inkişaf tempindən, baş verən əhəmiyyətli dəyişikliklərdən asılıdır. Dünya, cəmiyyət,
texnika inkişaf etdikcə nəsillərarası fərqlər daha da artacaq. İqtisadiyyatda respondentlərin
fikri “neft sahəsinə üstünlük verilməsi”nin qəbul edilməməsi oldu ki, onların fikrincə hər şey
daha doğrusu bir çox şey neft qiymətinə uyğunlaşdırılır, eləcə də “savadlı kadr çatmır” fikri
də üstünlük təşkil edir. İqtisadiyyatda tükənən sərvətlərin israfı, bahalaşma, bərabərsizlik
cavabları üstünlük təşkil edir. İqtisadi yöndə cəmiyyətin ən çox narahat edən inhisarçılıq və
istehlakın azlığıdır. Sorğulara əsasən, insanlar iqtisadiyyatda və mədəniyyətdə tez-tez baş
verən dəyişiklikləri, insanların mədəni proseslərdən daha da uzaqlaşdığını qəbul edə
bilmədiklərini bildirdilər.
2. Mədəniyyətlə bağlı sualda isə əksəriyyət böyüklərin müasir musiqiyə tənqidi
yanaşmasını qəbul etmir. Mədəniyyətdə daha çox musiqi zövqlərinə və geyim tərzlərinə yaşlı
nəslin münasibəti tənqid olunur. SSRİ fikirlərinin hələ də qalmaqda olduğu fikri
respondentləri narahat edir, həmçinin onların bu fikri daha çox səslənir – muzey, tarixi
abidələrimizə az dəyər verilir. Rus dilinin daha çox işlənməsi də respondentlər tərəfindən xoş
qarşılanmır. Mədəniyyət sahəsində incəsənətə dövlətin diqqətsizliyi əsas da kino, bədii filmə
marağın azalması yeni filmlərin, istedadlı aktyor, aktrisaların azlığı əsas problemlərdəndir.
1. Digər bir sual asudə vaxtın keçirilməsi ilə əlaqədardır. Gənclər düşünürlər ki, böyüklər
asudə vaxtlarını səmərəsiz keçirirlər. Məişətdə asudə vaxtların çox olması və onların düzgün
paylanmaması, səmərəli şəkildə istifadə olunmaması və s. ilə yanaşı asudə vaxtın kifayət
etməməsi də cavablar arasında mövcuddur. Məişətdə gənclərin qınanması, onların səmərəli
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şəkildə asudə vaxtlarını keçirməsi üçün maliyyə ayrılması da respondentləri düşündürür.
Məişətdə asudə vaxtın düzgün istifadə edilməməsi, əsrimizin, günümüzün əsas təhlükəli
problemi olan sosial şəbəkələr, televiziya – görünür, hər kəsi narahat edir. Ancaq cəmiyyətin
böyük bir hissəsi bundan qurtulmağın yollarını axtarmır: “Halbuki, sosial şəbəkələrə
ayırdığımız vaxtı kitablara ayırsaq, daha çox məlumat, bilik, xeyir əldə edərik”.
2. Daha bir sual günümüzün ən aktual problemlərindən biridir. Bu, ailə qurulması ilə
əlaqədardır. Ailə qurulması və ailə üzvləri arasındakı münasibətlərə saymamazlıq,
anlaşılmazlıq, zorakılıq, kişilərin qadınlar üzərində müəyyən üstünlüklərə malik olmaları
aiddir. Respondentlərin verdiyi cavanlardan aydın olur ki, onlar məcburi evləndirməni və
evlənmə zamanı ailənin evlənəcək şəxsə yüksək təzyiq göstərməsini qəbul etmirlər. Bu təzyiq
evlənəcək şəxsin seçimi ilə əlaqədar olur. Ailə münasibətlərində - erkən nikah, ailədə baş
verən intensiv mübahisələr, məcburi evlilik və ailə qurduqdan sonra qadın asılı tərəf kimi
qəbul edilməsi fikirlərini respondentlərimiz çətinliklə qəbul edir. Ailə qurulması və ailə
üzvləri arasındakı münasibətlərdə erkən nikahların qurulması, uşaqların gözü qarşısında
şiddətli münaqişələr, ailə dəyərlərinin azalması, iki tərəfi şəxsi razılıq olmadan evlilik daxildir.
Ailə qurulması ilə bağlı müxtəlif fikirlərlə qarşılaşdıq, amma daha çox qızların nikaha erkən
cəlb olunması, qohumlarla ailə qurulması əsas toxunulan mövzular oldu.
3. Digər bir sual təhsillə bağlıdır. Həmçinin insanlar təhsil sahəsində dərslərin ağırlığı,
dərs saatlarının çox olması, savadsız müəllim kadrlarının olması və s. ilə bağlı öz fikirlərini
bildirdilər. Belə ki, təhsildə qızlara az diqqətin yetirilməsi, onlara lazımi şəraitin
yaradılmaması əksəriyyət tərəfindən qəbul edilmir. Təhsildə rüşvətxorluq, özbaşınalıq, ayrıseçkilik və ixtisas seçimində müstəqil qərar qəbul edə bilməməyi bir çox respondent qəbul
edə bilmir. Təhsildə sistem qane etmir, nəzəriyyə çox, praktika – yox fikirləri çoxdur.
Valideynlərin övladlara qarşı ixtisas seçimindəki edilən təzyiqlər də qeyd olunur. Təhsil
metodlarının çatışmazlığı, xarici tələbələrə önəm verilməsi, yüksək səviyyəli dərs metodunun
olmaması və bunun kimi məsələlər göstərilir.
4. Milli münasibətlərdə vətənə qarşı laqeydlik, mentalitetin zəifləməsi, gündəlik həyatda
müxtəlif dillərdən istifadə kimi cavablar yazılmışdır. Eyni zamanda milli münasibətlərdə
adətlərə ifrat dərəcədə bağlılıq da qəbul olunmur. Milli münasibətlər və dövlətlərarası
münasibətlərə respondentlərin çoxu cavab vermədi. Cavablandıranların da əksəriyyətini
Qarabağ problemi narahat edir.
5. Dövlətlərarası münasibətlərdə sünilik, ayrı-seçkilik və mədhiyyət cavabları verilmişdir.
Burada avropalaşma, münaqişələr, qonşuluq əlaqələrinin zəifliyi, həll olunmayan məsələlər,
beynəlxalq əlaqələrin zəifliyi aiddir. Dövlətlərarası münasibətlərdə - “başqa dövlətlərlə biznes
əlaqəsi demək olar ki, yoxdur” göstərilib. Milli münasibətlərdə vətənpərvərlik hissinin zəifliyi,
kütlə psixologiyasının insanları küt qoyması, şəhid ailələrinə edilən yardımların azlığı,
özümüzə az bağlı olmağımız, rus, türk və s. daha heyranlıqla yanaşmağımız qeyd olunur.
6. Əsas sosial dəyərlərdə insani keyfiyyətlərin zəifliyi, pis vərdişlər, ünsiyyət problemləri
və s. nəzərdə tutulub. Burada qadın və kişi arasında fərq qoyulması qəbul olunmur. Sosial
dəyərlərdə - əlillərə ayrı-seçkiliyin edilməsi (baxışlar və s.), dilənçiliklə bağlı tədbirlərin
götürülməsi və s. fikirləri daha çoxdur. Əsas sosial dəyərlərdə isə təqaüdlərin az olması,
sığorta şirkətlərin etinasızlığı, böyüklərə etinasızlıq, insanların bir-birinə hörmətsiz yanaşması
aiddir. Dostlardan isə ünsiyyətdə rahatlıq, sədaqət müsbət keyfiyyət, bədxərclik, tənbəllik
mənfi xüsusiyyət kimi göstərildi. Həm də insanların bir-birilərinə qarşı hörmətsizliyi,
etinasızlığı, ünsiyyətsizliyi qəbul etmədikləri aydın oldu. Bunun əksinə olaraq, səbirli olmaq,
hörmətli olmaq, çalışqanlıq, etibarlılıq kimi prinsiplərə və dəyərlərə daha çox üstünlük
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verdikləri aydın oldu.
1. ”Valideynlərinin hansı keyfiyyətləri sənin şəxsiyyət kimi yetişməyinə daha çox təsir
edib?” sualında cavabların əksəriyyətini tərbiyə vasitələri və metodları, ailədaxili atmosfer və
ailə şəraiti təşkil edir. Valideynlərdə müsbət keyfiyyətlərə hörmək etmək, xeyirxahlıq ən çox
verilən cavablardır. Əksəriyyət hesab edir ki, müsbət olaraq sevgi, qayğı, hörmət; mənfi
olaraq isə əsəbilik və bədxərclik qazanmışıq. Bütövlükdə respondentlərin əksəriyyəti bunu
ailə şəraiti, maddi səviyyə, ailədaxili atmosfer, tərbiyə metodları, valideynlərin təhsil
səviyyəsi və onların sevgisinin gücü ilə əlaqədar hesab edirlər. Onların şəxsiyyət kimi
yetişməsinə ən çox valideyn sevgisinin təsir etdiyini vurğulamışlar. Övladların şəxsiyyət kimi
yetişməsində ailə şəraiti, maddi səviyyə, valideynlərin təhsil səviyyəsi və tərbiyə metodları
xüsusi yer tutur. Beləliklə, insanlar bu suala daha çox ailə şəraiti, ailə atmosferi, ictimai
durum və buna bənzər digər variantları cavablandırdılar.
2. “Valideynlərdən nə qazanmısan?” sualına müsbət mənada təhsil, tərbiyə, davranış
qaydaları, həyat təcrübəsi kimi cavablar verilməsinə baxmayaraq mənfi xüsusiyyətlərə bir çox
respondent cavab verməmişdir, verənlər isə həssaslıq, güvənsizlik, uduzmağı bacarmamaq və
s. yazıblar. Övladların şəxsiyyət kimi yetişməsində ailə şəraiti, maddi səviyyə, valideynlərin
təhsil səviyyəsi və tərbiyə metodları xüsusi yer tutur.
3. “Dostlarından nə qazanmısan?” sualına müsbət mənada olan cavabların əksəriyyəti
dostluq, birgə fəaliyyət, aktivlik olmaqla yanaşı heç nə qazanmadıqlarını da qeyd edənlər heç
də az deyil. Mənfi mənada güvənsizlik, siqaret çəkmək kimi pis vərdişlərə yiyələnmək də
cavablar arasında mövcuddur.
4. Bəs problem varsa, kiminlə məsləhətləşməliyik? Bu suala cavab fərqli oldu. Belə ki, bir
qisim respondent ailəsi və dostları ilə məsləhətləşmək lazım olduğunu qeyd etdiyi halda, digər
qisim respondentlər isə bu problemi təkbaşına həll etməli olduğunu qeyd etdi. Beləliklə,
respondentlərdə “Problemlərini daha çox kiminlə bölüşüb yardım istəyirəm?” sualına
“valideynlərimlə” və “heç kimlə bölüşmürəm” cavabları üstünlük təşkil edir. Aydın oldu ki,
sorğu üzvlərinin çoxu problemini ailə üzvləri ilə bölüşür. Yəqin ki, bu belə də olmalıdır, ailə
hər bir insanın güvəndiyi, sığındığı bir amildir.
Respondentlər arasında aparılan sorğu nəticəsində indiki nəslin keçmişdən qalma bir çox
düşüncələrə qarşı olduğu ortaya çıxdı. Gənclərin fikrincə, mentalitetimizdə dayanan xalq
adət-ənənələri, ailə qurulması ilə bağlı bəzi məsələlər, qədim düşüncə tərzi xalqın inkişafı
qarşısında duran bir maneədir. Sorğuda “sizə aid olan nəsildə kiçiklərə böyüklərdən sosial və
mədəni irsdən nəsə ötürülüb, bunlardan nəyi qəbul edə bilmirsiniz” deyə bir sual
qoyulmuşdur. Gənclərin cavabları öz müxtəlifliyi ilə seçilməklə yanaşı ortaq cəhətlərə də
malikdir.
Nəticədə müasir gənclər iqtisadıyyatda israfçılıq meyllərini, miras məsələlərini (atadan
oğula qalan varidat) və iqtisadiyyatın hərbiyönlü olmasının, mədəniyyətdə (bədii zövqdə)
xalq mahnıları, saz musiqisi, muğam və qədimdən qalma geyim üslubunu, məişətdə keçmiş
nəslin daha çox çayxanalarda asudə vaxt keçirməsini, ailə qurulması və ailə üzvləri arasındakı
münasibətlərdə (seksual əxlaq) erkən nikahlar, nikah zamanı oğlan və qızın yaş fərqi,
keçmişdən qalma bəzi adət-ənənələri (el-arası “yengə" adlandırılan birinin fəaliyyəti), təhsildə
rayonlarda qızların təhsildən kənarlaşdırılması, daha çox nəzəriyyəyə üstünlük verilərək
praktikanın zəifliyi, tədris vasitələrinin yetərincə olmamasını, milli münasibətlərdə milli
azlıqlara olan münasibətləri sovet dövrünə meyllilik əlamətlərin, Qarabağ torpaqlarının işğal
altında qalmasını və bu problemin bu günə qədər davam etməsini, əsas sosial dəyərlərdə
psixoloji zorakılığı hələ də davam etməsini, qadınlara qarşı məişət zorakılığının
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mövcudluğunu qəbul edə bilmirlər.
Sorğu nəticəsində demək olar ki, hər bir gəncin şəxsiyyət kimi formalaşması ilk növbədə
ailədən başlayır. Gənclər ailə şəraitində daxili atmosfer, maddi səviyyə, valideyn sevgisinin
mövcudluğu, valideynlərinin təhsil səviyyəsi və tərbiyə üsullarının onların şəxsiyyətinə böyük
təsir etdiyini qeyd etmişlər. "Valideynlərdən müsbət və mənfi ııə qazanmısınız?" sualına əsas
verilən cavablar sırasında müsbət olanlar xeyirxahlıq, tərbiyə, əxlaq, təhsil, mənfi olanlara isə
“demək olar ki heç nə“ cavabı verilmişdir. Hər bir insana dostlarından, qohumlarından,
tanışlarından daha çox ailə mühiti şəxsiyyət kimi formalaşmasına təsir edir.
Bu sualda valideyn yerinə “dostlar” qeyd olunduqda əsasən müsbət olanlar ünsiyyət, kitab
oxumaq, mənfi isə çox danışıb-gülmək cavabı verilmişdir. Gənclərin əksəriyyəti problem
yarandıqda adətən özləri, bəzi hallarda valideynləri (daha çox ana) və dostları ilə
bölüşdüklərini qeyd edib. Görünür ki, gənclərimizdə milli mentalitetə qarşı qeyri-müəyyən
düşüncə formalaşmışdır. Mentalitet və qədim düşüncə tərzi (əsasən etnik düşüncə) birbirindən tamamilə fərqlənir. Yəqin ki gənclər keçmiş nəslin dünyagörüşünü tam şəkildə inkar
etməməlidir və hörmətlə yanaşmalıdır. Eynilə də yaşlılar indiki nəslin düşüncə tərzini
addımbaşı qınamamalı və ortaq bir fikrə gəlməyə çalışmalıdırlar. Hər şey sərhədli şəkildə icra
olunarsa, heç kəs qınaq obyektinə çevrilməz.
Yeni musiqi, incəsənət növləri yaşlı nəsildə maraq oyatmır və bunu gənclərə tez-tez irad
tuturlar. Hər bir anda köhnəni mühafizə etməyə, onun qaydaları ilə hərəkət etməyə
meyllidirlər. Bu cür mühafizəkar münasibət ailədaxili münasibətlərə də mənfi təsir göstərir.
Gənclərin müasirliyə meylli hərəkətləri və geyim tərzi belə yetkin və yaşlı nəsli qıcıqlandırır.
Bu cür münasibətlər ailə və dostluqların qurulmasında, təhsildə, demək olar ki, həyatın hər
mərhələsində çətinliklərə səbəb olur. Bəzən müxtəlif yerlərdə o qədər amansız adət-ənənələr
qalır ki, bunlar bir gəncin həyatını belə məhv etməyə qadirdir. Bu sorğuda diqqət çəkən
məqamlardan biri də ailə və dostluq münasibətləridir. Maddi durum və təhsil səviyyəsinə
nəzər saldıqda görürük ki, gənclərimiz müstəqildirlər. Həm təhsil alır, həm işləyir, həm öz
həyatlarını qurmaq iqtidarındadırlar. Lakin münasibətləri bir qədər əvəzləyib. Gənclərimiz
daha çox xəyanət və riyakarlıqdan şikayətçidirlər. Bu cür hallar da dostluq münasibətlərinin
azalmasına və rəqabətin artmasına səbəb olur. Ümumilikdə gənc nəsil və yaşlı nəsil arasında
fərqlər, iradlar həmişə olub və belə də davam edəcək. Bu həyatın tələbidir. Bu cür fərqlər
olmasa həyat monoton keçər. Fərqlər və iradlar, gənclər və yaşlılar həmişə harmoniyada birbirilə münasibətdədirlər. Indinin müasir nəsli gələcəyin yaşlı nəslidir.
Nəticə. Beləliklə, gənclərimiz yaşlı nəslin onları öyrətmək əvəzinə tənqid etməsindən
narazıdırlar. Köhnə ilə yaşamağa meyl, adət-ənənələrdən, keçmişin buxovundan azad ola
bilməmək yaşlı nəslin gənc nəsildə yaratdığı fikirdir. Gənclər belə düşünür ki, yaşlı nəsil çox
müqayisələr aparır və gənclərin də özləri kimi olmağını istəyir. Texniki vasitələri, aşkarlamış
dünyanı asanlıqla qəbul edə bilmirlər.
Hər bir gənc – müasir gənclik aldığı tərbiyə, kitaba olan marağı, əhatəsi, davranışına görə
fərqlənir. Bu gün gənclik inkişaf edir, təkmil insan formalaşır. Amma hər şey hər zaman
mükəmməl olunur. Bəzi məsələlər var ki, yetkin nəsillə gənc nəsil arasında fikir ayrılığına
səbəb olur. Yetkin nəsil bundan şikayət edir ki, gənc nəsil mütaliəyə yetəri qədər vaxt ayırmır.
Buna səbəb yetkin nəslin daha çox çalışıb oxuması; amma bu günki gəncliyin buna lazımınca
vaxt ayrımamasıdır. Bunu nəzərə almaq lazımdır ki, həmin dövrlə indiki dövr arasında çox
fərq var. Təbii ki, yetkin nəsil uzun illər mütaliə edir, cəmiyyəti maarifləndirir, təcrübə
qazanır və daha sonra bütün biliklərini gənc nəslə ötürür. Bu cür fikirlər ancaq yetkin nəsildə
deyil, eyni zamanda gənc nəsildə də özünü büruzə verir.
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"Siz valideynlərdən nə qazandınız?" suala müsbət cavab alınmışdı, yəni cavab verənlərin
həyatında valideyn rolu kifayət qədər yüksək qiymətləndirilmişdi.
Dostluq haqqında suala respondentlər bəzi mənfi halları qeyd edirdilər. Belə ki, çox
zaman respondentlər cavab verirdi ki, dostluqda heç kimə arxalanmamaq daha yaxşıdır, çünki
xəyanətlə və vicdansızlıqla rastlaşa bilərsən. Bu da, öz növbəsində, cəmiyyətində sosial
münaqişələrin və narazılığın olmasını təsdiq edir.
Məqalənin aktuallığı. Məqalədə müxtəlif nəsillərin sərvətlər meyilləri üzrə əhali arasında
keçirilmiş tədqiqatın nəticələri araşdırılır. Tədqiqatın nəticələrinə görə müəyyən edilmişdi ki,
nəsillər arasında münasibətlərdə iqtisadi və sosiomədəni istiqamətdə problemlər yaşanır. Belə
ki, respondentlərin əksəriyyəti iddia edirlər ki, mallara və ərzağa qiymətlər süni şəkildə
qaldırılır və yaranmış vəziyyət lazımi qədər qiymətləndirmir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Mədəniyyətdə yaşlı nəsil gənclərin geyimi üslubunu və
qaydalarını bəyənmir, gənclərin İnternetdən psixoloji asılılığıtənqid edir. Təhsildə hər kəs
istedadına görə oxumur, bundan başqa, rüşvətxorluq və gerilik faktları var. Milli
münasibətlərdə mentalitet haqqında təhrif edilmiş təsəvvürlər, dini və etnik düşmənçilik,
ümumbəşəri sosial dəyərlərə və normalara, gələcəyə inamsızlıq, sosial qruplar arasında
çoxsaylı sosial münaqişələrin mövcudluğu qeyd olunur. Bəzi məsələlər üzrə, məsələn,
beynəlxalq işlər haqqında, respondentlərin əsas hissəsi cavab verməkdə çətinlik çəkdi.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Aydındır ki, tədrisdə öz şagirdlərin daxili
aləminə dərindən bələd olmayan müəllim dərs zamanı düzgün taktikanı seçib tədrisdə yüksək
keyfiyyətə nail ola bilməz. Respondentlər hesab edirlər ki, ailənin kiçik üzvlərinin şəxsiyyət
kimi formalaşmasında əsas amil ailənin fəaliyyəti şəraitidir, buraya təsir edən amillər kimi
həm də valideynlərin əsas məşğuliyyəti xarakteri, ailədə maddi durum, ailədə böyüyən nəslin
tərbiyəsi üsulları göstərilməlidir.
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Особенности влияния ценностных ориентаций
современных детей и молодежи на профессиональные
качества школьного учителя
Резюме
В статье рассматриваются результаты проведенного исследования среди населения
по ценностным ориентациям разных поколений. По результатам исследования было
определено, что в отношениях между поколениями есть проблемы экономического и
социокультурного плана. Так, большинство опрошенных утверждают, что налицо
искусственное повышение цен и недооценка ситуации. В культуре старшие поколения
не устраивает стиль одежды молодых, то, что молодежь имеет психологическую
зависимость от Интернета.
Респонденты считают, что в формировании младших членов семьи, как личности,
основные факторы – это условия семейных отношений, вид и характер основных
занятий родителей, материальный достаток в семье, способы воспитания
подрастающего поколения в семье. На вопрос «Что вы получили от родителей?» были
получены положительные ответы, то есть роль родителей в жизни опрошенных
оценивалась достаточно высоко.
T.R. Orujova

Specific Impact of the Children’s and Young People’s Modern Value
Orientations on the Professional Qualities of the School Teacher
Summary
The article reviews the results of the research on the value orientations of different
generations. According to the results of the study, it was identified that there are problems of
an economic and socio-cultural character in the relations between generations. Thus, the
majority of respondents argue that there is an artificial increase in prices and an
underestimation of the situation. In culture, older generations do not like the style of young
people's clothing, and the fact that young people have psychological dependence on the
Internet. Not everyone is trained by vocation; in addition, there are facts of bribery and
backwardness. In national relations, there are distorted ideas about the mentality, religious
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and ethnic strife, disbelief in the generally accepted social values   and norms and in the
future, the presence of numerous social conflicts between social groups.
Some questions were difficult to answer, for example, about international affairs.
The respondents believe that the main factors in the formation of the younger family
members as individuals are the conditions of family relations, the type and nature of the
parents’ occupations, prosperity, and the ways of bringing up the younger generation in the
family. Positive answers were received to the question "what did you get from your parents?",
which means that the role of the parents in the life of the respondents was assessed rather high.
Redaksiyaya daxil olub: 13.09.2017

157

Elmi əsərlər 2017/3

Бакы Гызлар Университети

Uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında ailə əsas sosial amil kimi
Almaz Əhmədova
ADPU-nun baş müəllimi
Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof. İ.H.Cəbrayılov
ped.ü.f.d., dos. P.M.Həsənova
Açar sözlər: məktəbəqədər dövr, ailə, valideyn, uşaq şəxsiyyəti, ailə tərbiyəsi
Ключевые слова: дошкольный этап, семья, родители, личность ребенка, семейное
воспитание
Key words: preschool stage, family, parent, person child, family education
V.A.Suxomlinskinin dediyi kimi, uşağın şadlıq dənizini böyütmək valideyn davranışının
yeganə kursu olmalıdır. Unutmaq olmaz ki, uşağın həyatı coşqun, saf çaydır. Gördüyün çaya
isə əslində heç vaxt təkrarən girmək olmur, çünki o daim axır və hər an dəyişir. Ona görə də
uşağın həyatının hər anını izləmək və ona təsirin yollarını araşdırmaq lazımdır.
Şəxsiyyətin formalaşmasında məktəbəqədər uşaqlıq dövrünün rolu böyükdür. Bu dövrün
xüsusiyyətləri inkişafın sonrakı mərhələlərindən fərqlənir. Hər hansı xüsusi bilik, bacarıq,
vərdişlərin əldə edilməsi və müxtəlif növ fəaliyyətin mənimsənilməsinin əsası məhz bu
dövrdən başlayır və uşağın ümumi inkişafını təmin edir.
Uzun illər boyu uşaq tərbiyəsinin əsas forması ailə tərbiyəsi olmuşdur. Ailə tərbiyəsinin
ənənələri kortəbii formalaşsa da, xalqın mədəniyyəti, mənşəyi və xüsusiyyətləri ilə sıx bağlı
olmuşdur. Bunlar Azərbaycan folklorunda və bədii yaradıcılığında, ünsiyyət formalarında,
uşaqların bir-biri ilə və böyüklərlə qarşılıqlı münasibətində öz əksini tapmışdır. Bu ənənə bu
gün də davam edir və cəmiyyət üçün mənəviyyatca zəngin, yüksək vətənpərvər insanlar
yetişdirməkdə öz rolunu oynayır.
Uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında ailənin rolu əvəzedilməzdir. Uşaqların ailədə
tərbiyəsi valideynlərin uşağın sosiallaşdırılması üçün ailənin həyata keçirdiyi xüsusi pedaqoji
fəaliyyətdir. Şəxsiyyətin formalaşmasında məktəbəqədər uşaqlıq dövrünün rolu böyükdür.
Bu dövrün xüsusiyyətləri inkişafın sonrakı mərhələlərindən fərqlənir. Hər hansı xüsusi bilik,
bacarıq, vərdişlərin əldə edilməsi və müxtəlif növ fəaliyyətin mənimsənilməsinin əsası məhz
bu dövrdən başlayır və uşağın ümumi inkişafını təmin edir.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların mühakimələri və həyat hadisələrinə olan münasibətləri
başlıca olaraq valideynlərin və tərbiyəçilərin mühakimə və davranışları əsasında yaranır. Ona
görə də təlim-tərbiyə işində ailə ilə birgə iş mühümdür.
Uşaqların təlim müvəffəqiyyətini yoxlamaqdan ötrü hər bir valideyn uşaq bağçası ilə sıx
əlaqə saxlamalıdır. Bağça ilə sıx əlaqə saxlayan valideynlər uşaqların təlim-tərbiyəsi haqqında
məlumat alır və öz uşaqlarının təlim-tərbiyəsinə məsuliyyətlə yanaşırlar. Uşaqların almış
olduqları məlumatlarda uyğunluq və sistem gözlənildikdə, gələcəkdə müvəffəqiyyətli təlimin
əsası qoyulur.
Uşaq bağçasında tərbiyəçinin valideynlərlə pedaqoji əsaslar üzrə əlaqəsi, əlbir işi,
uşaqların məktəbə istər fiziki, istər əqli cəhətdən normal hazırlanmalarını təmin edir. Onlar
ictimai həyat məsələlərinə az-çox bələd olduqlarından daha ciddi ictimai təlim-tərbiyə
müəssisəsinə qədəm qoyduqlarını başa düşür, onun məsuliyyətini hiss edirlər.
Uşaq şəxsiyyətinin formalaşması, onda müsbət keyfiyyətlərin təşəkkülü hələ uşaq
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bağçasına daxil olmazdan əvvəl ailədə başlayır. Ailə ilə məktəbəqədər təhsil müəssisələri
arasında tərbiyə işi paralellik əsasında deyil, qarşılıqlı anlaşma şəraitində gedir. Ailə uşağın
ətraf aləmlə müxtəlif münasibətlərinin əsasını qoyur, onun inkişafına və formalaşmasına
güclü təsir edir. Buna görə də ailədə, xoş mənəvi-psixoloji iqlim uşaqların cəmiyyətə və
məktəbə hazırlanmalarının, onların şəxsiyyət kimi formalaşmasının müvəffəqiyyətli əsasıdır.
Ailədə uşaqların gün rejimi uşaqların yaşlarına görə uzun müddətə tətbiq edilməlidir.
Uzun müddət üçün tərtib edilmiş gün rejimi, uşağın ailədə, uşaq bağçasında, məktəbdə,
ictimai yerlərdə, məktəbdən kənarda, təlim-tərbiyə ilə əlaqədar görəcəyi işləri nizama salıb
istiqamətləndirir. Ailədə gün rejimində kiçikyaşlı uşaqlar üçün valideynlər əsas diqqəti ən çox
uşağın vaxtlı-vaxtında yedizdirilməsinə, günəş və su vannalarından istifadə edilməsinə, teztez təmiz havada olmasına yönəldiyi halda, məktəbəqədər və məktəb yaşında olan uşaqlar
üçün isə bu tərbiyə ilə yanaşı, uşağın təlim əməyi də buna əlavə olunur. Ailədə təşkil edilmiş
gün rejimində valideyn uşaqlarla apardığı tərbiyə işində inandırma üsulunun bütün
vasitələrindən istifadə etməlidir.
Ailədə uşaqların gün rejimində bir sıra pedaqoji tələblərin gözlənilməsi vacibdir. Bunlar
aşağıdakılardır:
Ailədə uşaqlar üçün tərtib edilmiş gün rejiminin hər bir tələbi məqsədəuyğun olmalı və
onun yerinə yetirilməsinin zəruriliyi uşağa izah edilməlidir.
Rejimin yerinə yetirilməsində valideynin şəxsi nümunəsi zəruridir.
Ailədə uşaqlar üçün tərtib edilmiş rejim işgüzar bir qanun kimi bütün ailə üzvləri
tərəfindən gözlənilməlidir.
Rejimin ayrı-ayrı sahələri ilk gündən uşaqlar tərəfindən o qədər də asan həyata keçirilmir.
Buna nail olmaq üçün inandırma üsulundan istifadə etmək lazımdır. Əsəbi halda çığırtıya və
zorakılığa heç vaxt yol verilməməlidir.
Valideyn rejim qydalarını yerinə yetirməyən şagird üçün heç bir cəza üsulundan istifadə
etməməlidir.
Ailədə qoyulmuş gün rejimi ilə əlaqədar valideyn məktəblə daim əlaqə saxlamalıdır.
Ailədə təşkil edilmiş gün rejimində uşaqların yaş dərəcələri və fərdi xüsusiyyətləri
hökmən gözlənilməlidir.
Ailə rejimində şagirdlərə tapşırılan işin icra vəziyyəti hər həftənin sonunda valideynlər
tərəfindən yoxlanılıb qiymətləndirilməli və şagirdlərin nəzərinə çatdırılmalıdır.
Uşaqlarda elə bir vərdiş yaratmaq lazımdır ki, ailədə rejim qaydalarının pozulmasına qarşı
mübarizəni uşaqlar özləri aparsınlar.
Şagirdlərin gündəlik rejimində, onların əmək və istirahətinin təşkili çox əhəmiyyətlidir.
Ailədə kiçikyaşlı məktəbli üçün təşkil edilmiş gün rejimində ev tapşırıqlarının yerinə
yetirilməsi, ev işlərinin görülməsi və açıq havada oynaması üçün dəqiq vaxt
müəyyənləşdirmək lazımdır. Gündəlik rejimin ciddi surətdə və müəyyən olunmuş işlərin hər
gün eyni vaxtda yerinə yetirilməsinə valideynin nəzarət etməsi lazımdır.
İbtidai məktəb şagirdləri rejimlə yaşamağa dərhal öyrəşmirlər. Buna görə də rejim
qaydalarında nəzərdə tutulmuş tapşırıqları uşağa gündə bir neçə dəfə təkrar etdirmək lazım
gəlir. Bu işləri görməyi uşaqlara səmimi və mehribanlıqla alışdırmaq lazımdır. Kiçik
məktəbyaşlı uşaqların iradəsi kifayət qədər inkişaf etmədiyinə görə onun iradəsini tərbiyə
etmək böyük rol oynayır. Valideyn bilməlidir ki, bu yaşda olan uşaqlarla məşğul olanda hər
hansı bir davranış normasını aşılamaq istəyirsə, həmin davranış normasının yerinə
yetirilməsinə nail olmalıdır.
Bu yaşda olan uşaqların gün rejiminin həyata keçirilməsində valideynin məktəblə
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müntəzəm əlaqə saxlaması və valideynlərin pedaqoji biliklərə yiyələnməsindən çox asılıdır.
Ailə elə ilk kollektivdir ki, uşaq adamlarla ünsiyyətin, bu və ya digər sosial vəzifələri
yerinə yetirməyin ilkin sosial təcrübəsini burada toplayır. Ata-ana uşağın ilk tərbiyəçiləridir
və onun əsil vətəndaş kimi böyüməsi üçün cəmiyyət qarşısında da ilk növbədə onlar
məsuliyyət daşıyırlar. Ailədə uşaq ailənin başqa üzvləri ilə ünsiyyəti vasitəsilə sosial
münasibətlərə daxil olur, onun xarakterinin, əməyə, mənəvi, ideya və mədəniyyət sərvətlərinə
münasibətlərinin əsasları ailədə formalaşır.
Ailə tərbiyəsi şəxsiyyətin formalaşmasında ilk pillədir, sonrakı tərbiyə bu pillə üzərində
qurulur. Məhz bu səbəbdən ailənin və uşaq bağçasının tərbiyəvi təsirlərinin uzlaşdırılması
zəruridir.
Məqalənin aktuallığı. Uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında ailənin rolu əvəzedilməzdir.
Uşaqların ailədə tərbiyəsi valideynlərin uşağın sosiallaşdırılması üçün ailənin həyata keçirdiyi
xüsusi pedaqoji fəaliyyətdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların mühakimələri və həyat
hadisələrinə olan münasibətləri başlıca olaraq valideynlərin və tərbiyəçilərin mühakimə və
davranışları əsasında yaranır. Ona görə də təlim-tərbiyə işində ailə ilə birgə iş mühümdür.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Kiçik məktəbyaşlı uşaqların iradəsi kifayət
qədər inkişaf etmədiyinə görə onun iradəsini tərbiyə etmək böyük rol oynayır. Bu yaşda olan
uşaqların gün rejiminin həyata keçirilməsində valideynin məktəblə müntəzəm əlaqə saxlaması
və valideynlərin pedaqoji biliklərə yiyələnməsindən çox asılıdır.
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Семья как важный социальный фактор в
формирование личности
Резюме
В статье показано, что роль семьи незаменима в формировании личности ребенка.
Воспитание детей - это особая педагогическая деятельность, проводимая семьей для
воспитания ребенка. Детство играет важную роль в формировании личности.
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A.Axmadova

Seed as important social the factor in formation persons
Summary
The article shows that the role of the family is indispensable in the formation of the child's
personality. The upbringing of children is a special pedagogical activity carried out by the
family for the upbringing of the child. Childhood plays an important role in the formation of
personality.
Redaksiyaya daxil olub: 11.09.2017
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Uşaqların məktəb təliminə hazırlığının zəruriliyi
Xədicə Məmmədova
ADPU-nun baş müəllimi
Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof. İ.H. Cəbrayılov
ped.ü.f.d., dos. P.M. Həsənova
Açar sözlər: məktəbəqədər yaşlı uşaqlar, məktəbəqədər dövr, pedaqoji proses, əqli və
intellektual inkişaf, şəxsiyyət, prinsiplər, keyfiyyətin yüksəldilməsi, vasitələr
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, дошкольный период,
педагогического процесса, развитие разума и интеллекта, личность, принципы,
повышение качества, средства
Key words: children of preschool age, preschool period, pedagogical process,
development of reason and intelligence, the personal focused activity, means, principles,
improvement of quality
Məlumdur ki, uşaqda hərtərəfli inkişaf etmək imkanı artdığı dövrdən məktəb təliminə
başlanır. Məktəbəqədər təlim dedikdə, bilik, bacarıq və vərdişlərin verilməsi prosesi başa
düşülür. Bilik, bacarıq və vərdişlər məqsəd deyil, şəxsiyyətin mükəmməl inkişafında bir
vasitə hesab olunur.
2010-cu il, 10 yanvar tarixində Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən
“Məktəbə hazırlığın təşkili Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında qərar qəbul edilib. Bu
sənəddə məktəbə hazırlığın məqsəd və vəzifələri, onun təşkilinə verilən tələblər və uşaqların
məktəbə hazırlanmasının təşkili məsələləri öz əksini tapıb (2).
Uşaq hələ məktəbə getməzdən əvvəl lazımi bilikləri əldə etmək və ya təlimlə bağlı
çətinliklərlə qarşılaşır. İlk illər ərzində uşaq gəzməyi, danışmağı, başqaları ilə ünsiyyətə
girməyi, fikirləşməyi, gücünə müvafiq problemi həll etməyi öyrənir. Əgər bu idrak prosesləri
səhv təşkil olunarsa, məktəbdə daha ciddi çətinliklər qarşıya çıxacaq. Bu səbəbdən
məktəblinin proqram materialını mənimsəməsi təlimin ilk vaxtlarındakı müvəffəqiyyətindən
asılı olur. Elmi əsaslarla aparılan bütün işlər pillə-pillə uşaqları məktəbə, təhsil almağa
istiqamətləndirir.
Müntəzəm artan müxtəlif planlı informasiya axını uşaqların idrak bacarığının inkişafına
xüsusi diqqətin olmasını tələb edir. Bu da uşaq orqanizminin inkişaf xüsusiyyətlərini nəzərə
almaq şərti ilə, uşağın məktəb təlimininə düzgün hazırlanmasından, bütün sahələrdə
keyfiyyətli yeniliklərin formalaşmasından: fiziki, motivasiyalı, emosional-iradəli, intellektual,
kommunikativ hazırlığından asılıdır.
Professor Y.Ş.Kərimov (4) uşaq bağçasında məktəbə hazırlıqla əlaqədar göstərir ki,
məktəbə qəbul olunmaq uşağın həyatında, onun şəxsiyyətinin formalaşmasında dönüş nöqtəsi
olduğundan, ilk növbədə, onların ümumi inkişafı təmin edilməli, həmçinin oxuyacaqları
bütün təlim fənlərini mənimsəməyə hazır olmaları üçün tədbirlər görülməlidir. O, qeyd edir ki,
uşaqları müşahidə aparmaq, gördüklərini təhlil etmək, müqayisə etmək, ümumiləşdirmək və
əqli nəticə çıxarmaq kimi fikri fəaliyyətə alışdırmaq, mühüm əxlaqi-iradi keyfiyyətlər
aşılamaq lazımdır.
2013-cü il 24 oktyabr tarixlində Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda
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“Məktəbəhazırlıq təhsilinin (1il) icbariliyinin təmin olunması məsələsi öz əksini tapmışdır (3).
Uşaq məktəbə gedənədək tərbiyəçilərin və valideynlərin diqqəti onun təlimi və inkişafına
yönəldilərsə, ibtidai məktəbdə müvəffəqiyyətlə təlim alma şansı yüksələr. Əgər uşaqla onun
həyatının ilk illərində məşğul olunsa, təlimdə baş verəcək çətinlikləri yüngülləşdirmək, əqli
inkişafda geridəqalma hallarını aradan qaldırmaq olar.
Valideyn və tərbiyəçilərin ümumi səyləri uşaq haqqında məlumatın bölüşməsi, təcrübə
mübadiləsi və ən əsası uşağın düzgün böyüməsi və inkişafı üçün daha əlverişli şəraitin təmin
etməsi üzrə əməkdaşlıq münasibətlərinin qurulmasına yönəlməlidir.
Valideynlər öz uşaqlarının təlim fəaliyyətinə kömək etmək və həmin fəaliyyətdə iştirak
etmək üçün çox iş görə bilərlər. Valideynlər uşaqlarının zehni qabiliyyətləri və tərbiyəçilərin
müşahidələri barədə məlumat əldə etdikdən sonra öz uşaqlarının təlim nailiyyətlərinə verilən
qiymətləri daha böyük asanlıqla izah edə biləcəklər, habelə öz uşaqlarının irəliyə doğru
inkişafını sürətləndirmək və asanlaşdırmaq məqsədilə tərbiyəçi ilə əməkdaşlıq edəcəklər.
Təlim prosesində valideynlərin tərbiyəçilərlə birgə əməkdaşlığı onların pedaqoji-psixoloji
hazırlığını xeyli artırır, sonrakı fəaliyyətlərində öz nöqsanlarını aradan qaldırmağa imkan verir.
Yeni təlim metod və texnologiyaları, yeni pedaqoji təfəkkür bunu tələb edir.
Təlim prosesində metodların yeniləşdirilməsi pedaqogikanın ən aktual problemlərindəndir.
Təlim metodları tərbiyəçi ilə uşaqların birgə fəaliyyətini sıx əlaqələndirir. Bu əlaqənin yüksək
pedaqoji dəyəri isə təlim metodlarının yeniləşdirilməsindən, təkmilləşdirilməsindən və
səmərəli tətbiqindən çox asılıdır.
Təlim metodları təhsilin məzmunu ilə birlikdə uşaqların təlim, tərbiyə və inkişafının
vəhdətini təmin etməlidir, onları dərin və əsaslı biliklər, bacarıq və vərdişlər sistemi ilə
silahlandırmaq, şəxsiyyətin formalaşmasına xidmət etməli, uşaqların elmi və əməli
təfəkkürünü, müstəqil bilik əldə etmək və təcrübədə, həyatda ondan istifadə etmək bacarığını
inkişaf etdirməlidir. Təlim metodu tərbiyəçi və uşaqların qarşılıqlı fəaliyyət qaydaları
sistemidir ki, müxtəlif vasitələrdən istifadə etməklə təlim prosesində didaktik vəzifələrin
həllinə xidmət edir.
Təlim
metodları müasir tələblərə uyğun qurulmalıdır. Yeni təlim metod və
texnologiyalarının tətbiqi elmi-nəzəri əsaslara (prinsiplərə, pedaqoji-psixoloji, sosioloji,
didaktik və s. tələblərə) söykənərək həyata keçirildikdə elmi mahiyyət kəsb edir və elmi
zənginləşməyə çevrilir.
Təlim, hər şeydən əvvəl uşaqları elmlərin əsasları ilə dərindən silahlandırmağa, əqli və
praktik fəaliyyətləri üçün bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmələrinə xidmət edir.
Təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə təlim-tərbiyə prosesində uşaqlara daha çox
müstəqillik verir, öz fikirlərini sərbəst, çəkinmədən söyləməyə arzu və istəklərinə müvafiq
məşğuliyyət seçməyə şərait yaradır. Uşaqların təlim fəaliyyəti nə qədər mürəkkəb, çoxcəhətli
və məsuliyyətlidirsə, onun idarə olunması da bir o qədər də çətin və məsuliyyət tələb edən bir
işdir. Ona görə də uşaqların təlim fəaliyyəti həmişə elmi-pedaqoji əsaslara söykənən planlı,
sistemli, məqsədyönlü, çevik, optimal, demokratik rəhbərlik və nəzarət tələb edir. Əgər belə
olarsa, onda uşaqlarla aparılan təlim-tərbiyə işlərinin səmərəliliyindən danışmağa dəyər. Onu
da qeyd etmək lazımdır ki, uşağın məktəbdə biliklərə müvəffəqiyyətlə yiyələnməsi
məktəbəqədər dövrdə onun təlim fəaliyyətinə necə hazırlanmasından asılıdır.
Pedaqoji cəhətdən məqsədəuyğun qarşılıqlı münasibətləri yaratmağın texnologiyası
pedaqoji ünsiyyətlə qırılmaz surətdə bağlıdır. Belə münasibətlərin yaradılmasında tərbiyəçi
şəxsiyyəti mühüm amildir. Tərbiyəçilərlə uşaqların qarşılıqlı anlaşması yaranan
münasibətlərin əsasıdır. Qarşılıqlı əməkdaşlıq və münasibət çoxsahəli olub, tərbiyəçi-uşaq,
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tərbiyəçi-pedaqoji kollektiv, tərbiyəçi-valideyn və müxtəlif sahələr mövcuddur. Tərbiyə-təlim
prosesinin keyfiyyəti və səmərəliliyi bu münasibətlərin demokratikləşmənin və
humanistləşmənin tələb və prinsiplərinə uyğun qurulmasından asılıdır.
Uşaqlara yalnız əyani təsəvvürlər deyil, həm də ümumiləşdirilmiş biliklər vermək,
bununla əlaqədar onların əqli fəaliyyətinin ümumiləşdirilmə qabiliyyətini formalaşdırmaq
lazımdır. Bu uşaqların məktəbə intellektual hazırlığında mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların intellektual imkanları öz-özünə aşkar olunmur, tətbiq olunmaq
üçün yeni, daha effektli forma və metodlar tələb edir.
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində uşaqların məktəbə hazırlanmasında aşağıdakı
məsələlərə diqqət edək:
1. Uşağın fiziki cəhətdən sağlamlığı.
2. Nitqinin qüsursuz olması.
3. Psixoloji cəhətdən hazırlığı.
4. Ətraf aləm haqqında təsəvvürlərə malik olması.
5. Uşağın sərbəst, müstəqil fikir söyləməsi və s.
5-6 yaşlı uşaqların psixoloji xüsusiyyətlərinin və şəxsiyyətinin inkişafı onun məktəb
təliminə hazırlanması üçün əlverişli zəmin yaradır.
Nəzərə almaq lazımdır ki, uşaq orqanizmi və psixikası böyük uyğunlaşma resurslarına
malikdir və məhz onlara arxalanaraq məktəbəqədər yaşlı uşaqları məktəb təliminə adekvat
hazırlıq sistemini yaratmaq olar.
Beləliklə, məktəbə tam hazır gələn uşaqlar yeni şəraitə tez bir zamanda alışır, proqram
materialını çətinlik çəkmədən qavrayır, müəllim mövqeyini düzgün qəbul edir, iradəli,
məsuliyyətli olurlar.
Deyilənləri ümumiləşdirərək belə nəticəyə gəlmək olar ki, uşağın məktəb təliminə
hazırlanması zamanı uşaq orqanizmi tam formalaşmadığı üçün pedaqoji prosesin təşkili,
təlim-tərbiyə proqramının təkmilləşdirilməsi zamanı uşağın fiziki və psixi imkanları mütləq
nəzərə alınmalıdır. Əks təqdirdə, hədsiz yorğunluq, çətinlik uşağın sağlamlığı və sonrakı
inkişafı üçün zərərli ola bilər. Məktəbəqədər yaşlı uşağın məktəb təliminə hazırlığı o zaman
daha yaxşı səmərə verir ki, uşağın bilik və bacarıq qazanması onun psixo-fizioloji imkanları
ilə üst-üstə düşür. Uşağın məktəb təliminə hazırlığı onun arzu və istəyi, tələbatı ilə
uyğunlaşdırılmaqla əxlaqi normalarla vəhdət təşkil etməlidir. Yoxsa, proses uşaq eqoizmi və
neqativliyi ilə üzləşir. Bu eqoizm isə uşağın yaş xüsusiyyətlərilə deyil, böyüklər tərəfindən
tərbiyə işinin düzgün qurulmaması ilə bağlıdır.
Məqalənin aktuallığı. Məktəbə qəbul olunmaq uşağın həyatında, onun şəxsiyyətinin
formalaşmasında dönüş nöqtəsi olduğundan, ilk növbədə, onların ümumi inkişafı təmin
edilməli, həmçinin oxuyacaqları bütün təlim fənlərini mənimsəməyə hazır olmaları üçün
tədbirlər görülməlidir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məktəbə tam hazır gələn uşaqlar yeni şəraitə tez bir zamanda
alışır, proqram materialını çətinlik çəkmədən qavrayır, müəllim mövqeyini düzgün qəbul edir,
iradəli, məsuliyyətli olurlar.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Uşağın məktəb təliminə hazırlanması zamanı
uşaq orqanizmi tam formalaşmadığı üçün pedaqoji prosesin təşkili, təlim-tərbiyə proqramının
təkmilləşdirilməsi zamanı uşağın fiziki və psixi imkanları mütləq nəzərə alınmalıdır.
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X.Mamedova

Необходимость подготовки ребенка к школьному обучению
Резюме
Постоянно увеличивающийся поток разноплановой информации требует особого
внимания к развитию мыслительных способностей детей. Во многом это зависит от
правильной подготовки ребенка к школьному обучению с учетом созревания всех
функций организма, становления качественных новообразований во всех сферах:
физической,
мотивационной,
эмоционально-волевой,
интеллектуальной,
коммуникативной.
X.Mammadova

Necessity of preparation of the child to school training
Summary
Constantly increasing stream of the versatile information demands special attention to
development of powers of thinking of children. In many respects it depends on correct
preparation of the child for school training taking into account maturing of all functions of an
organism, formation of qualitative new growths in all spheres: physical, motivational,
emotionally-strong-willed, intellectual, communicative.
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Məktəbəqədər yaşlı uşaqların məktəb təliminə
hazırlanmasında əməyin rolu
Sevil Cəfərova
ADPU-nun Ağcabədi filialının baş müəllimi
Rəyçilər: ped.ü.f.d., dos. P.M. Həsənova
ped.ü.f.d., dos. M.S. Fərəcov
Açar sözlər: əməyə psixoloji hazırlıq, əmyin növləri, həyati bacarıqlar, dəstəkləyici mühit
Ключевые слова: психологическая подготовка рабочей силы, типы костюмов,
жизненные навыки, благоприятная среда
Key words: psychological preparation to labor, type of labor, life skills, supportive
environment
Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasında deyilir: “Təməl
bacarıqlar uşaqlıq dövrünün ilk illərindən əldə edildiyinə görə uşaqların zehninin erkən yaş
dövründən inkişaf etdirilməsi vacibdir. Bu səbəbdən məktəbəqədər təhsilin inkişafı dövlət
siyasətində əhəmiyyətli yer tutur” (3). Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 11
iyul 2016-cı il tarixli 271 nömrəli Qərarı məktəbəhazırlıq təhsilinin (1 il) icbariliyinin təmin
olunmasına istiqamətlənir. “Məktəbəhazırlığın təşkili Qaydaları” 8 yanvar 2010-cu ildən
qüvvəyə minmişdir. 16 iyun 2017-ci ildə Məktəbəqədər təhsil haqqında Azərbaycan
Respublikasının Qanunu təsdiq edilmişdir. Beşyaşlıların məktəbə hazırlığı “Azərbaycan
Respublikasında məktəbəqədər təhsilin proqramı (kurikulumu) (3-6 yaş)” əsasında həyata
keçirilir. (Sənəd təhsil nazirinin 10 iyul 2012-ci il tarixli 1329 nömrəli əmri ilə təsdiq edilib).
Beşyaşlıların məktəbəhazırlığı məktəbəqədər təhsil müəssisələrində (uşaq bağçalarında),
məktəblərdə, ailədə və qısamüddətli təlim qruplarında aparıla bilər. Uşaqların məktəb təliminə
hazırlanmasında uşaq əməyinin rolu böyükdür.
Kiçik yaşlı uşaqlar əməyi oyun kimi dərk edir, onun həyati mənasını bir o qədər də
anlamırlar. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların əməyi özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir.
Onların əməyi çox vaxt oyunla əlaqədar olur. Bu, özünü müxtəlif formada göstərir. Bəzən
oyun yaşlıların əməyini əks etdirir, bəzən də əmək elementləri oyunda əks olunur.
Əmək prosesində bəzən uşaqlar qarşıya məqsəd qoyur, əvvəldən işi planlaşdırır, öz
fəaliyyətlərini ona müvafiq qurur və müəyyən nəticə əldə edənə kimi işləyirlər. Hətta böyük
qrupda uşaqlar bəzən öz əməklərinin ictimai mahiyyətini də dərk edirlər. Onlar həvəslə məişət
və təsərrüfat işlərinə qoşulurlar.
Əməksevərliyin inkişafına kiçik yaş dövründən başlamaq çox vacibdir. Çünki həmin
keyfiyyətin tərbiyə olunmasının müvəffəqiyyəti bu dövrdən çox asılıdır. Digər tərəfdən
həyata yenicə qədəm qoyan, ətraf aləmlə, əşyalarla çox böyük maraqla tanış olan, hər bir şeyi
öyrənmək həvəsində olan uşaqlarda əməksevərliyin inkişaf etdirilməsinə məhz bu dövrdə
başlamaq tələb olunur. Əgər bu yaşdan uşaqlarla əməksevərliyin inkişafı istiqamətində iş
aparılmazsa, onlarda tənbəllik və əməyə laqeyd münasibət yarana bilər. Bu keyfiyyətlər isə
xarakterin əlamətinə çevrildikdən sonra onları aradan qaldırmaq çox çətin olur.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların əməyi özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir. Onların əməyi
çox vaxt oyunla əlaqədar olur. Bu, özünü müxtəlif formada göstərir. Bəzən oyun yaşlıların
əməyini əks etdirir, bəzən də əmək elementləri oyunda əks olunur.
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Böyük qrup uşaqları bəzən öz əməklərinin ictimai mahiyyətini də dərk edirlər. Onlar
həvəslə məişət və təsərrüfat işlərinə qoşulurlar. Uşaqlar kiçik yaşda olarkən onlarda hər şeyə
maraq daha güclü olur. Həyata yenicə qədəm qoyan, ətraf aləmlə, əşyalarla çox böyük
maraqla tanış olan, hər bir şeyi öyrənmək həvəsində olan uşaqlarda əməksevərliyin inkişaf
etdirilməsinə məhz bu dövürdə başlamaq tələb olunur. Əgər bu yaşdan uşaqlarla
əməksevərliyin inkişafı istiqamətində iş aparılmazsa, onlarda tənbəllik və əməyə laqeyd
münasibət yarana bilər. Bu keyfiyyətlər isə xarakterin əlamətinə çevrildikdən sonra onları
aradan qaldırmaq çox çətin olur. Əməksevərliyin inkişafına məktəbəqədər yaş dövründən
başlamaq çox vacibdir. Bunun üçün uşaqların əməyə psixoloji baxımdan hazırlanması vacib
şərtlərdən biridir.
Uşaqların əməyə psixoloji hazırlığı dedikdə peşələrə dair marağın formalaşdırılması, əmək
prosesləri vərdişlərinin aşılanması, əmək bacarıqlarının müvəffəqiyyətlə mənimsənilməsi
üçün şəraitin yaradılması nəzərdə tutulur. Əməyin psixoloji hazırlığı duyğu orqanları ilə
dərketmə, psixomotorika, diqqət, təfəkkür, emosiya, iradə kimi psixi proseslərin inkişaf və
təkmilləşməsini tələb edir. Bundan başqa, görmə orqanları ilə istiqamətlənmənin əməkdə son
dərəcə böyük rolu vardır.
Əmək məhsuldarlığına emosiyaların (hisslərin) çox böyük təsiri vardır. Hər bir müəllim
əmək tapşırıqlarını elə təşkil etməlidir ki, bu tapşırıqlar uşaqlara sevinc gətirsin, onlarda
əməyə və əmək adamlarına məhəbbət oyatsın, əməyə vicdanla yanaşmaq kimi hissləri tərbiyə
etsin. Uşaqlarda müsbət emosiyaların inkişafına böyük təsir göstərən gözəl əlvan məmulatlar,
səliqəli iş otağı, iş yerlərindəki təmizlik və sahman, keyfiyyətli materiallar və alətlər ola bilər.
Əmək prosesində hər şey sevindirməlidir.
Müasir dövr elmi-texniki tərəqqi dövrüdür. Bu dövrdə yaşayan və aparıcı qüvvə olan insan
böyük iradəyə malik olmalıdır. Əmək insandan böyük əzmkarlıq, inadkarlıq tələb edir. Uşağın
müəyyən əmək tapşırıqlarını icra etməsi və əməyin müəyyən növlərini icra etməsi onlarda
iradə və digər mənəvi keyfiyyətlərin tərbiyə olunması üçün fəal vasitələrdən biridir. Müəllim
(artıq məktəbəhazırlıq qruplarında çalışanlar müəllim adlanır) çalışmalıdır ki, hər bir uşaq öz
işini sona çatdırsın, düzəltdiyi məmulatın keyfiyyəti yüksək olsun və eyni zamanda uşaq öz
əmək fəaliyyəti prosesində qarşılaşdığı çətinlikləri aradan qaldırmağı bacarsın.
Bəzən müəllimlər uşaq əməyinin təşkilinə adi bir iş prosesi kimi baxırlar. Əslində uşaq
həyati bacarıqlara məhz bu prosesdə yiyələnir, cisim və hadisələr dünyası haqqında dəqiq
məlumatı bu zaman əldə edirlər. Bununla yanaşı, uşaqda hərəkətlərin koordinasiyası, diqqət,
təfəkkür bu prosesdə daha da təkmilləşir, emosiya və iradə - prosesin düzgün gedişi uşaqda
müsbət emosiya, iş prosesində uğursuzluq onlarda ruh düşkünlüyü, mənfi emosiyalar yarada
bilər. Düzgün təşkil olunmuş əmək mühiti və əməyə şüurlu münasibət uşaqlarda əməyə, əmək
adamlarına məhəbbət, tapşırılmış iş üçün cavabdehlik, intizam, əməksevərlik və digər
keyfiyyətlərin tərbiyə olunması da daxildir. Əgər bu yaşdan uşaqlarla əməksevərliyin inkişafı
istiqamətində iş aparılmazsa, onlarda tənbəllik və əməyə laqeyd münasibət yarana bilər. Bu
keyfiyyətlər isə xarakterin əlamətinə çevrildikdən sonra onları aradan qaldırmaq çox çətin
olur. Bütün bunları aradan qaldırmaqdan ötrü müəllimin üzərinə bir çox tələblər qoyulur:
1. Müəllim dəstəkləyici təlim mühiti yaratmağı bacarmalıdır. Müəllim hər bir uşağın
inkişafına yardım edən təlim mühiti yaradır. Müəllim elə bir mühit yaradır ki, hər bir uşaq
özünü kollektivin üzvü sayır və rahatlıq hiss edir.
2. Müəllim çalışmalıdır ki, uşaq əməyin həyati tələbat olduğunu dərk etsin. Bunun üçün
uşaqlar əməyin bütün növlərinin iştirakçısı olmalıdır. İstər təbiətdə əmək, istər təsərrüfatməişət əməyi, istər əl əməyi, istərsə də özünəxidmət əməyi prosesində əzələnin işi əzələ
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hüceyrələrinin funksional dəyişikliyinə səbəb olaraq onların işgüzarlığını artırır. Bu əmək
proseslərində müntəzəm iştirak etmək əzələ ilə bərabər skelet sistemini möhkəmləndirir.
Əmək fəaliyyəti prosesində qan dövranı artır və tənəffüs tezləşir, çünki işləyən əzələlərin
qidalanması üçün əhəmiyyətli olan güclü qanın daxil olması tələb olunur. Uşaq üçün münasib
olan fiziki əməyin yerinə yetirilməsi zamanı uşağın nəfəsi dərinləşir, onun ürəyi və ciyərləri
tam qüvvə ilə işləyir, bütün orqanizmin intensiv surətdə oksigenlə zənginləşməsi baş verir və
bunun nəticəsində bütün orqanizmdə və eləcə də beyində olan durğunluq hallarını aradan
qaldırılır. Bu sahədə aparılan tədqiqatların nəticələri göstərir ki, əməkdən sonra uşaqlar əqli
fəaliyyətlə daha məhsuldar məşğul olmağa başlayırlar. Bu onunla izah olunur ki, əmək
zamanı baş beyinin böyük yarımkürələrinin yeni mərkəzləri fəallaşır ( hərəkətə gəlir), bundan
əvvəl işləyənlər isə istirahət edirlər. Bütün bunların nəticəsində əmək fəaliyyəti prosesində
əzələlərin intensiv şəkildə işləməsi sayəsində ağ ciyərlər də daha intensiv fəaliyyət
göstərməyə məcbur olur və bununla bütün orqanizm oksigenlə “saflaşır”, necə deyərlər,
təmizlənir. Dincəlmiş, və oksigenlə təmizlənmiş beyinin böyük yarımkürələri təlim
materialını daha daha məhsuldar qavramaq imkanına malik olur.
3. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların əməyi özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir. Onların
əməyi çox vaxt oyunla əlaqədar olur. Bu, özünü müxtəlif formada göstərir. Bəzən oyun
yaşlıların əməyini əks etdirir, bəzən də əmək elementləri oyunda əks olunur. Əməyin oyunla
əlaqələndirilməsi uşaqları müəyyən rolda çıxış etməyə (böyük qrup) və peşə nişanlarını
daşımağa sövq edir (matros papağı qoymaq, yol qaydaları nişanları, bayraqcıq, fənər
gəzdirmək və s.). Əmək prosesində bəzən uşaqlar qarşıya məqsəd qoyur, əvvəldən işi
planlaşdırır, özfəaliyyətlərini ona müvafiq qurur və müəyyən nəticə əldə edənə kimi işləyirlər.
4. Uşaqların zehni həmişə yaradıcı və düşündürücü suallarla məşğul olur: «Niyə belə olur?;
Nə olar, əgər,…? Necə dəyişmək olar ki,….? Bunu nədən düzəltmək olar? Başqa həll yolları
varmı? Bunu necə bilmək olar?». Bu və digər bu tərzdə suallar həmişə müəllim tərəfindən
uşaqlara verilməlidir. Adətən, belə sualların mənbəyi təlim xarakterli olsa da cavabı işgüzar
əmək nəticəsi tələb edir. Belə sualların düzgün cavabları əməkdə bəlli olur.
5. Müəllim uşaqlarla dostcasına və hörmətlə qarşılıqlı əlaqələr qurur və bununla da hər bir
uşağın inkişafını dəstəkləyir. Uşaqların hər birinin maraqlarını anlayır; bu maraqlardan
istifadə etməklə uşaqları təlimə və yeni düşüncələrə istiqamətləndirir. Müəllim hər bir uşağın
sürətinə uyğunlaşsa yaxşı olar. Emosional dəstəyə ehtiyacı olan uşaqları ovundurmaq və onlar
üçün elə üsullar tapmaq olar ki, bu üsulların köməyilə onlar özləri-özlərinə yardım edə
bilsinlər. Uşaq hər hansı bir işi görmək istəmirsə və bu işi başqa bir vaxt, başqa şəkildə yerinə
yetirmək üçün imkan axtarırsa və ya bu işi görməkdən, ümumiyyətlə, imtina edirsə, onun
arzusuna hörmət edilməlidir. Müəllim elə etməlidir ki, uşaq bir-birinə kömək üçün
həvəslənsin.
6. Uşaqların hər hansı təşəbbüsünü dəstəkləməli. Uşaqları məqsədə nail olmaq üçün birgə
işin tələb olunduğu məşğələlərə cəlb etmək yaxşı olardı. Onlara xoşagəlməz davranış
(özünün və ya yoldaşının) haqqında düşünmələri üçün imkan vermək və nəyin yaxşı, nəyin
pis, nəyin dəyişilməli olması haqda müzakirə aparmaq olar.
Məqalənin aktuallığı. Uşaqların hamılıqla məktəb təliminə hazırlanmasında onların
əməyə alışdırılması günümüzün vacib tələblərindəndir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məktəbəhazırlıq qruplarında uşaq əməyinin təşkili sahəsində
müəllimlərin üzərinə düşən vəzifələrin təbliği çox vacib şərtdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən məktəbəhazırlıq qruplarında
işləyən müəllimlər, bu ixtisasa yiyələnəcək magistr və tələblər bəhrələnə bilərlər.
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Роль труда в подготовке дошкольников к школе
Резюме
В статье рассматривается роль труда в образовании детей как гражданина,
психологическая подготовка детей к работе, организация благоприятной среды в этой
области и их роли в подготовке школьного образования.
S.Cafarova

Role of the labor in preparing to school training
f the children of pre-school adult
Summary
Topic talks about role of labor in the development of children as a citizen, psychological
of children from preparation, organized supportive environment and how influence labor
their preparation school education.
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Vətəndaş şüurunun mahiyyəti, məqsədi və vəzifələri
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Ключевые слова: человек, гражданин, литература, книга, язык, деятельность,
процесс, обшество
Key words: man, citizen, literature, book, language, activities, process, society
Şüur insanın beyninin funksiyasıdır. Şüurun obyektiv aləmin beyinde insana xas ideal
inikası olduğu bildirilir. Ensiklopediya kitablarında şüur-obyektiv gerçəkliyin yalnız insana
xas yüksək forması, insan tərəfindən obyektiv aləmin və öz xüsusi varlığının başa
düşülməsində, dərk edilməsində fəal iştirak edən psixi proseslərin vəhdətindən ibarət funksiya
hesab edilir. Şüurun insanların əmək fəaliyyəti prosesində və başqalarıyla ünsiyyət prosesində
meydana gəldiyi və dillə qırılmaz bağlı olduğu bildirilir. Göstərilir ki, insanın ictimai-tarixi
fəaliyyətinin insan nitqinin özündə daşıdığı, ehtiva etdiyi düşüncə, anlama, bilik olmadan şüur
da yoxdur.
Hər bir şəxs fərdi şüura malikdir və fərdi şüur da ictimai şüur formalarının təsiri vasitəsilə
formalaşır. İctimai şüur fərdi şüurunun formalaşmasına daim təsir göstərir. Pedaqoji, psixoloji
və fəlsəfi ədəbiyyatlarda ictimai şüurun siyasi, hüquqi, estetik, dini, fəlsəfi kimi formaları
ayırd edilir. İctimai şüur formalarından biri də əxlaqdır. İctimai şüur forması olan əxlaq fərdi
şüurun, vətəndaş şüurunun formalaşmasında mühüm rol oynayır.
Bəs vətəndaş kimdir? Kimə vətəndaş deyilir? Onun mahiyyəti, məqsədi, vəzifələri nədir?
Vətəndaşlıq insanın ən mühüm vəzifəsi və mənəvi keyfiyyətidir. Vətən-daşlıq anlayışı sözün
kökündəki vətən kəlməsi ilə birbaşa bağlıdır. İstər dini kitablarda, istərsə də şifahi xalq
ədəbiyyatı və yazılı ədəbiyyat nümunələrimizdə vətən anlayışına tez-tez rast gəlinir.
Dinimizdə vətənin müqəddəsliyi, onu qorumağın vacibliyi qeyd olunur. Dini kitablarda əsl
vətəndaş ananı, vətəni qoruyan insanlar hesab edilir. “Azərbaycan Ensiklopediyası”nda deyilir:
“Vətəndaşlıq-şəxsin müəyyən dövlətə mənsubiyyəti və bunun nəticəsində həmin dövlətin
qanunvericiliyinin müəyyən etdiyi hüquq və vəzifələrin ona şamil edilməsidir”.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının ikinci bölməsinin 3-cü fəslində vətəndaşların
hansı hüquq və azadlıqlara malik olduğu göstərilmişdir. Bu hüquq və azadlıqlara bərabərlik,
yaşamaq, azadlıq, mülkiyyət, əqli mülkiyyət, təhlükəsiz yaşamaq, şəxsi toxunulmazlıq,
mənzil toxunulmazlığı, nikah hüququ, əmək, tətil, istirahət, sosial təminat, sağlam ətraf
mühitdə yaşamaq, mədəniyyət, sağlamlığın qorunması, təhsil, mənzil, milli mənsubiyyət, ana
dilindən istifadə, şərəf və ləyaqətin müdafiəsi hüququ, fikir və söz azadlığı, vicdan azadlığı,
sərbəst toplaşmaq azadlığı, məlumat azadlığı, yaradıcılıq azadlığı, vətəndaşlıq, cəmiyyətin və
dövlətin siyasi həyatında iştirak etmək, dövlətin idarə olunmasında iştirak etmək, seçki,
müraciət etmək, birləşmək, azad sahibkarlıq, hüquq və azadlıqların məhkəmə təminatı, hüquqi
yardım almaq, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquqları, siyasi sığınacaq
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hüququ, insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təminatı daxildir.
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanununun 3-cü maddəsində deyilir: “Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hüquqları,
azadlıqları və vəzifələri onların mənşəyindən, sosial və əmlak vəziyyətin-dən, irqi və milli
mənsubiyyətindən, cinsindən, təhsilindən, dilindən, dini münasibətindən, siyasi və başqa
əqidələrindən, məşğuliyyət növündən və xarakterindən, yaşayış yerindən, həmin yerdə
yaşadığı müddətdən və başqa hallardan asılı olmayaraq bərabərdir”. Məhz vətəndaşlığa malik
olmaq insana öz müxtəlif hüquq və azadlıqlarını, dövlətin idarə olunmasında iştirak etmək
hüququ da daxil olmaqla tam həcmdə reallaşdırmağa imkan yaradır və bununla yanaşı dövlətə
münasibətdə vəzifələrini onun müdafiəsi də daxil olmaqla tam həcmdə yerinə yetirilməsini
tələb edir.
Konkret bir dövlətdə hər hansı bir şəxsin istifadə edə biləcəyi hüquq və azadlıqların həddi,
habelə bu dövlətin şəxs qarşısında qoyduğu vəzifələrin miqdarı onda həmin dövlətin
vətəndaşlığının olub olmamasından birbaşa asılıdır. Qarşılıqlı hüquq və azadlıqlar, vəzifələr
şəxslə dövlət arasındakı daimi siyasi və hüquqi bağlılıqdan irəli gəlir. Siyasi bağlılıq siyasi
hakimiyyətin qurulmasında vətəndaşın iştirak etməsi və onun siyasi hüquqlara və azadlıqlara
malik olması ilə izah olunur.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının “Vətəndaşların vəzifələrinin əsası” adlı 72-ci
maddədə vətəndaşların vəzifələri müəyyən edilmişdir. Dövlət və cəmiyyət qarşısında hər bir
şəxsin hüquq və azadlıqlarından irəli gələn vəzifələr daşıdığı, hər kəsin üzərinə vəzifələrin
yalnız Konstitusiya ilə və ya qanunla qoyulduğu qeyd olunur. Göstərilir ki, hər bir şəxs
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına və qanunlarına əməl etməli, başqa şəxslərin hüquq
və azadlıqlarına hörmət etməli, qanunla müəyyən edilmiş vəzifələri yerinə yetirməlidir.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının ikinci bölməsinin 4-cü fəslində vətənə sədaqət,
dövlət rəmzlərinə hörmət, vətəni müdafiə, tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması, ətraf
mühitin qorunması, qanuna zidd vəzifələrin icrasına yol verilməməsi, məsuliyyət və s.
vətəndaşların əsas vəzifələri kimi verilmişdir. Vətəndaşın öz vəzifələrini yerinə yetirməsi
dövlətin gələcəyi, cəmiyyətin həyatı üçün çox vacibdir. Bunlara görə o, həm dövlət, həm də
cəmiyyət qarşısında cavabdehlik daşıyır. Bəzən isə elə məsələlər də olur ki, bunlara görə
vətəndaş öz vicdanı qarşısında məsuliyyət daşıyır. Məsələn, vətənin, xalqın milli-mənəvi
ənənələrini bacardığı qədər qorumaq hər bir azərbaycanlının mənəvi borcudur.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında vətənin müdafiəsi vətəndaşın vəzifələrindən
biri kimi nəzərdən keçirilir. Konstitusiyasının 76–cı maddəsində vətənin müdafiəsi vətəndaşın
ən vacib borcu hesab olunur:
I. Vətəni müdafiə hər bir vətəndaşın borcudur. Qanunla müəyyən edilimiş qaydada
vətəndaşlar hərbi xidmət keçirlər.
II. Vətəndaşların əqidəsi həqiqi hərbi xidmət keçməyə ziddirsə, qanunla müəyyən edilmiş
hallarda həqiqi hərbi xidmətin alternativ xidmətlə əvəz olunmasına yol verilir.
Deməli, vətəndaşlıq dedikdə, şəxsin hər hansı bir dövlətə mənsubiyyəti, həmin şəxslə
dövlət arasında qarşılıqlı hüquq və vəzifələrlə ifadə olunan daimi siyasi, hüquqi əlaqəsidir.
Doğurdan da əsl vətəndaş vətən qeyrətini çəkən, vətənin müdafiəsinə hər an hazır olan,
vətənin azadlığını, vətən torpağının hər bir qarışını qorumağı özünə şərəf bilən, bu yolda
lazım gələrsə canını belə əsirgəməyənlərdir. Azərbaycanın xalq şairi B.Vahabzadə
“Vətəndaş” şeirində əsl vətəndaş olmağın nə demək olduğunu çox aydın izah etmişdir:
Vətəndaş!
Nə gözəl səslənir bu söz.
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Yəni-bir iqlimdə böyümüşük biz.
Səni də
Məni də böyüdən Vətən,
Sənə də anadır,
Mənə də ana.
Sən də cavabdehsən
Mən də hər zaman
Vahid anamızın xoşbəxtliyinə.

Məqalənin aktuallığı. Torpaqları işğal altında olan respublikamızda gənclərin Vətənə
məhəbbət ruhunda tərbiyə olunması və onlarda yüksək vətəndaşlıq şüurunun
formalaşdırılması baxımından məqalə aktual hesab oluna bilər.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, mövzunu işlənilməsi zamanı
ölkə konstitusiyasının maddələrinə daha çox istihad edilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də məktəbəqədər tərbiyə
müəssisələrinin tərbiyəçiləri istifadə edə bilərlər.
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Сушность гражданского сознания, цель и задачи
Резюме
Как известно, каждая личность обладает индивидуальным сознанием, а сознание
формируются под влиянием общественного сознания, и в этом процессе особую роль
играет фактор морали. В статье речь идет о роли морали в формировании гражданского
сознания, любви к Родине у молодого поколения.
K.Mammadova

Citizenship,s mind effectiveness, purpose and duties
Summary
We know that every man has own mind and personal mind developed under the influence
of publically mind. Publically mind always influences on personal mind and one of its form is
behavior. In this article is dealing with how behavior influence own personal mind, and also
role in formulation of publically mind, here also is spoken how to behave youth and improve
their publically mind.
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Azərbaycan mütəfəkkirləri mənəvi şüur və mənəvi
davranışın formalaşdırılması haqqında
Teymur Səmədov
fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertant,
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: teymur.m.@mail.ru
Rəyçilər: f.ü.e.d., prof. Ə.B.Məmmədov
ped.ü.e.d., prof. A.N.Abbasov
Açar sözlər: Azərbaycan mütəfəkkirləri, mənəvi şüur, mənəvi davranış, şəxsiyyətin
mənəvi həyatı, davranış qaydaları, mənəvi keyfiyyətlər
Ключевые слова: мыслители Азербайджана, нравственное сознание, нравственное
поведение, нравственная жизнь личности, правила поведения, нравственные качества
Key words: thinkers of Azerbaijan, moral consciousness, moral behavior, moral life of a
person, rules of behavior, moral qualities
Hər bir şəxs, təhsilalanlar, o cümlədən tələbələr mənəvi şüura malik olmalı, mənəvi
davranışın formalaşdırılması qayğısına qalmalıdırlar. Bu ailə və ictimai tərbiyə və
özünütərbiyə vasitəsi ilə həyata keçirilə bilər. Lakin bu zaman məqsədaydınlığı olmalı,
mənəvi şüura yiyələnmə və mənəvi davranışın formalaşdırılması fasiləsiz, sistemli,
planauyğun səciyyə daşımalıdır.
Azərbaycan mütəfəkkirləri şəxsiyyətin mənəvi şüurunun və mənəvi davranışının
formalaşdırılmasının vacibliyi ilə bağlı qiymətli fikirlər irəli sürmüşlər. Onları diqqət
mərkəzinə gətirək
Azərbaycanın dahi filosofu Əbül Həsən Bəhmənyarın (?-1066) qənaətincə, “anladığımız
hər bir şeyi ya hiss (duyğu) ilə, ya da əql ilə anlayırıq (1, 127). ...Duyğu təkrarlandıqda yaddaş
olur, yaddaş təkrarlandıqda təcrübəyə çevrilir” (1, 130).
Bu fikir baxımdan deyə bilərik ki, mənəvi davranış təcrübəsinə yiyələnmək öz-özlüyündə
baş vermir. İlk növbədə bu, şüurda yaranmalı, şüura diktə olunmalıdır ki, nümunəvi davranış
üçün əsas olsun. Başqa sözlə, mənəvi şüur formalaşmalıdır ki, uşaqlar, bizim tədqiqatda
tələbələr necə gəldi deyil, cəmiyyətdə mövcud olan əxlaqi, mənəvi normalar çərçivəsində
hərəkət etsinlər, başqalarında narahatlıq yaratmasınlar, ədəbli, ərkanlı, nəzakətli, mərifətli
olsunlar. Bu sahədə, tərbiyədə şüura təsir göstərən inandırma metodlarının rolu böyükdür.
Həqiqətən də, böyük filosofun – Bəhmənyarın qeyd etdiyi kimi, “anladığımız hər bir şeyi ya
hiss (duyğu) ilə, ya da əql ilə anlayırıq”, “duyğu təkrarlandıqda yaddaş olur, yaddaş
təkrarlandıqda təcrübəyə çevrilir”. Bizə ilk növbədə necə oturub-durmaq, özündən böyüklərlə,
özündən kiçiklərlə rəftar qaydaları, ünsiyyət, nitq, davranış qaydaları aşılanmalıdır ki,
gündəlik təcrübəmizdə onlardan faydalanaq.
Bu mənada Əbül Həsən Bəhmənyarın “İnsan yalnız duyğudan gələn, yaxud duyğunun
təsdiqlədiyi şeyə inanır” (1, 144) fikrini tədqiq etdiyimiz problemə uyğunlaşdıraraq belə deyə
bilərik: necə davranmaq barədə bizdə anlayış, təsəvvür yaradılmalıdır, başqa cür deyil, məhz
bu şəkildə - cəmiyyətin tələb etdiyi kimi özümüzü aparmalı, qarşılıqlı münasibətlərimizi
qurmalıyıq.
XI əsrin dahi şəxsiyyəti, qüdrətli şair Qətran Təbrizi (1012-1088) şəxsiyyəti olmayan
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şəxsin, fərqinə varmadan, hər şeydən şadlana biləcəyini göstərir, eyni zamanda qeyd edirdi ki,
hümməti yüksək olanlar yeddi iqlimə də qane olmazlar.
Qətran Təbrizi bu fikirləri təsadüfi olaraq irəli sürmürdü. O, iİnsan şəxsiyyətinə yüksək
tələblər verirdi. Adamları mənəviyyatca zəngin olmağa, öz əxlaqlarını saflaşdırmağa, mənəvi
şüura və nümunəvi davranışa sahib olmağa çağırırdı. Odur ki, yazırdı: “Od şərəfcə torpaq,
külək və sudan ona görə artıqdır ki, o, aşağı düşsə, də, yuxarıya can atar” (31). Dahi şəxsiyyət
bununla insanların mənəvi inama yiyələnmələrini, öz hərəkət və əməllərində yarımçıq yox,
bütöv, sahibqədəm olmalarını arzulayırdı. Diqqət yetirək: “Bütöv olan yerdə hissə
əhəmiyyətini itirər” (2, 77).
Qətran Təbrizi mənəvi şüurun və mənəvi davranışın əsasını əqldə görürdü. İnsan ağıllı və
dərrakəli olmaqla öz hərəkət və davranışını, rəftar tərzini, qarşılıqlı münasibətlərini
tənzimləyir, kamil edir. Odur ki deyirdi: “Bədənin yaşaması başdan asılıdır” (2, 83).
Əfzələddin Xaqani Şirvani (1126-1199) sadəlik və təvazökarlığı, özünü öyməməyi,
lövğalanmamağı və xudbin olmamağı gözəl əxlaq və mənəviyyat, nümunəvi, mədəni davranış
kimi təqdim edirdi. Üzünü insanlara tutaraq məsləhət görürdü ki, “Mənəm-mənəm”
xəstəliyinə tutulmasınlar, boşboğaz olmasınlar, sözlərini müxtəsər etsinlər.
Xaqani özünü tərif edənləri - cahil; məntiqsiz, dəlilsiz və yalan danışanları - nadan
adlandırırdı.
Xaqanı danışanda ölçü hissini gözləməyi, yüz ölçüb, bir biçərək sözünü deməyi vacib
sayır, insanın dilindən bəlaya düşə biləcəyi qənaətinə gəlirdi. Diqqət yetirək:
“Dil gülünc etməsin deyə insanı,
İnsan ağzı olmuş dilin zindanı.
Bəzən dil siyrilmiş qılınca bənzər,
Sərvaxt ol, başını bədəndən üzər” (3, 76).
Canını saxlamaq istəsən əgər,
Çalış ki, dilini saxla bir təhər (3, 78).
Dahi şairin fikrincə və düzgün qənaətinə görə, uşaqlar necə davranmağı, davranış
qaydalarını, ədəb-ərkanı, oturuşu-duruşu, qarşılıqlı münasibətlərin xarakterini öz ataanalarından öyrənirlər. Bu sahədə valideynlər gözəl nümunədirlər. Ona görə də Xaqani ataanaları xoşrəftar olmağa çağırır, yanlış tərbiyənin nəticəsinin hökmən naqisliyə yol açacağını
bildirirdi. Fikir verək: “Rəzillərin övladı da alçaq olar, paxıl olar” (3, 112); “Bəd niyyətli
adamların yaxşılığı olar bəd” (3, 131).
Şair evlər yıxmağın, insanlara əzab verməyin, onları iztirab çəkməyə məcburetmənin, fitnə
törətməyin (“Fitnə törətmə, ey fitnəkar cavan, Fitnədir elləri dərdlərə salan”); nifaq salmağın
(“Nifaq xətəsisən nə qədər ki, sən, Əlac saymaqdan da ziyan görərsən”); şöhrətpərəstliyin
(“Şöhrət papağına yoxdur etibar, Onu itirənlər olur, zəlil, xar”); lovğalığın (“Lovğalıq yabançı
olur hörmətə”); zülmkarlığın (“Zülmkar olarsa şahlar, az yaşar”); xəsislərdən mərhəmət
ummağın (“Acından ölsən belə, xəsislərin önündə, On dilli sünbül kimi gedib əyilmə gündə”)
əleyhinə idi. Bu kimi mənfi keyfiyyətin, davranış və etik qaydaların gətirdiyi ziyanı
göstərməklə yanaşı, bir gün onların öz cəzalarına çatacaqlarını da diqqət mərkəzinə gətirirdi:
“Hiylə - oğurluqdur, xoşsa əvvəli,
Oğrunun axırda kəsilər əli” (3, 179).
Xaqani Şirvani insanların firavan, xoş gün, eyş işrət naminə özlərini oda-közə salmalarına,
bu yolda hər cür yaramaz işlərə hazır olmalarına qarşı da çıxırdı. Bunun faydasız və pis
sonluqla qurtaracağını yada salırdı. Bu barədə yazırdı:
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“İnləmə bu cahanda eyşü işrət naminə,
Salma həbsə ruhunu rahatlanmaq üçün.
Yüksəkdə qanad çalan qartala yaraşmaz ki,
Yerdə, mətbəx bacası üstə qara aşiyan” (3, 140).
Göründüyü kimi, böyük şair insanlara məsləhət görür ki, rahatlanmaq, yaxşı yaşamaq
üçün öz ruhlarını buxovlayıb, həbsə salmasınlar. Bir gün gələr bunun peşmançılığını çəkərlər.
Məhsəti Gəncəvinin (1089-1160) də mənəvi davranış və davranış mədəniyyət ilə bağlı
qiymətli fikirləri vardır. Bu baxımdan onun rübailəri zəngin material verir. Şairə mənəvi
şüuru kamilləşdirməyin tərəfdarı idi. İnsanları hissə qapılmamağa, ağılla iş görməyə, öz
davranışlarına, hərəkət və əməllərinə diqqət yetirməyə səsləyirdi. Məhsəti şəxsiyyətin bu və
ya digər sahədəki fəaliyyətini yanar şamla və şamın taleyi ilə müqayisə edərək, həmin
fəaliyyətə qiymət verir. Sonra nəticə çıxarmağı insanların öhdəsinə buraxır:
Şam başından yanar, göz yaşı tökər,
Gəldiyi qapıdan o çıxıb gedər.
Başınla öyünmə, şamə diqqət et,
Məhv olur başıyla ayağa qədər (4, 11).
Şairə davranış və rəftarlarını, şəxsiyyətlərarası münasibətlərini hansısa etikaya zidd
münasibətə və təmənnaya, mənafegüdməyə əsaslanaraq qurmamağı, bu zaman mənəvi
prinsiplərə söykənməyi məsləhət bilirdi. Bu xüsusda yazırdı:
Nəsihət əbəsdir, qızıl teşt içrə,
Kəsilmiş bir başın nə xeyri, eyvah! (4, 10).
İnsanlarda mənəvi şüurun formalaşdırılması, mənəvi davranışın tərbiyə olunması ilə bağlı
Azərbaycanın klassik filosofu Eynəlqüzat Miyanəçi Həmədaninin (1099-1131) də çox faydalı
fikirləri vardır. Diqqət yetirək: “Əsil və həqiqi insan odur ki, başqaları onun əlindən, dilindən
və əməlindən ziyan görməsin. Hər insanın qiyməti onun himməti qədərdir” (1, 8).
Həmədani eyni zamanda deyirdi: Kişinin qiyməti əməli ilə ölçülür. Kamala yetişmək üçün
zaman və əmək lazımdır” (1, 25).
Davranış mədəniyyəti ilə bağlı Nizami Gəncəvi (1141-1209) xüsusən qiymətli fikirlər irəli
sürmüşdür. Şairə görə, ömrü boyu fikri-zikri sərvət toplamaq, özü üçün rahat həyat yaratmaq
olan şəxslər başqalarını, onların taleyi, problemləri barədə düşünmür, yalnız özləri, öz ailələri
üçün yaşayır. Belə davranış tərzi lənətə layiqdir. Dahi şair Bu barədə “Sirlər xəzinəsi”
poemasında yazırdı:
Kim ki, qızıla qatdı gündüz kimi başını,
Gecətək qucaqladı nur saçan qaş-daşını,
Əllaməli eyləyib, ad alsa da eləsi,
Alçağın alçağıdır, ucalsa da eləsi (5, 50).
Nizami Gəncəvi qənaətə gəlir: “Hər ürəyi olana cəsur deyilməz, Hünərsiz alçalarsan, tapar
əsarət” (5, 71).
Eyni zamanda öz məsləhətini verir:
Bu dünyadan köçəndə o dünyanın qoynuna,
Dağdan ağır günahın yük olmasın boyuna.
Yetimin göz yaşları ətəyinə axmasın,
Ağbirçəyin fəryadə səni oda yaxmasın (5, 73).
Nizami insanları yaxşı işlər görməyə, xeyirxahlığa səsləyirdi (“Dərdlərin təbibi ol,
məlhəm qoy hər yaraya”).
Dahi şairə görə, dünyanın yarısı xoş gün üçündürsə, yarısı yaxşı ad qoymaq üçündür.
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Nizami bu barədə, xüsusən “Xosrov və Şirin” poemasında qiymətli fikirlər söyləmişdir.
Pislik də eləmə bir kəsə əsla!
Dünyanı qarşına gətirsən də sən,
Bir qarından artıq yeməyəcəksən (6, 157).
Bu fikirlər də Nizami Gəncəviyə aiddir.
Dahi şairin “Yeddi gözəl” poemasından seçib ayırdığımız aşağıdakı qənaətləri, öyüdnəsihətləri xüsusən əzəmətli səslənir:
Çalış öz xalqının işinə yara,
Geysin əməlindən dünya zərxara.
Xoş ətirlər saçmaq istəyən adam,
Gültək xoşxasiyyət olmalı müdam (7, 45).
Daha sonra oxuyuruq:
Bədxislət doğulub hər kim anadan,
Ölər o xislətdə gedər binadan.
İnsana qum kimi sadəlik gərək (7, 45).
Mənəvi davranışın başlıca tələbləri bu beytlərdə öz əksini tapmışdır. Xoşxasiyyət,
xeyirxah, sadə insanla bədxislət şəxs qarşılaşdırılır. Təbii ki, üstünlük xoşxasiyyət, xeyirxah,
sadə insana verilir.
Azərbaycanın klassik filosofu Siracəddin Urməvi (1198-1283) cəmiyyətdə təhrikedicilərin
(sövqedicilərin) və qadağanedicilərin olmasını lazım bilirdi. Dahi filosofa görə, “Xalq
arasında təhrikedici (sövqedici) və qadağanedici gərəkdir ki, zülm və zorakılıq aradan qalxa
və ya azala, bununla aləmin (cəmiyyətin) nizamı baqi qala. ( , 12); ...ölkənin firavanlığı,
dövlətin möhkəmliyi, xalqın güzəranının yaxşılığı qayda-qanunların, ədalətli, demokratik
olması ilə bağlıdır” (1, 18).
Siracəddin Urməvi əslində məsələyə hüquqi baxımdan yanaşır. Qanun və hüquqi
normaları diqqət mərkəzinə gətirir. Fəqət buradan belə məntiqi nəticəyə gəlmək mümkündür
ki, cəmiyyətdə, ailədə, istehsalatda və təhsil müəssisələrində davranmağın müəyyən etik
qaydalarının, mənəvi kamilliyə yiyələnmə prinsiplərinin müəyyənləşdirilməsi də az
əhəmiyyət daşımır. Müəyyən əxlaq kodeksinə ehtiyac vardır.
İnsanların, təhsilalanların, o cümlədən tələbələrdə mənəvi şüurun, mənəvi davranış
təcrübəsinin formalaşdırılması baxımından Siracəddin Urməvinin aşağıdakı fikirlərini faydalı
hesab edirik: “İnsanın xilqəti (yaradılışı) onun zahiri (xarici) forması olduğu kimi, xasiyyəti
də onun batini (daxili) formasıdır. Xasiyyət iki qismə bölünür: yaxşı xasiyyət, pis və mənfur
xasiyyət. Bəyənilmiş işlər yaxşı xasiyyətdən, pis işlər pis xasiyyətdən irəli gəlir. Yaxşı və pis
xasiyyətlər emosiyalardan və affektlərdən yaranan psixoloji hallarla sıx bağlıdır” (1, 27).
Siracəddin Urməvinin aşağıdakı fikirləri də faydalıdır və yuxarıda nümunə gətirdiyimiz
qənaətlərinin bir növ davamıdır. Fikir verək: “Xasiyyətlər (əxlaq), habelə ideyalar, əqidələr
fitri (anadangəlmə) olmayıb sonradan qazanılır, islah edilə-edilə formalaşır. ...İnsani nəfslər
əsl təbiətləri etibarilə pakdır (1, 30). Onlarda rəzil xasiyyətlər sonradan başqaları ilə təmasdan
və qaynayıb-qarışmaqdan əmələ gəlir. nəfsin pak saxlanmasında tərbiyənin rolu
yüksəkdir. ...Öyrənən öyrədənin davamçısıdır. Buradan məlum olur ki, rəzil və gözəl
xasiyyətlər (əxlaq) kəsb edilə də bilər, kəsb edilməyə də” (1, 37).
Yuxarıdakı fikirlərlə tam razılaşırıq.
Məqalənin aktuallığı. Hər bir şəxs, təhsilalanlar, o cümlədən tələbələr mənəvi şüura
malik olmalı, mənəvi davranışın formalaşdırılması qayğısına qalmalıdırlar. Bunu əsas tutaraq,
məqalə müəllifi Azərbaycan mütəfəkkirlərinin mənəvi şüur və mənəvi davranışın
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formalaşdırılması ilə bağlı qiymətli fikirlərinə müraciət edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Azərbaycan mütəfəkkirlərinin mənəvi şüur və mənəvi
davranışın formalaşdırılması ilə bağlı qiymətli fikirləri diqqət mərkəzinə gətirilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Ümumtəhsil, ali və orta ixtisas təhsili
müəssisələrinin müəllimləri tələbələrlə tərbiyəvi işlər apararkən məqalədəki fikirlərdən
faydalanacaqlar.
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Азербайджанские мыслители о формировании нравственного
сознания и морального поведения
Резюме
Каждая личность, каждый обучаемый, в том числе и студенты должны обладать
нравственным сознанием, заботиться о формировании морального поведения. Это
реализуется посредством семьи, общественного воспитания и самовоспитанием.
Однако оно должно быть целенаправленным, формирование нравственного сознания,
морального
поведения
должно
быть
непрерывным,
систематическим и
последовательным.
T.Samedov

Azerbaijani thinkers on the formation of moral consciousness
and moral behavior
Summary
Each person, every trainee, including students, must have a moral consciousness, take
care of the formation of moral behavior. This is realized through family, public
education and self-education. However, it must be purposeful, the formation of moral
consciousness, moral behavior must be continuous, systematic and consistent.
Redaksiyaya daxil olub: 16.08.2017
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Dastanların tədrisində inteqrasiyadan istifadə imkanları
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fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorant,
Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu
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Ключевые слова: эпос, интеграция, драма, жанр, обучение, герой, литература
Key words: epos, integration, drama, genre, training, hero, literature
Tam orta təhsil səviyyəsində qəhrəmanlıq dastanlarından “Dədə Qorqud” və “Koroğlu”
dastanları tədris olunur. “Dədə Qorqud” eposu məzmun zənginliyi və həyatın bir çox
sahələrinin əlaqəliliyi ilə seçilir. Tarix, coğrafiya, din, mədəniyyət, kinoşünaslıq, incəsənətin
əksər sahələri ilə inteqrativ tədris oluna bilən eposun bir sıra ideyaları qədim türk bədii
düşüncəsinin daha əvvəlki dövrlərindən gəlir. Əsas ideyaları - Azərbaycan oğuzlarının islam
dinini yaymaq, Oğuz dövləti qurmaq uğrunda kafirlərə qarşı mübarizə təşkil edir. Əsər I
minilliyin ikinci yarısına aiddir. Müəllim əvvəlcə eposun ilkin variantları, arxiv materialları
əsasında iki əlyazma barədə məlumat verərkən muzeyşünaslıqla əlaqə yarada bilər.
Almaniyanın Drezden, İtaliyanın Vatikan muzeyləri haqqında informasiya şagirdlərdə maraq
doğura bilər.
Dastanın tədqiqatçıları alman alimi Fridrix fon Dits, Orxan Şaiq Gökyay, Həmid Araslı,
Məhərrəm Ergin kimi görkəmli Qorqudşünaslar fənlərüstü inteqrasiyaya əsasən şagirdlərə
mütləq tanıdılmalıdır. 1950-ci illərin əvvəllərində “Dədə Qorqud” eposunun Azərbaycanda
“mürtəce abidə” elan olunma səbəbləri, sonra yenidən cəmiyyətin, tədqiqatçıları diqqət
mərkəzinə keçməsi, dastanın motivləri əsasında məşhur “Dədə Qorqud” filminin çəkilməsi
faktları qruplarda araşdırıla bilər.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyi qazandıqdan sonra “Dədə Qorqud” eposuna ümumxalq
marağının güclənməsi, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə XX əsrin
sonlarında eposun yenidən canlanması xüsusi vurğulanmalıdır.
Dastanın “Salur Qazanın evinin yağmalanması” boyu tədris olunan zaman müəllim qarışıq
inteqrasiya planı əsasında hər üç inteqrasiyanın imkanlarından yararlana bilər və boy üzərində
işə aşağıdakı kimi yanaşa bilər:
1. Bu boy babalarımızın vətən uğrunda apardığı mübarizənin bədii ifadəsidir. Burada
tarixlə geniş fənlərarası əlaqə yaratmaq mümkündür.
2. Boyda ən çox köçəri maldarlıq dövrü əhatə olunur. Hadisələr müxtəlif ərazilərdə
cərəyan edir. Bu baxımdan, coğrafiya ilə inteqrasiya əvəzsizdir.
3. Boyun dili müəyyən bir tarixi dövrü əhatə edir. Bu hissədə dilçiliyin tarixini
araşdırmaqla Azərbaycan dilinə xüsusi diqqət ayrılmalıdır.
4. Boyda işlənən assonans, metafora, mübaliğə, alliterasiya və s. ədəbiyyat
nəzəriyyəsinin ünsürləri təhlil olunmalı, dastanın dilinə canlılıq qatan vasitələr fəndaxili
inteqrasiya vasitəsilə aşkarlanmalıdır.
5. Boyda müxtəlif dini inanclarla rastlaşırıq. Mifologiya və dinlə fənlərüstü inteqrasiya

179

Elmi əsərlər 2017/3

Бакы Гызлар Университети

qaçılmazdır.
6. Qadınlar kişilərlə bərabər at çapır, ov ovlayır, ox atır, döyüşə gedir. Gender, hərb
tariximiz, qadın libaslarının xüsusiyyələri burada ön plana çəkilə bilər.
Obrazların təhlilinə keçid alan zaman əsərin əsas obrazı Dədə Qorqud mütləq geniş təhlil
olunmalıdır. O, yalnız söz sənətkarı yox, müqəddiməsində deyildiyi kimi, “Qorqud Ata
oğuzların kamil bilicisi imiş. Gələcəkdən qəribə xəbərlər söylər, nə deyərmişsə, olarmış.
Allah onun könlünə ilham verərmiş. Rəvayətə görə, Dədə Qorqud Məhəmməd peyğəmbərin
zamanında yaşamış, islamı qəbul edərək xalq arasında təbliğ etmişdir” (3, 30). Bu hissədə
islam tarixi ilə əlaqə yaradıla bilər. İslamın meydana gəlməsi, Peyğəmbərin meracı, hicriqəməri təqvimlərinin izahı dərsin olduqca canlı keçməsinə rəvac verə bilər.
Dədə Qorqudun özü kimi qopuzu da müqəddəs sayılır. Oğuzlar əlində qopuz gördüyü
adamı öldürmür, onu bağışlayırlar. Səyrək tanımadığı, düşmən hesab etdiyi qardaşı Əyrəyə
deyir: “Mərə, kafir, Dədəm Qorqud qopuzu hörmətinə çalmadım. Əgər əlində qopuz
olmasaydı, ağam başınün, səni iki parça qılırdım” (3, 30). Qopuza bu cür münasibət
azərbaycanlıların ulu babaları olan oğuz türklərinin musiqiyə, sənətə böyük önəm verdiklərini
bir daha göstərir. Qopuz alətinin spesifik xüsusiyyətləri ilə musiqişünaslıqdan əlaqə əsasında
tanış ola bilərlər.
“Qopuz sözünün etimologiyası qop qədim türkcədə “ucalıq”, “yüksəklik”, uz isə "sehrli
musiqi ahəngi" mənasını verir. Qopuzun üzünün 2/3 hissəsi dəri, qalan hissəsi isə nazik taxta
üzlüklə örtülür. Qopuzun qısa qoluna pərdələr bağlanılmır. Ümumi uzunluğu 810 mm,
çanağının uzunluğu 410 mm, eni 240 mm, hündürlüyü 120 mm-dir. Diapazonu böyük
oktavanın "si" səsindən birinci oktavanın "lya" səsinə kimidir. Qopuzun yaranma tarixi
eramızdan əvvəllərə aid edilir. ABŞ arxeoloqlarının 1960-cı ildə Cənubi Azərbaycanın
Şuşdağı ətəyində yerləşən Cığamış qədim insan məskənində apardıqları qazıntılar zamanı e.ə.
VI minilliyə aid edilən nadir mədəniyyət nümunələri aşkar edilmişdir. Bu tapıntılardan ən
maraqlısı sinəsində qopuz tutmuş ozan və bir neçə başqa musiqiçidən ibarət musiqi məclisinin
təsvir edildiyi saxsı qabdır. Tarixi və etnoqrafik məlumatlara görə, türk xalq söyləyicilərinin,
əsasən, qəhrəmanlıq nəğmələri, dastanları ifa edərkən istifadə etdikləri başlıca simli musiqi
aləti olub kütləvi şənliklərdə, toy-düyünlərdə çalınırdı. Tarixən ozan çalğı aləti kimi
məşhurlaşan qopuzun yaradıcısı da mifoloji rəvayətlərdə Dədə Qorqud hesab edilir” (4, 67).
Dastanın hər üç inteqrasiyadan istifadə imkanları olduqca genişdir. Dastanın fəndaxili
imkanları isə olduqca zəngindir. Bu dastan demək olar ki, özündən əvvəlki dövrün bütün
ədəbi nailiyyətlərini özündə əks etdirir. “Kitab”ın müqəddiməsində Qorqud Atanın dilindən
deyilmiş bir sıra dərin mənalı atalar sözləri verilmişdir:
Allah-Allah deməyincə işlər onmaz,
Əski pambıq bez olmaz,
Qız anadan görməyincə ögüt almaz,
Oğul atadan görməyincə süfrə yaymaz... (3, 30)
Eposda təsvir olunan hadisələr əsasən Oğuzda cərəyan edir. Oğuz həm məkandır, həm də
qayda-qanunları olan dövlətdir. O, iki hissədən - İç Oğuzdan və Dış Oğuzdan ibarətdir.
Eposun əvvəlki boylarında Oğuzun birliyini, bütövlüyünü görürük. Ona xanlar xam Bayandır
xan başçılıq edir. Ozan onun haqqında ətraflı danışmasa da, yeri gəldikcə söylənən fikirlərdən
Bayandır xanın müdrik bir hökmdar olduğu, ölkəni çox-çox qədimlərdən gələn müqəddəs
ənənələr əsasında idarə etdiyi ortaya çıxır. Bu hissədə türklərin siyasi tarixi, dövlətçilik
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ənənələri, ilkin konstitusiyaları barədə məlumat verilməsi şagirdlərə məlumatı daha dərindən
qavramağa kömək edə bilər.
Eposun bir sıra boyları çox qədim dövrlərin təsəvvürləri, dünyagörüşü ilə bağlıdır.
“Kitab”da onlardan ikisi əks olunur. Bunlardan biri “Duxa Qoca oğlu Dəli Domrulun boyu”,
ikincisi isə “Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy”dur. Həmin boylarda hadisələr əfsanəvi səciyyə
daşıyır. Burada əfsanə janrı, dünya ədəbiyyatında siklop-təpəgöz obrazı yaratmaq
mədəniyyəti haqqında məlumat verərək fəndaxili əlaqə qurmaq mümkündür.
Eposun əsas boylarında isə tarixilik aparıcıdır. Əhvalatlar oğuz türklərinin Qafqazda
yerləşərək qonşu xalqlar, tayfalarla ictimai-siyasi, iqtisadi-mədəni əlaqələrə girdiyi ilk orta
əsrlərə aiddir. Dərbənd, Bərdə, Gəncə, Gürcüstan ağzı, Dərəşam, Sürməli, Göyçə, Əlincə,
Qaraçuq, Qaradağ, Al ad ağ, Qazlıq dağı və s. yer adlarının tədrisində coğrafiya fənni ilə
fənlərarası əlaqə quraraq etnonim, toponimlərlə inteqrasiya edilə bilər.
Dastanda oğuz türklərinin həyat tərzi, məişəti, etnik psixologiyası qadına münasibətdə
özünü büruzə verir. Qadınlar da ictimai həyatda kişilər kimi fəaldır. Oğuz igidinin qadını öz
sevgilisi ilə at çapır, ox atır, güləşir. Oğuz qadınları mərddir, sədaqətlidir. Bu problemə
fənlərüstü inteqrasiya ilə gender baxımından aydınlıq gətirilə bilər. Hüquq bərabərliyinin bu
forması dastan üçün xarakterikdir. Dastanda “Ana haqqı - Tanrı haqqı” deyilir. Anaya, qadına
böyük hörmət, ehtiram ifadə olunur. Hər bir boy Oğuz xanına müraciətlə başlanır. Bu da
göstərir ki, ozan boyları Oğuz dövlətinin başçısı qarşısında ifa edir. “Xanım, heyi” müraciətnidası ilə söhbətə başlayan ozan yeri gəldikcə ustadı Dədə Qorqudu xatırlayır. Xitablar
olduqca maraqlıdır. Azərbaycan dili ilə fənlərarası əlaqə əsasında dastanın dili araşdırılarsa,
bu dastanın qavranılması işini daha da asanlaşdırar.
X sinifdə keçilən ikinci böyük qəhrəmanlıq dastanı “Koroğlu” eposudur. Tərbiyəvi təsiri
və əhəmiyyətliliyi cəhətdən bu dastan da xüsusi diqqətə layiqdir. Müəllim dastanın
məzmununa keçməzdən əvvəl fəndaxili əlaqəyə əsaslanaraq dastan janrı, “Dədə Qorqud”
dastanı haqqında məlumatı xatırlada bilər. Dastan üzərində işə başlamazdan əvvəl onun
yaranma tarixi, bütün yaxın və orta şərqdə ən geniş yayılmış dastanlardan olması barədə
məlumat verərək aşağıdakı elmi məlumata əsaslana bilər: “Koroğlu” Azərbaycan xalqının 1617-ci əsrlərdə həm yerli feodallara, həm də başlıca olaraq Türkiyə və İran sultanlarına,
xanlarına, bəylərinə qarşı apardığı qəhrəmanlıq mübarizəsinin bədii ifadəsidir.
Bu qısa tarixi məlumatla bərabər müəllim dastanın qəhrəmanlıq xüsusiyyətləri, tarixiliyi,
xalqın arzusunu, mübarizəsini əks etdirməsini mühazirəsində qeyd etməli, şagirdlərdə
“Koroğlu” haqqında təsəvvürləri konkretləşdirməli, onların şüurunda qəhrəmanın dəqiq
şəklini formalaşdırmalıdır. “Koroğlu” dastanının yarandığı dövrün qısa xarakteristikasını
verməli, dərslik üzrə və əlavə ədəbiyyatdan istifadə ilə Koroğlu şəxsiyyəti haqqında müxtəlif
ölkələrdəki fərqli fikirləri müqayisəli və tənqidi surətdə gözdən keçirməlidir.
Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru Lalə Əsədova “Azərbaycan tarixinin tədrisində bədii
ədəbiyyatdan istifadənin təlimin keyfiyyətinə təsiri” adlı dissertasiyasında ədəbiyyat və
tarixin əlaqəli tədrisi barədə aşağıdakıları qeyd edir: “Məlumdur ki, müstəqilliyə qədəm
qoyduğumuz dövrdən Azərbaycan tarixi ilə əlaqədar dərin axtarışlar aparılmış və nəticədə
olduqca dəyərli elmi tədqiqatlar meydana çıxmışdır. Bu nümunələrin tarixilik nöqteyinəzərindən nə dərəcədə həqiqətəuyğun olmasını dəqiqləşdirmək tələb olunur ” (2, 3).
Eyni tələbi ədəbiyyat müəlliminə də aid etmək olar. Əgər bir ədəbiyyat müəllimi tarixi
faktı dəqiqliyi ilə bilmirsə, “Koroğlu” dastanından danışan zaman Cəlalilər hərəkatının tarixi,
kimlərə qarşı aparılmasından bixəbərdirsə, məzmun bütövlüyündən söhbət gedə bilməz.
Şagirdin əlavə sualı qarşısında özünü itirən müəllimin dərsi pedaqoji cəhətdən nə qədər
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uğurlu qurulsa da, psixoloji cəhətdən uğursuzluğa düçar olacaqdır. Ona görə də tarixlə birbaşa
əlaqəsi olan bədii əsərlərin tədrisindən öncə müəllim tarixdən həmin dövrü araşdırmalı,
şagirdlərdə tam təsəvvür yaratmaq üçün əlavə ədəbiyyatlara müraciət etməlidir. Dastanın
tədrisinə başlamazdan əvvəl tarixlə fənlərarası inteqrasiya yaradaraq aşağıdakı məlumatı
vermək olar:
“XVI əsrin sonlarında Osmanlı hakim dairələri ağır iqtisadi vəziyyətə düşmüş
Azərbaycandan ordunun və inzibati aparatın saxlanması üçün zəruri olan vəsaiti əldə edə
bilmirdilər. Uzun müddət ərzində məvaciblə təmin olunmayan Osmanlı əsgərləri arasında da
narazılıq yaranmışdı. Kütləvi narazılıq, aclıq, soyğunçuluq, dəhşətli dağıntılar və iqtisadi
tənəzzül Azərbaycanda osmanlılara qarşı yeni mübarizə dalğasına səbəb oldu. Bu mübarizə
tarixə Cəlalilər hərəkatı adı altında daxil olmuşdur. Bu hərəkat adını 1518-1519-cu illərdə
Tokatda üsyan başçısı olmuş Şeyx Cəlaldan almışdır. 1590-cı il Osmanlı-Səfəvi sülh
müqaviləsinə əsasən Osmanlı imperiyası tərkibinə qatılmış Azərbaycan torpaqlarında işğalçı
hakimiyyət orqanlarına qarşı üsyanlar Cəlalilər hərəkatı adı ilə məşhur olmuşdur. Bu
hərəkatın fəallarında biri də “Koroğlu” (Rövşən) idi (1, 26).
Epos haqqında şagirdlərdə təsəvvürlər vardır. Onların böyük əksəriyyəti Ü. Hacıbəylinin
“Koroğlu” operasını görmüş, dinləmiş, filminə baxmış, müxtəlif kitablardan, qəzet və
jurnallardan dastanın boyları, ayrı-ayrı parçaları haqqında məlumat əldə etmişlər. Bütün
bunlar müəllimin işini əlaqəli şəkildə qurmasına köməklik göstərə bilər.
Məqalənin aktuallığı. Ölkəmizdə dramatik növün janrlarının inteqrativ öyrənilməsi üzrə
tədqiqatlar aparılmamış, kitab və kitabçalar yazılmamışdır. Halbuki bu sahədə
araşdırılmaların aparılmasına ciddi ehtiyac vardır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Dastan janrının inteqrasiya imkanlarının genişliyi barədə
təsəvvür yaradılır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Şagirdlərin mənəvi tərbiyəliliyinin
formalaşmasında, əlaqəli tədrisin qurulmasında müəllimlərə əməli kömək göstərəcəkdir.
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Использование возможностей интеграции в обучении эпосов
Резюме
B статье упоминается интеграция в обучении Деде Коркуда и Кероглу. Даны
различные примеры интеграции. Обе эпосов составляют любовь к земле, нации, ярость,
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презрение, ненависть к врагу. Перечисленные функции очень актуальны. Этот вид
Работы неизбежен для страны, которая живет в военный период. Учителя должны
точно интегрировать эти особенности эпоса во время обучения.
S.Javadova

The using of integration opportunities in the training of eposes
Summary
The integration is mentioned teaching of Dede Korkud and Koroglu eposes in article.
Different types of integration examples are given. Both of the mains of eposes make up the
love of land, nation, the rage, scorn, hatred against the enemy. The listed features are very
relevant. This type of work is inevitable for the country which is living in the war period. The
teachers must exactly integrate these features of the epos during the training.
Redaksiyaya daxil olub: 21.07.2017
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“Didaktika” anlayışı pedaqogika aləmində XVII əsrdən işlənməyə başlamışdır. Alman
pedaqoqu Volfqanq Ratke (1571-1635) birinci dəfə bu terminə müraciət etmiş və çeх
pedaqoqu Yan Amos Komenski (1592-1670) tərəfindən dəstək almışdır. V. Raktenin nöqteyinəzərincə, didaktika elmləri, dilləri və incəsənəti öyrətmək qabiliyyətidir. Y.A. Komenskinin
fikrincə, didaktika hər şeyi hamıya öyrətmək sənətidir.
Didaktika uzun illər ya təhsil, ya təlim, ya da təlim və təhsil nəzəriyyəsi kimi şərh
edilmişdir. Əslində isə, didaktika təhsil və təlim haqqında nəzəriyyə kimi nəzərdən
keçirilməlidir.
Didaktika pedaqogikanın mühüm bölmələrindən biri hesab olunur. Pedaqogikanın təhsil
və təlimin mahiyyətini, qanun və qanunauyğunluqlarını, məzmununu, məqsəd və vəzifələrini,
prinsip və metodlarını, təşkili formalarını, vasitələrini aydınlaşdıran bölməsi didaktika adlanır.
Ona görə də təlim prosesinin səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi üçün normativ tələblər
işləyib hazırlamaq didaktikanın öhdəsinə düşür.
Odur ki, böyük çex pedaqoqu Yan Amos Komenski didaktikanın rolunu son dərəcə
yüksək qiymətləndirmiş, özünün ən məşhur əsərini “Böyük didaktika” adlandırmışdır.
Yan Amos insanı ən ali, ən kamil və hər şeydən üstün məxluq kimi qələmə verirdi. O,
insanın əbədi həyata hazırlığının üç mərhələsinə diqqəti yönəldirdi: a) özünü dərk etmək; b)
özünü idarə etmək və c) İlahiyə meyil etmək.
Böyük pedaqoq insanların kiçik yaşlarından təhsillə əhatə olunmalarını lazım bilirdi
(“İnsana ən çox fayda verəcək təhsil kiçik yaşda olur”). O, uşaqların birgə təhsil almalarını
məqsədəuyğun sayır, eyni zamanda məktəblərin açılması zərurətini yada salırdı.
Y.A. Komenski məktəblərdə təlimin ümumi olmasını, hər iki cinsdən olan uşaqların təhsil
almalarını mühüm tələb kimi irəli sürürdü.
Böyük pedaqoq bu fikirdə idi ki, adam olmaq üçün hər bir şəxs hökmən təhsil almalıdır.
Bu sahədə isə didaktika köməyə gəlir. Oxuyuruq: “Bilik, əxlaq, möminlik toxumunu bizə
təbiət versə də, biliyin, xeyirxahlığın, və möminliyin özünü vermir. Bu, ibadət, təlim,
fəaliyyət sayəsində əldə olunur. Buna görə də insanı öyrənməyə qabil olan məxluq kimi
qiymətləndirən şəxs çox düzgün hərəkət etmişdir, çünki heç bir insan təlim almadan adam
ola bilməz” (1, 58).
Bəziləri belə yanlış fikirdədirlər ki, insan təhsil almadan da müəyyən mərtəbəyə çata bilər.
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Bəziləri məktəbi ataraq alverə qurşanır, yaxud usta yanında şagird olub sənət öyrənir.
Komenski isə, təhsil almağı vacib hesab edirdi. Bunun səbəbini belə aydınlaşdırırdı: “Qoy heç
kim güman etməsin ki, insan rolunu icra etməyə öyrədilməmiş, yəni insanın nə etdiyinə dair
öyüd almamış adam həqiqi insan ola bilər. Bu, insanın faydası üçün müəyyən edilmiş, lakin
bizim əlimiz ilə uyğun hala salınmamış, bunun üçün məqsədə yaramayan bütün xilqətlərə aid
nümunələrdən görünür. Məsələn, daşlar ondan ötrüdür ki, onlardan ev, qüllə, divarlar,
sütunlar və bu kimi şeylər tikmək olur, lakin onlar yalnız əlimizlə qoparılmış, yonulmuş və
düzəldilmiş olduqları zaman bu məqsədə xidmət edirlər. İnsanı bəzəmək üçün mirvarilər və
qiymətli daşlar da insanlar tərəfindən yonulur, cilalanır, şəfəqlənir, həyatımızın zəruri
ehtiyacları üçün yaradılmış, metalları qazıb çıxarmalı, əritməli, təmizləməli, çürbəcür
qəliblərə tökməli və döyməliyik ki, bizə faydalı şəklə düşsün, onlar bunsuz bizim üçün
yerdəki palçıqdan daha az faydalıdır” (1, 58).
Y.A.Komenski, qeyd etdiyimiz kimi, uşaqların təhsilini yubandırmağın əleyhinə idi.
Onların təhsilinə tez başlamağı məsləhət bilirdi. Bu, elə başa düşülməsin ki, böyük pedaqoq
uşaq dil açan kimi ona təhsil verməyin tərəfdarı imiş. İnsan uşaqlıq həyatını yaşamalı, atılıbdüşməli, oyunla əhatə olunmalı, təbiətlə ünsiyyətdə olmalı, ailədə, məhəllədə ünsiyyət,
davranış qaydalarına yiyələnməlidir. Təhsilin də öz vaxtı var. Y.A. Komenski həmin vaxtı bu
və ya digər səbəbdən ötürməməyi tövsiyə edirdi. Bu xüsusda yazırdı: “Əgər insan qəflətən
ölüm təhlükəsi qarşısında qalsaydı da və çox uzun ömür sürsəydi də, onun təhsilini yenə də
mümkün qədər tez başlamaq lazım olardı, çünki insan təlim üçün deyil, fəaliyyət üçün həyat
sürür. Ona görə də həyat işlərinə mümkün qədər tez başlamaq lazımdır ki, insanın təhsilini
fəaliyyətə başladığına görə dayandırmaq tələb olunmasın” (1, 63).
Diqqət edək: “İnsan təlim üçün deyil, fəaliyyət üçün həyat sürür”. Necə də uzaqgörənliklə
deyilmiş fikirdir. Deməli, yaxşı təhsil almaq lazımdır ki, fəaliyyətin yaxşı olsun. Ailə üçün də,
cəmiyyət üçün də, dolanışıq üçün də.
Böyük pedaqoqun aşağıdakı fikri də son dərəcə qiymətlidir: “Ona görə də həyat işlərinə
mümkün qədər tez başlamaq lazımdır ki, insanın təhsilini fəaliyyətə başladığına görə
dayandırmaq tələb olunmasın”.
Həyatda bəzən belə də olur. İnsan müəyyən işin, fəaliyyətin, vəzifənin yiyəsi olur. Birdən
ortaya həll olunmalı məsələ çıxır, o, öz işində daha kamil, təkmil olmaq üçün təhsil almalı,
yaxud təhsilini davam etdirməlidir. İttifaqa daxil olduğumuz illərdə, partiya və sovet
orqanlarında çalışanları partiya məktəblərinə oxumağa göndərirdilər. Təhsil əyani və həm də
qiyabi idi. Partiya məktəbinin əyani şöbəsinə qəbul olunanlar öz fəaliyyətlərini dayandırmalı
olurdular. Əyani təhsil – istehsalatdan ayrılmaqla təhsil deməkdir.
Hazırda ali məktəblərin istər bakalavriat, istərsə də magistratura pilləsində qiyabi təhsil
mövcud deyil. Bakalavriat təhsili alaraq müəyyən istehsalat sahəsində (tutaq ki, ümumtəhsil
məktəbində müəllim) işləyən şəxs magistraturada yalnız əyani təhsili ala bilər. Magistratura
təhsili vacibdirmi? Vacibdir. Əvvəla. Magistratura ali təhsilin ikinci və yüksək pilləsidir.
İkincisi, mütəxəssisin ali təhsil müəssisəsində müəllim işləməsi, doktorantura və
dissertanturada təhsil alaraq, dissertasiya müdafiə etməsi üçün magistratura təhsili olmalıdır.
Komenski yazırdı: “Bütün varlıqların təbiəti belədir ki, onlar elastiki olub hələ kiçik
yaşlarında formanı daha yaxşı qəbul edirlər. Möhkəmləndikdə isə onlar formalaşmağa qəbul
olunurlar. Yumşaq muma istədiyimiz yeni formanı verə bilərik, ancaq o, bərkidikdən, onu
toza ancaq asanlıqla çevirmək olar. ...bütün bunlar insana da aiddir. Onun da beyni hiss
üzvləri vasitəsi ilə bu beyinə gələn şeylərin surətlərini qavrayan muma oxşayır. Uşaq yaşda o
hələ, ümumiyyətlə, nəm və yumşaqdır, təsadüf edilən bütün cisimləri qavramağa qabildir;
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sonra tədricən o quruyur və bərkiyir; təcrübədən məlum olduğu kimi, şeylər onda çox böyük
çətinliklə nəqş olunur və iz buraxır. İnsanın təhsilli adam olması üçün Allah ona gənclik
illərini bəxş etmişdir ki, bu yəni başqa məşğələlər üçün yararlı olmadığı illərdə, yalnız təhsil
üçün səy göstərsin” (1, 64).
Y.A. Komenski təlimin səmərəli təşkili qayğısına qalmağı tələb edirdi. Onun qənaətinə
görə, “Təlimin mütləq irəliyə doğru getməsi və aldadıcı nəticələrə gətirib çıxarmaması üçün
təlimi möhkəm əsaslar üzərində qurmaq mümkün olmasını nəzərdən keçirməliyik” (1, 104).
Böyük pedaqoq “Böyük didaktika” əsərində öyrətmək və öyrənməyi asanlaşdırmağın
əsaslarına da münasibət bildirmiş, uşaqların təlimini asanlaşdırmağın yollarını göstərmişdir.
Həmin yollar aşağıdakılardır:
“1. Təlimə öz vaxtında, ağlın tutqunlaşmasını hiss etməzdən əvvəl başlamalı.
2. Təlimdən qabaq lazım olan zehni hazırlıq keçirilməlidir.
3. Təlimdə daha çox ümumidən daha çox xüsusiyə;
4. Daha çox asandan daha çox çətinə doğru gedilməlidir.
5. Heç bir şagird həddən artıq materialla yüklənməməlidir.
6. Hər şeydə və hər yerdə tələsmədən irəli gedilməlidir.
7. Uşaqların zehnini onların yaşına və təlim üsuluna uyğun olmayan materialla
yükləməməli;
8. Hər şey xarici hisslər vasitəsi ilə tədris edilməlidir.
9. Ancaq bilavasitə faydalı şeylər tədris olunmalıdır.
10. Hər bir şey eyni bir metodla təlim edilməlidir” (1, 119).
Komenski uşaqlarda təlimə və təhsilə maraq oyatmağı məsləhət görür, onları zorla
oxumağa məcbur etmə hallarını pisləyirdi. Bu barədə “Böyük didaktika”da deyilir: “Uşaqları
zorla oxumağa məcbur edənlər uşaqların qayğısına pis qalırlar. Onlar bu işdən nə nəticə
gözləyə bilərlər?” (1, 121).
Böyük pedaqoq uşağı məcburən oxutmaq istəyənləri iştahası olmayan uşağını zorla
yedirtmək arzusunda olanlara oxşadır. Bunun nəticəsini belə aydınlaşdırır: “Əgər mədə qidanı
iştahasız qəbul etdiyi vaxt onu yenə də zorla doldursalar, bunun nəticəsində yalnız ürək
bulantısı, qusma və ya lap yüngül halda pis həzm və xəstəlik əmələ gələ bilər. Əksinə, ac
mədəyə hər nə versən, o, acgözlüklə qəbul edir. Bunu yaxşı həzm edir və tamamilə şirəyə və
qana çevirir” (1, 121).
Komenski yuxarıda deyilənlərlə bağı aşağıdakı qənaətə gəlir: “1. Uşaqlarda bütün
vasitələrlə biliyə və təlimə coşqun meyil alovlandırmaq lazımdır.
2. Təlim metodu təlimin çətinliyini azaltmalıdır ki, gələcək məşğələlər şagirdlərdə
narazılıq və nifrət oyatmasın” (1, 122).
Böyük pedaqoq bu fikirdə idi ki, uşaqlarda təlimə marağı ata-analar, təlim fənləri təlim
üsulları və təhsil müəssisəsinin rəhbərləri yarada və möhkəmləndirə bilərlər. Oxuyuruq:
“Əgər valideynlər uşaqların yanında təlimli və təhsilli insanları tərifləyərlərsə və ya uşaqlara
gözəl kitablar, qəşəng geyim və başqa bir ləzzətli şey vəd edib, onları səyli olmağa təhrik
edirlərsə, müəllimləri həm biliyi, həm də uşaqlara insanpərvərliklə yanaşması cəhətdən
tərifləyirlərsə, …onda asanlıqla ona nail olarıq ki, uşaqlar həm elmi, həm də müəllimin özünü
sədaqətlə sevərlər” (1, 122).
Komenski biliyə marağın yaradılması zaman təbiiliyin gözlənilməsini vacib bilirdi
(“Tədris üsulu biliyə həvəs oyatmaq üçün həmişə təbii olmalıdır. Çünki təbii olan hər şey özözünə inkişaf edir”). Eyni zamanda təlim fənlərinin səmərəli tədris olunması üçün tədris
materialının uşağın yaşına uyğun gəlməsinə fikir verilməsini mühüm amil kimi
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dəyərləndirirdi. Bu xüsusda yazırdı: “Tədris fənləri gəncləri o zaman cəlb edər ki, yaşa uyğun
olsun, bəzən sevincli və ya heç olmazsa, çox ciddi olmayan, lakin həmişə xoşagələn şəkildə
tədris edilsin. Xoşagələn şeyi faydalı şeylə birləşdirmək məhz bundan ibarətdir” (1, 123).
Böyük pedaqoqun qənaətləri önəmlidir. Bu gün də öz aktuallığı ilə diqqəti cəlb edir.
Məqalənin aktuallığı. Yan Amos Komenskinin didaktik görüşləri öz aktuallığı ilə seçilir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Yan Amos Komenskinin didaktik görüşlərində bəzi önəmli
cəhətlər diqqət mərkəzinə gətirilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə Yan Amos Komenski sevənlər üçün
maraqlı olacaqdır.

Ədəbiyyat
Y.A. Komenski. Böyük didaktika / Elmi redaktoru, nəşrə hazırlayan və ön sözün müəllifi
prof. F.A. Rüstəmov. Bakı: Elm və təhsil. 2012.
И.Амиралиева

Некоторые важные аспекты дидактических
взглядов Ян Амос Коменского
Резюме
Выдающийся чешский педагог Ян Амос Коменский высоко оценил роль дидактики,
назвал свой самый знаменитый труд «Великая дидактика». Он представил человека как
самое высшее, совершенное, прежде всего, самое превосходное существо. Коменский
обратил внимание на три этапа подготовления человека к вечной жизни:
а) самопознание; б) самообладание; в) стремление к Богу.
Великий педагог считал что, человек с малых лет должен быть окружен
образованием. Он выступал за совместное образование детей, а также считал
целесообразным открытие новых школ.
С другими мыслями Коменского касаемо образования и обучения можно
ознакомиться в этой статье.
I.Amiralieva

About some important features of Yan Kaminski’s
didactic thoughts
Summary
Prominent Czech pedagogue Yan Amos Kaminsky highly appreciated the role of didactics
and called his book “The great Didactic” which is the most famous book among his works.
He described a human as the most supreme, mature and best of all the creatures and
mentioned three steps of his preparation to eternal life: a) self-comprehension b) selfgovernment c) leaning on God
Prominent pedagogue found it important to give students education when they are younger,
as well as emphasized the importance of joint training and necessity of opening new schools.
You can get detailed information about Kaminski’s other thoughts in the article.
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Məsələ həlli məqsəd, öyrənmə vasitəsi
və mürəkkəb dinamik anlayışdır
Novruz Musayev
pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor,
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E-mail: novruznet@qmail.com
Samirə Rüstəmova
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Tahir Əhmədov
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Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof. A.N.Abbasov
ped.ü.e.d., prof. İ.H.Cəbrayılov

Açar sözlər: təhsil, praktiki, tədris, tətbiqi, keyfiyyət
Ключевые слова: образование, практический, обучение, применение, качество
Key words: education, practical, teachng, applied, quality
15 iyun 1999-cu ildə ölkəmizdə qəbul edilən təhsil konsepsiyası, təhsil prosesini elə
istiqamətləndirməyi nəzərdə tutur ki, fənlərin təlimi tələbələrdə həyat üçün vacib olan
keyfiyyətlərin formalaşdırılmasına, təbiət, istehsalat, məişət obyektləri ilə rəftar vərdişlərinin
aşılanmasına, mürəkkəb həyati vəziyyətlərdən çıxmaq yollarının öyrədilməsinə xidmət etsin,
yəni, öyrənənlərin bilikləri praktik məqsədlərə yönəldilsin. Bunun üçün özünü doğrultmuş
təlim vasitələrdən, forma və metodlardan, yeniliklərin tətbiqini təmin edə biləcək pedaqoji
texnologiyalardan geniş istifadə edilməli, tələbələrin yaradıcı fəaliyyətinə yönəldilmiş işlərin
planlaşdırılması, öyrənmənin yolları, forma, metod və vasitələri düzgün təşkil edilməlidir. Bu
məqsədlə müxtəlif təlim üsullarından, o cümlədən praktiki yönümlü məsələ həlli dərslərindən
geniş istifadə edilməlidir. Belə ki, məsələ həlli dərsləri tələbələrin təfəkkürünü inkişaf
etdirməklə yanaşı, həm də onların nəzəri materialı daha dərindən mənimsəmələrinə və
praktiki vərdişlər qazanmalarına imkan yaradır. Praktiki yönümlü məsələlərin tələbələr
tərəfindən araşdırılması onlarda istehsalat, məişət, texniki, tibbi xarakterli praktiki vərdişlərin
formalaşmasında böyük rol oynayır.
Tətbiqi xarakterli məsələlərin tibbi təhsildə tətbiqi orqanizmdə baş verən mürəkkəb
fizioloji proseslərin tədrisini əyaniləşdirir, ixtisas fənlərinin qavranılmasını asanlaşdırır,
tələbələrin bilik səviyyəsini yüksəldir və zehni düşüncələrini aktivləşdirir. İstənilən sahəyə:
tibbə, məişət məsələlərinə, istehsalata, texniki məsələlərə və s. həsr olunmuş tətbiqi yönümlü
məsələ, fənlərarası əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə, idraki fəallığın yüksəlməsinə, düşüncə
tərzinin dərinləşməsinə, tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə imkan yaradır. Misal olaraq
aşağıdakı məsələnin həllini araşdıraq:
Məsələ: Ödün və suyun səthi gərilmə əmsallarını müqayisə etmək üçün damcı üsulundan
istifadə edilir. Bu üsulda, büretkaya növbə ilə eyni həcmdə su və öd tökərək, onların
damcılarının sayını hesablayırlar. Əgər su damcılarının sayı 40, öd damcılarının sayı 60-dırsa,
ödün sıxlığının 1q/sm3 qiymətində, onun səthi gərilmə əmsalını tapmalı.
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Verilir: nsu=40; nöd=60; ρöd=1q/sm3

______________________________________

σ=?
Həlli. Fərz edək ki, götürülən mayelərin həcmləri eynidir. Büretkadan düşən su
damcılarının sayı nsu və bir su damcısının kütləsi ml olarsa, onda V həcmindəki suyun çəkisi
Psu = Vdsug.
(1)
Burada dsu-suyun sıxlığıdır. Onda bir su damcısının çəkisi
Pl = mlg = Vdsug/nsu
(2)
Damcının çəkisi, onun səth pərdəsinə təsir edən gərilmə qüvvəsinə bərabər olduqda
(Pl=f=σsul=2πrσsu), damcı büretkadan qopar. Onda
2πrσsu = Vdsug/nsu
(3)
Burada, σsu-mayenin səthi gərilmə əmsalı, r-damcının qırıldığı yerdə daralmış boğazının
radiusudur.
Bu münasibəti öd damcıları üçün yazsaq,
2πrσöd = Vdödg/nöd
(4)
olar.
(3) və (4)-ün müqayisəsindən ödün səthi gərilmə əmsalı üçün aşağıdakı ifadəni alarıq
σöd = σsu (nsudöd)/(nöddsu)
(5)
-2
3
Suyun səthi gərilmə əmsalı σsu=7,3·10 N/m və sıxlığı dsu=1q/sm olduğundan
σöd=48 10-3 N/m
olar.
Belə məsələlərin həlli:
— Orqanizmdə baş verən fiziki qanunauyğunluqların aşkara çıxarılması və dərindən
öyrənilməsinə;
— müxtəlif fiziki faktorların orqanizmə təsir mexanizminin müəyyənləşdirilməsinə;
— orqanizmdə baş verən fiziki və fizioloji proseslər arasındakı əlaqələrin aşkar edilməsinə;
— fiziki cihaz və tədqiqat üsullarının fizioloji proseslərə tətbiqi sahələrinin müəyyən
edilməsinə;
— tədqiqat işlərinin və diaqnostik müayinələrin dəqiqlik dərəcəsinin yüksəldilməsinə və s.
imkan verir.
Analoji təlim:
— tibbi fizika və tibbi ixtisas fənləri arasında fənlərarası əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə
və təkmilləşdirilməsinə;
— tələbələrin fizikadan və ixtisas fənlərindən biliklərinin dərinləşdirilməsinə;
— fizioloji proseslərin tələbələr tərəfindən daha əyani şəkildə anlamalarına və s. əsaslı
sürətdə təsir göstərir.
Fizikanın təlimi prosesində tələbələrin praktiki hazırlığı iki formada həyata keçirilməlidir:
fizikanın praktik tətbiqləri haqda biliklərin formalaşdırılması və praktiki bacarıqların inkişafı.
Hazırda təhsil quruculuğu qarşısında qoyulan əsas vəzifə tələbələrin nəzəri biliklərinin
düzgün inteqrasiyasını və praktik bacarıqların gücləndirilməsini təmin etməkdir. Təhsilin
quruculuğunun və onun gediş mexanizminin təhlili göstərir ki, bu iki komponentin birgə
inkişafının təmin edilməsi üçün model hazırlamaq və onun əsasında nəzəri biliklərin
formalaşması və praktiki bacarıqların inkişafını daha əhəmiyyətli şəkildə təmin etmək olar.
Fizika kursunun tədrisində praktik yönümlü məsələlərin həlli müxtəlif sahələrə:
istehsalata, məişətə, tibbə, texnikaya və s. tətbiq edilə bilər. Belə məsələlərinin əksəriyyətində
məqsəd verilir və idraki məsələnin əldə olunması üçün yollar və vasitələr axtarılır.
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Ümumiyyətlə məsələ nəzəri biliklə, praktiki fəaliyyətin üzvi sintezidir ki, bu da idrakın
inkişafı və formalaşması üçün vasitədir. Tədris məsələsi, tədris fəaliyyətinin bir elementi
olaraq, həll prosesində tələbədən müəyyən zehni fəaliyyət üsulları tələb edir.
Fizikadan praktiki yönümlü məsələ həlli dedikdə, elə problem başa düşülür ki, bu zaman,
məntiqi əqli nəticələrdən, fiziki təcrübə və riyazi aparatdan istifadə edilir və fiziki üsullar
əsasında həll olunur. Məsələ həlli düşüncə aktı kimi qiymətləndirilməlidir. Fizika fənnində
məsələ həlli tələbənin mənimsəmə və bilik səviyyəsinin inkişafını təmin edən vasitədir.
Məsələ informasiyanın müəyyən verilmə forması olub, mənimsəmə prosesində vasitəçi kimi
çıxış edir, təlim prosesinin səmərəsini artırır, sosial aktivliyi, bilik və bacarığın tətbiqini təmin
edir.
Təhsilin məzmunu o vaxt müəyyən məna daşıyar ki, o, öyrənən üçün, onun təhsil
fəaliyyətini stimullaşdıran və müəyyən məsələni həll etməyə yönəldən müəyyən bir
problemin həllinə yönəldilmiş olsun. Belə ki, insan cəmiyyətinin yaşayışı prosesində həmişə
hər hansı məsələnin həlli problemi qarşıya qoyulur və onun həll edilməsi məsələsi qarşıya
çıxır. Ona görə də gənc nəsli belə məsələləri həll etməyə hazırlamaq lazımdır. Elmi-texniki
tərəqqinin sürətləndiyi bir periodda, hər hansı bir problemli məsələnin həllini qarşıya qoymaq
və onu həll etmək xüsusilə vacib olan bir məsələdir. Belə məsələlərin həllində və təhlil
edilməsində, öyrənənlərə hər hansı obyekt və fiziki hadisə haqda bilik aşılanır, problemli
situasiyalar tərtib edilir həll edilir, praktiki və intellektual vərdişlər formalaşdırılır, elm və
texnikanın tarixindən və cəmiyyətimizdə gedən proseslər haqda məlumatlar verilir. Bu
məqsədlərə çatmaq isə sistemli məsələlərin həll edilməsi ilə həyata keçirilə bilər.
Beləliklə məsələ həlli həm məqsəd, həm öyrənmə vasitəsi və həm də müəyyən quruluşa
malik mürəkkəb dinamik anlayışdır. Məsələnin quruluşu müxtəlif amillərlə: həll prosesinin
məqsədi, çevrilməli olan situasiyanın məzmunu, əldə olan həll metodları, həll vasitələri və s.
müəyyən edilir. Praktiki əhəmiyyətli məsələ öz məzmununa görə müxtəlif sahələrə tətbiq
edilsə də, hər bir məsələ tədris prosesində özünün spesifik funksiyasını yerinə yetirir.
Məqalənin aktuallığı. Tələbələrin həyata hazırliğı, həyati bacarıqların formalaşdırılması,
təhsilin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilmiş yeni yanaşmaların müəyyən edilməsi və
təlim prosesində tətbiqi aktual problemdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Tibbi təhsil sistemində tətbiqi xarakterli məsələ həllinin tədrisin
keyfiyyətinə müsbət təsirinin müəyyən edilməsi elmi yenilikdir
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Praktik yönümlü məsələlərin araşdırılması:
tələbələr, məişət, istehsalat, texnika, tibb və elmi-tədqiqat işçiləri üçün böyük praktiki
əhəmiyyət daşıyır.

Ədəbiyyat
1. N. İ. Musayev. Tibbi və bioloji fizikadan məsələ həlli dərsi aktiv öyrənmə üsulu və
fənlərarası əlaqə vasitəsi kimi // Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi, 2008, № 1
2. N. İ. Musayev. Tibbi təhsil müəssisələrində fizika elminin tədrisinə verilən müasir
tələblər // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının məruzələri, Bakı, 2010, № 4
3. Z. H. Tağıyev. Tibbi və bioloji fizikadan məsələlər. Bakı, 2013, 234 səh.
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Решение задач является целью, методом обучения
и сложным динамические понятием
Резюме
Статья, посвященная реструктуризации образования говорит о том, что обрахование
должно быть направлено на конкретные нужды населения, повышения их когнитивной
активности, формирование практических навыков и подготоавливать их к будущему.
Этим вопросам должно уделять больше времени в домашних заданиях,
факультативных занятиях, в индивидуальной работе и их рассмотрение должно быть
направлено решение различных жизненных вопросов. Каджая задача, даже если
направлена на различные сферы, дложна выполнять собственную задачу.
N.Musayev
S.Rustamova
T.Ahmadov

Solving an equation is as objective, a learning method
and a complicate dynamic notion.
Summary
An article dedicated to the establishment of education says that education shall aim at
specific need of people, promote their cognitive activity, develop practical skills and prepare
them for the future. This euqations shall have more hours for home work, faculty classes,
student’s individual work and resolving them shall focus on different life issues. Even every
equation is aimed at different fields, it shall, nethertheless, not miss own individual objectives.
Redaksiyaya daxil olub: 29.06.2017
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Alqoritm - verilmiş hər hansı tip məsələnin həlli üçün yerinə yetiriləcək əməliyyatlar
ardıcıllığıdır. Ümumi şəkildə desək, alqoritm məsələnin həll yoludur, başqa sözlə, məsələnin
həllini təmin edən formal qaydalar sistemidir. Bizim hər bir görəcəyimiz iş müəyyən bir
alqoritmə əsaslanır. Məsələn, yeməyin hazırlanma resepti, mebelin quraşdırılması üzrə təlimat,
kompyuter proqramlarının istifadəsi üçün dərslik və s. Bu siyahını istənilən qədər artırmaq
olar. Alqoritm anlayışı riyaziyyatda eyni tip məsələlərin həllində ümumi metodların
axtarılması ilə əlaqədar olaraq meydana çıxmışdır. XIX əsrin 40-cı illərində dəqiq müəyyən
edilmişdi ki, bu söz “ƏL-XARƏZMİ” sözünün latıncada düzgün olmayan tələffüzü
nəticəsində alınmışdır. Məsələnin kompyuterdə həlli baxımından alqoritm axtarılan
cavabların alınması üçün məsələnin verilənləri üzərində icra olunan hesab və məntiqi əməllər
(mərhələlər) ardıcıllığıdır. Bu mərhələlərdə uyğun olaraq hesab və müqayisə əməlləri yerinə
yetirilir. Müqayisənin nəticəsindən asılı olaraq digər mərhələnin icrasına keçilir. Alqoritmdəki
hesab əməlləri arasındakı məntiqi əməllər kompyuterin qəbul edə biləcəyi şəkildə verilməlidir.
Məntiqi şərtlər içərisində aşağıdakılar xüsusi yer tutur, çünki onların yaranması hesablama
prosesinin normal gedişinə imkan vermir: 1. Hesablamada mütləq qiymətcə kompyuterdə
təsvir oluna biləcək maksimal ədəddən böyük ədədin alınması; 2. Sıfırın və ya mənfi
ədədlərin loqarifmlərinin hesablanması; 3. Mənasız hesablamaların aparılmasına cəhd
göstərilməsi (məs, |x|>1 olduqda, arcsin x və ya arccos x-in hesablanması) və s.
Alqoritm həll ounan məsələnin xarakteri ilə bağlı olduğu üçün onun yaradılmasında
ümumi qaydalar yoxdur. Lakin hər bir həll alqoritmi tərtib edilərkən onun müəyyən tələblərə
cavab verməsi nəzərə alınmalıdır. Bu tələblərə alqoritmin xassələri deyilir. Alqoritmin əsas
xassələri aşağıdakılardır: determiniklik (müəyyənlik); kütləvilik; nəticəvilik (sonluluq);
diskretlik. Hər bir xassə haqqında məlumat verək: 1. Determiniklik (müəyyənlik) –
Alqoritmdəki hər bir mərhələnin məzmunu və mərhələlərin yerinə yetirilmə ardıcıllığı
müəyyən olmalıdır. Bu, alqoritmin müəyyənlik xassəsini təşkil edir. 2. Kütləvilik - Bu xassə
iki tələbi nəzərdə tutur: a) müəyyən məsələnin həlli üçün qurulmuş alqoritm həmin tipdən
olan bütün məsələlərin həlli üçün yararlı olmalıdır; b) alqoritm elə təsvir olunmalıdır ki,
ondan hamı istifadə edə bilsin. 3. Nəticəvilik - Alqoritmdəki mərhələlərin və onları təşkil
edən əməliyyatların sayı sonlu olmalıdır ki, onların yerinə yetirilməsi axtarılan nəticəyə
gətirib çıxara bilsin. 4. Diskretlik - Alqoritmdəki mərhələlərin hər biri sonlu zaman
müddətində yerinə yetirilməlidir. Belə diskret zaman müddəti takt adlanır. Hər bir mərhələ
yalnız əvvəlki mərhələnin yerinə yetirilməsindən sonra başlayır.
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Alqoritmin strukturu İstənilən hesablama
prosesi aşağıdakı tipik (elementar) alqoritmik
strukturların kombinasiyasından təşkil olunur:
xətti, budaqlanan, dövri (təkrarlanan) Xətti
alqoritmik struktur - Xətti alqoritmik struktur iki
və daha çox prosesin ardıcıllığından ibarət olur.
Onun tərkibində şərt (seçmə) bloku olmur.
Xətti alqoritmik struktura aid misal
Tərəfləri a, b, c olan üçbucağın sahəsinin
hesablanması alqoritmi. (Blok-sxem 1). Bilirik ki,
üçbucağın sahəsi

Blok-sxem 1.

başlanğıc

a,

S

düsturu ilə hesablanır.
Budaqlanan alqoritmik struktur – tərkibində
məntiqi blok olan hesablama prosesini təsvir edir.
son
Hər bir budaqlanma nöqtəsi uyğun məntiqi
blokla təyin edilir. Bu blokda müəyyən
kəmiyyətlərin (ilkin verilənlərin, aralıq nəticələrin və s.) bu və ya digər şərti ödəyibödəməməsi yoxlanılır və nəticədən asılı olaraq sonrakı gedişin istiqaməti seçilir.
Budaqlanan strukturu sxematik olaraq belə göstərmək olar:

1-ci budaq
Şərt

2-ci budaq
Bu halda nəzərdə tutulan P şərt ödənilirsə S1 əməliyyatı, həmin şərt ödənilmirsə, S2
əməliyyatı yerinə yetirilir. Beləliklə, alqoritmdə budaqlanma baş verir. Budaqlanan alqoritmin
növləri - Blok-sxemdə hər hansı şərtdən asılı olaraq bütün hesablama istiqamətləri
göstərilməlidir.

Yox

Şərt

Şərt

2-

Yox

Hə

Hə

1-ci əməliyyat

1-ci
əməliyyat

natamam formalı budaqlanma

tam formalı budaqlanma
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Lakin proqramın icrası zamanı bu istiqamətlərdən yalnız birinə görə hesablama aparılır.
Seçilən hər bir budağa görə hesablama prosesi sonlu nəticəyə gətirib çıxarmalıdır.
Alqoritmik dildə budaqlanan struktur iki cür olur: 1) tam formalı budaqlanma; 2)natamam
formalı budaqlanma
x və y ədədlərindən ən kiçiyinintapılması alqoritminə aid misala baxaq. (Blok-sxem 2.)
Tutaq ki, bu ədədlərdən minimumunun tapılması məsələsinin alqoritmi blok-sxem
şəklində təsvir edilməsi tələb edilir. Burada X-in Y-dən kiçik olması yoxlanılır və nəticədən

Blok-sxem 2.

başlanğıc

x, y

Hə

x<y

Yox

min=x

min=y

S

son
asılı olaraq ya 1-ci, ya da 2-ci əməliyyat seçilir.
Dövri alqoritmlər - Proqramlaşdırmada tez-tez eyni əməliyyatlar qrupunun çoxlu sayda
təkrar olunması lazım gəlir. Bu halda dövr alqoritmindən istifadə olunur. Hesablama
prosesinin təkrarən yerinə yetirilən hissəsinə dövr deyilir. Dövrü alqoritmlərin növləri Təcrübədə çox rast gəlinən dövri hesablama proseslərində məsələnin( və ya onun bir
hissəsinin) həlli eyni hesablama düsturları ilə dəyişənlərin müxtəlif qiymətləri üçün bir neçə
dəfə təkrarən hesabatların aparılmasını tələb edir. Hesablama prosesinin takrarən yerinə
yetirilən hissəsinə dövr deyilir. Təkrar yerinə yetirilən əməliyyatlar hissəsi dövrün gövdəsi
adlanır. Amma "təkrar" sözü "sonsuzluq" ilə eyniləşdirilməməlidir. Alqoritmin sonsuzluğu
onun nəticəvilik xassasinin pozulmasıdır. Dövri strukturlar iki tip ola bilər: sadə və mürəkkəb.
Sadə struktur bir, mürəkkəb struktur isə biri digərinə daxil olan iki və daha çox dövrdən
ibarət olur. Bu strukturları sxematik olaraq belə göstərmək olar:
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Xarici dövr
dövr

Sadə dövrü struktur

Daxili
dövr

Mürəkkəb dövrü struktur

Məqalənin aktuallığl. Yeni təhsil sistemi demokratik və humanist prinsiplərə əsaslanan
inteqrativ təhsil sisteminin yaradılmasını, şagirdlərin idrak fəallığı parametrlərinin nəzərə
alınmasını, təhsilin inkişaf yönümlü bir proses kimi stimullaşdırılmasını, onun qarşılıqlı
əməkdaşlıq əlaqələrinə söykənməsini, şəxsiyyətyönümlü olmasını, müstəqil və yaradıcı
təfəkkürə, milli və bəşəri dəyərlərə istinad edilməsini özündə əks etdirir. Pedaqoqlar, metodist
alimlər interaktiv təlim metodlarını, forma və vasitələrini araşdırır və məktəbə gətirməyə
çalışırlar.
Məqalənin elmi yeniliyi. Orta ümumtəhsil məktəblərinin informatika dərslərində
şagirdlər sadə hadisələr, hərəkətlər ardıcıllığını, sadə məntiqi mühakimələri anladığını
nümayiş etdirir, onlarda alqoritmik təsəvvür, bilik, bacarıq və vərdişlər formalaşır və bununla
da informatika təliminin elmi nəzəri səviyyəsi və keyfiyyəti yüksəlir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. İnformatika dərslərində təlimin keyfiyyətinin
yüksəldilməsi üçün alqoritm anlayışının, alqoritmin təsvir üsullarının didaktik imkanlarını
müəyyənləşdirməkdən ibarətdir.

Ədəbiyyat
1. A.Əhmədov, Ə.Abbasov Ümumtəhsil məktəblərinin I-IV sinifləri üçün fənn
kurrikulumları, Bakı, 2008
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С.Тагиева

Возможности формирования алгоритмической
культуры младше школьников
Резюме

В работе описывается понятие алгоритма, его свойства и виды. Формирование
алгоритмической культуры влияет на развитие математического мышления у младше
школьников. Даны основные элементы и принципы развития понятия алгоритм,
описаны некоторые алгоритмы в виде блок-схемы.

196

Elmi əsərlər 2017/3

Бакы Гызлар Университети

S.Tagiyeva

Possibilities for the formation of algorithmic culture
are younger than schoolchildren
Summary
The paper describes the concept of the algorithm, its properties and types. The formation
of algorithmic culture influences the development of mathematical thinking in younger
schoolchildren. The basic elements and principles of the development of the concept of
algorithm are given, some algorithms are described in the form of a block diagram.
Redaksiyaya daxil olub: 15.09.2017
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Riyaziyyatda təqribi ədəd və xəta anlayışının
öyrənilməsi metodikası
Elşanə Abdullayeva
ADPU-nun magistrantı
E-mail: elshane.abdullayeva@gmail.com
Rəyçilər: ped.ü.e.d, prof. A.S.Adıgözəlov
r.ü.e.d, prof. İ.C.Mərdanov
Açar sözlər: dəqiq, təqribi, xəta, nisbi, mütləq, hüdud, hesablama, qiymət
Ключевые слова: точный, приблизительный, нарушение, относительный,
абсолютный, предел, вычислительный, цена
Key words: accurate, approximate, violation, relative, absolute, border, computing, cost
Yaşadığımız dövrdə bir sıra elə problemlərlə rastlaşırıq ki, həmin problemlərin həlli
çətinliklər doğurur. Elm və texnikanın inkişafının sürətləndiyi bir dövrdə elə, riyazi məsələlər
ortaya qoyulur ki, onların dəqiq həllini tapmaq mümkün olmur və təqribi həll yollarını
axtarmaq məcburiyyətində qalırıq.
Təqribi və dəqiq qiymət anlayışları şagirdlərə aşağı siniflərdən başlayaraq aşılanmalıdır.
Bəzən elə olur ki, hesablama zamanı kəmiyyətin dəqiq qiyməti ilə yanaşı, təqribi qiymətindən
də istifadə edirik. Hesablama zamanı “ “təqribi bərabərlik simvolundan istifadə edirik.
Təqribi ədəd xüsusilə şagirdlərə yuvarlaqlaşdırma mövzusu keçirilərkən daha səmərəli
şəkildə aşılana bilər. Hesablama prosesini daha sadə şəklə gətirmək məqsədi ilə dəqiq qiymət
təqribi qiymətlə əvəz edilə bilər.
Yuvarlaqlaşdırma mövzusu orta məktəbdə ” V’’-ci sinifdə tədris olunur. Burda əsas
məsələ şagirdləri təqribi hesablama prosesi ilə tanış etməkdir. Lakin təqribi hesablamalar
zamanı müəyyən xətalar da əmələ gələ bilər. Müəllimin də vəzifəsi əmələ gələn xətaların
aradan qaldırılmasında şagirdlərə yardımçı olmaqdır.
Müəyyən əməliyyatlardan sonra xətalar böyüməyə başlayır. Məhz buna görə də çalışmaq
lazımdır ki, hesablama prosesində xətalar daha az olsun. Xətaların qiymətləndirilməsində
mütləq və nisbi xəta anlayışlarından istifadə edilir.
Bəzən riyazi məsələlərin həlli elə məchulu çox olan tənliklərə gətirilə bilər ki, onların
dəqiq həllini vermək mümkün olmur. Məsələn, qeyri-xətti, transendent, diferensial, inteqral
və s. tipli tənliklərin təqribi həllini tapmaq tələb olunur. Riyaziyyatda məhz bu tipli təqribi
hesablamaları həyata keçirən bölmə hesablama riyaziyyatı adlanır.
Hesablama riyaziyyatında öyrənilən məsələlər ümumi şəkildə
(1) şəklində
yazılır. Rast gəlinən xətalar 3 növdə ola bilər.
 Aradan qaldırıla bilinməyən xəta: Bu xətaların qiyməti təqribidir, yəni təqribiliyini
azaltmaq olmur. Şagirdlərə də bunu məhz bu şəkildə izah etmək lazımdır. Məsələn, piyadanın
sürətini, suyun sürətini və s. onların dəqiq qiymətini vermək olmur .
 Metodun xətası: Yəni, hesablama zamanı istifadə etdiyimiz metodun xətasıdır.
 Hesablama xətası: Hesablama prosesində sonsuz onluq kəsrlərdən istifadə edilir, lakin
onlar üzərində əməllər apara bilmərik, ona görə də yuvarlaqlaşdırmadan istifadə edirik. Bu da
xətalara səbəb ola bilər.
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Mütləq və nisbi xəta anlayışlarını nəzərdən keçirək. Əvvəlcə, ədədin xəta anlayışını verək.
Təqribi ədədin xətası dedikdə dəqiq qiymət ilə təqribi qiymətin fərqi başa düşülür. Bu ədəd
müsbət də ola bilər mənfi də ola bilər. İndi isə ədədin mütləq xətasına tərif verək.
Tərif 1: Fərqin mütləq qiymətinə təqribi ədədin mütləq xətası deyilir və aşağıdakı kimi
işarə edilir:
Əgər burada A ədədi məlum olarsa, onda göstərilmiş bu qayda ilə xətanı hesablamaq
mümkündür. Yox əgər, A ədədi məlum deyilsə, onda mütləq xətanı hesablamaq mümkün
olmur. Bu zaman mütləq xətanın hüdud qiyməti anlayışından istifadə edirik.
Mütləq xətanın hüdud qiyməti anlayışını şərh edək. Bu anlayış bəzi ədəbiyyatlarda limit
mütləq xəta və ya mütləq xətanın sərhəddi qiyməti kimi verilir və
kimi işarə edilir.
Tərif 2:
ədədinin yuxarı sərhədlərinin ən kiçiyinə mütləq xətanın sərhəddi və ya
hüdudu deyilir. Aşağıdakı kimi düsturla göstərilir:

Hesablama aparılan zaman mütləq hansı dəqiqliklə aparıldığı qeyd edilməlidir. Bu hüdud
qiymətini xarakterizə edir. Ümumiyyətlə, mütləq xəta ilə hesablama prosesini dəqiq müəyyən
etmək olmur. Çünki, mütləq xəta bir məsələ üçün çox az, digər bir məsələ üçün isə böyük ola
bilər. Ona görə də nisbi xəta anlayışından da istifadə edəcəyik.
Tərif 3: Mütləq xətanın qiymətinin ədədin dəqiq qiymətinin moduluna nisbəti təqribi
ədədin nisbi xətası deyilir və
kimi işarə edilir.

Burada

və

məlum olmayanlardır. Mütləq xətada olduğu kimi nisbi xətada da hüdud

qiyməti anlayışı var və bu simvolik olaraq “
Tərif 4 :

” kimi işarə olunur.

– bu ifadəyə nisbi xətanın sərhəd qiyməti deyilir.

qəbul etsək,
alarıq.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, nisbi xəta və mütləq xətanın hüdud qiyməti kəmiyyətin
ölçü vahidindən asılı deyil və əksər hallarda faizlərlə ifadə olunur. Verdiyimiz bu düsturların
köməyi ilə mütləq və nisbi xətanı, mütləq və nisbi xətanın hüdud qiymətlərini müəyyən edə
bilərik. Bir sıra məsələlərin həllində alınan xətaları müxtəlif olan təqribi ədədlər üzərində
əməliyyatlar aparılır və alınmış xətanı qiymətləndirmək lazımdır. Məsələn; əgər
düzbucaqlının tərəfləri təqribən bəllidirsə, onda düzbucaqlının sahəsi və perimetrinin xətasını
qiymətləndirmək üçün təqribi ədədlər üzərində toplama və vurma əməlləri zamanı xətanın
qiymətləndirilməsini bilmək zəruridir.
Indi isə təqribi ədədlər üzərində aparılan əməllərin nisbi və mütləq xətalarının
hesablanmasını şərh edək. Hesablamalar aparılan zaman cəbri və hesab əməlləri icra olunur.
Bu zaman isə alınan mütləq və nisbi xətaların hüdud və ya sərhəd qiymətlərini hesablamaq
lazım gəlir. Ayrı – ayrılıqda bu əməllərin metodik şərhini verək.
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1. Cəmin xətası:
Tutaq ki, bizə
ədədləri və onların
təqribi qiymətləri
verilmişdir və hər birisinin mütləq və nisbi xətası var. Onların cəminin nisbi və mütləq
xətasını tapaq.
Teorem: Bir neçə təqribi ədədin cəminin nisbi xətası bu ədədlərin nisbi xətalarının ən
böyüyünü aşmır.
İsbat:
ədədləri və onların təqribi qiymətlərinin cəmi
verilərsə onda

Yəni
- dir.
Cəmin mütləq sərhəd xətası isə
götürə bilərik.
Təqribi ədədlərin cəminin nisbi xətası isə

Nisbi xətanın hüdud qiyməti isə

:

olar.

1. Fərqin xətası:

Teorem: Bir neçə təqribi ədədin cəminin nisbi xətası bu ədədlərin nisbi xətalarının ən
böyüyünü aşmır.
İsbat: Tutaq ki,
ədədləri və təqribi
ədədləri verilmişdir.
Fərqin nisbi və mütləq xətasını tapaq.
;
olarsa, onda
olduğunu alarıq. Mütləq xətanın sərhəd qiymətini
Digərləri də buna anloji olaraq aparılır. Fərqin mütləq xətası teorem1-dən çıxır. Çünki bu
teoremdə cəbri cəmdən istifadə olunur. Bu düsturdan görünür ki, əgər təqribi ədədlərin eləcə
də, dəqiq ədədlərin qiymətləri bir-birinə çox yaxındırsa, onda nisbi xətanın qiyməti böyük ola
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bilər. Praktik məsələlərin həllində çalışırlar ki, bir-birinə yaxın olan ədədlərin fərqinin nisbi
xətaları qiymətləndirilsin.
2. Hasilin xətası:
Teorem: Sıfırdan fərqli təqribi ədədlərin hasilinin nisbi xətası vuruqların nisbi xətaları
cəmindən böyük deyil.
İsbat: Əvvəlcə, iki vuruq üçün xətanı hesablayaq. Belə heç bir çətinlik olmur. Onda
olsa

Nisbi xətanın sərhəd qiymətini aşağıdakı kimi yaza bilərik.

İki ədədin mütləq xətasının hüdud qiymətini
alarıq.
İndi fərz edək ki, vuruqlar müsbət ədədlərdir və hasilin loqarifmindən istifadə edək.

;

Olduğunu nəzərə alsaq aşağıdakı alınar.

Təqribi hesablama düsturundan istifadə etsək, onda
-lərin kiçik olduğunu almış olduq.
3. Nisbətin xətası:
Teorem: Nisbətin nisbi xətası bölünən və bölənin nisbi xətaları cəmindən böyük deyil.
İsbat: Tutaq ki
buradan da

harada ki,

olar və

olar.
Tərifə əsasən

Və ya nisbi mütləq xətanın sərhəd qiyməti

bu şəkildə olar.

3. Qüvvətin xətası:
Teorem : Təqribi ədədin n dərəcədən qüvvətin nisbi xətasının hüdud qiyməti həmin ədədin
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nisbi xətasının hüdud qiymətindən n dəfə böyükdür
İsbat:
Hasilin nisbi xətasının düsturundan istifadə edək.
Teoremi isbat etdik.

4. Kökün xətası:

Teorem: n dərəcədən kökün nisbi xətasının hüdud qiyməti kökaltı ədədin nisbi xətasının
hüdud qiymətindən n dəfə az olar.
İsbat: Aşağıdakı düsturları qeyd edək.
Beləliklə, tələb olunanı isbat etmiş olduq.
Nəticə: Beləliklə, təqribi ədəd və xəta anlayışını vermiş olduq. Burdan belə nəticəyə
gəlmək olar ki, şagirdlərə orta məktəbdən təqribi hesablama bacarıqlarını aşılamaq lazımdır.
Bu zaman ortaya çıxan xətaları müəllimin köməyi ilə şagirdlər aradan qaldırmağa
çalışmalıdırlar.
Məqalənin aktuallığı. Riyaziyyatda təqribi ədəd anlayışı və xətanın müəyyən edilməsi
şagirdlərdə bir sıra çətinliklər doğurur. Bu zaman şagirdlərdə tənlikləri təqribi yolla həll
etmək bacarıqlarını onlarda riyazi hazırlığı artırmaq lazımdır. Bundan başqa tətbiq bacarıqları
da yüksəldilməlidir. Bu cür bacarıq və qabiliyyətlərin aşılanması onlarda böyük irəliləyişlərə
səbəb ola bilər və yüksək səmərə verə bilər.
Məqalənin elmi yeniliyi. Bu məsələnin həlli orta məktəbdə aşağı siniflərdən şagirdlərə
müxtəlif yanaşma metodunun tətbiq edilməsini tələb edir. Yəni yuxarı sinfə təzə qədəm
qoymuş şagirdlər üzərində fərdi işləmək lazımdır. Onlar üçün anlaşılmaz olan məsələlər
aydınlaşdırılmalıdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Ümumiyyətlə xəta anlayışı və təqribi
hesablamalar həm orta məktəbdə, həm də başqa ixtisasda çalışan şəxslər tərəfindən geniş
istifadə edilə bilər.

Ədəbiyyat
1. Məmmədov. Ə. M, Şükürov. R. Y., Hesablama riyaziyyatı. Bakı, 2010.
2. Məmmədov. Y. C., Təqribi hesablama üsulları. Bakı, 2008.
3. Məmmədov. Ə.M. “İnformatika və Hesablama Texnikasından laborator praktikum.
Bakı, 1987.
4.Hüseynov. Z.Q. Hesablama üsulları və praktikum. Bakı, 2003.
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Э.Абдуллаева

Методика по изучению в математике приблизительных
количеств и нарушение
Резюме
Главная часть математики является математические вычисления. Эта часть помогает
людям в решении задач которыми они встречаются. Так же сложные математические
задачи приводит к простым задачам.
E.Abdullaeva

In mathematics the learning method of approximate numbers
and concept of an error
Summary
Computational mathematics is one of the main sections of mathematics. The section helps
people to the solution of issues that solutions aren’t possible. A number of difficult
mathematical issues bring quite simple issues.

Redaksiyaya daxil olub: 31.05.2017
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О некоторых свойствах смешанных модулей
гладкости дробного порядка
Зиба Рагимова
учитель Сумгаитского Государственного Технического Колледжа
при Сумгаитского Государственного Университета
E-mail: ziba_rahimova@gmail.com
Рецензенты: д.ф.ф.-м.н., доц. И.С.Сафарли
д.ф.ф.-м.н. Ф.А.Абдуллаев
Ключевые слова: модуль, функция, периодически, непрерывный, аргумент,
пространства, неравенство, оценка
Açar sözlər: modul, funksiya, dövri, fasiləsiz, arqument, məsafə, bərabərsizlik, qiymət
Key words: modulus, function, periodic, continuous, argument, distance, inequality, price
обозначим проство непрерывных на Т 2      х     
1   1 

  1  х  1 

функций, 2  - периодических по каждой из переменных, с нормой.
Через C 













max

f

с

 ( х, y )  T 2 f ( x1 y )

Введем следующие обозначения 1 :
Sup

rh.1sh2 f ( x1 y ) ,  ,   о, П  

 ( ,  )  h1   1 h2  
r ,s
f

модуль гладкости порядка r  o
аргументу,

по первому аргументу, порядка s>o по второму

Sup

 ( )  h   rh,o f ( x, y ) ,   o, П
r ,o
f

смешанный

- частный модуль гладкости порядка

Sup

o, s
r  o пр первому аргументу,  ( )  h    h f ( x, y ) , r  o, П - частный
модуль гладкости порядка s  o по второму аргументу, где r, s – произвольные
o, s
f

положительные числа и
r ,o
h

  r 1

 f ( x, y)  exp( ri)  Aj f ( x  jh, y),
j o

  s 1

o, s
h

 f ( x, y)  exp( si)  Aj f ( x, y  jh),
r,s
h1, h2



(1)

j o





 r 1  s 1

f ( x, y)  exp((r  s)   Aj Аm f ( x  jh1, y  mh2 ),

причем полагаем

(2)

j  om  o

oh.1o, h2 f ( x, y)  f ( х, y).
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r 1

 s 1

В формулах (1) – (3) коэффициенты A j и Аm определяются из соотношений
  r 1

  s 1

(1  x) r   Aj x j , (1  x) s   Aj x j
j o

Очевидно, что при
  r 1

(4)

j o

r  o, s o,

  s 1

 Aj =o,  Aj  о

j o

(5)

j o

Числа An
называются числами Чезаро порядка. Для низ имеется явное
представление 2 :

An 

 

(  1)    (  n)
 n    O(nd )   1,2,  ).
n
n!

(6)

Если r  o и s  o целые, то разности (1) – (3) превращаются в обычные разности

j  r  1, m  s  1 Aj 2 1  o.

целого порядка, так как при
Из (6) следует, что
 2 1



2 1  s 1



 Aj  ,   Aj Am  .

j o

(7)

j  om  o

Отсюда в частности следует, что ряды (1) – (3) сходятся в пространстве Ст2:


 Aj

 r 1

j n



f ( x  jh, y)
С

  Aj r 1 f
j n



= f

С





 r 1
 Сn  r f
 Aj

j n

С

j n mk

 Cn k

s

f

С



 o , n  ;

- r -1  s 1
  A j Am f ( x  jh1 , y  mh2

r

С


С

 o, n  , k  .

r,s
r ,o
Установим некоторые свойства функций  f ( ,  ),  f ( ) и

 of, s ( ).

Теоремы 1. При любых r  o и s  o имеет место неравенство:

 rf ,s g ( ,  )   rf , s ( ,  )   gr , s ( ,  ) .

(8)

Доказательство теоремы очевидно.
Теорема 2. При любых r  o , s  o имеет место неравенство

 rf .s ( ,  )  С f
а

при

любых

С

,

o  r1  r ,

(9)

o  s1  s

имеет

место

неравенство

 rf , s ( ,  )  С rf s ( ,  ) .(10)
1 1

Отметим, что здесь и в дальнейшем через С будем обозначать различные
настоянные в различных неравенствах, не зависящих от f .
Доказательство теоремы 2. Для любых о  r1  r , o  s1  s имеем
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 h1h2 f ( x, y )  rh2 rh12s  s1 ( rh11sh2 2 f ( k , y )  exp( ( r  s  r1  s1 )i )   Aj ( r  r1 ) 1 Am ( s  s1 ) 1 х
j o mo

h1 , s1
h1 h2

x

f ( x  jh2 , y  mh2 ) .

Отсюда

hh11,hs2 f ( x, y ) С  С hh11,hs21 f ( x, y )

С

Из последнего неравенства при o  r1  r , o  s1  s -

(10)

r  1, s  1
полагая в (10) r1  1, s1  1 , находим, что
 rf , s ( ,  )  о при   о,   о).
Теорема 3. Для любых r  o и s  o имеет место неравенство:
 rf , s (2 ,  )  С rf , s ( ,  ).
(11)
В частности, при

Доказательство. Имеет место следующее представление:


r2,hs1 , h2 f ( x, y)   Вj r 1rh,1s, h2 f ( x  jh1 y),

(12)

j o

где коэффициенты B

r 1
j



r
 r 1 j
определяются из разложения (1  х)   B j х
j o

(13)
Чтобы доказать представлению (12) достаточно подставить в (12) выражения для

 r2, hs 1 h 2 f ( x , y ),

r2,hs1h2 f ( x  jh1, y)

через определения и сравнивать

соответствующие коэффициенты в полученных рядах. Используя представление (12) и
то, что коэффициенты Bn удовлетворяют оценке (6), получаем соотношение (11).
Теорема доказана.
Актуальность статьи. Смешанные модули гладкости дробного порядка до
сегодняшних дней очень редко исследовано и это означает актуальность статьи.
Научная новизна статьи. В итоге исследовании получено неравенство
Мааршоского типа.
Практическая значимость и применение статьи. Статья предназначена для
преподавателей высших, средних специальностей и средних общеобразовательных
школ, а также для студентов и магистрантов.
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Z.Rəhimova

Kəsr tərtib qarışıq hamarlıq modullarını bəzi xassələrinin tədqiqi
Xülasə
Məqalədə kəsr tərtib qarışıq hamarlıq modullarının bəzi xassələri araşdırılmışdır.
Z.Rahimova

Lack of smoothness module composition mixture
investigation of some properties
Summary
Lack of composition mixture have been investigated some properties of the smoothness
module in the article.
Redaksiyaya daxil olub: 03.07.2017
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Kompüter texnologiyaları və həndəsi məsələlər (X-XI sinif)
Qönçə Abdullayeva
fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosenti,
BDU
Şahin Ağazadə
fəlsəfə doktoru proqrami üzrə doktorant,
ADPU
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Rəyçilər: f.-r.ü.e.d., prof. S.S.Mirzəyev
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Açar sözlər: həndəsi fiqurlar, informasiya texnologiyaları, riyaziyyat, İKT
Ключевые слова: геометрические фигуры, информационные
математика, ИКТ
Key words: geometric figures, information technology, mathematics, ICT

технологии,

Komputer texnologiyası önə çıxması ilə bərabər həm də, həndəsinin tədrisində hər tərəfli
imkanlardan istifadə etməkdən söz açaq. Həndəsə dərslərində, yalnız yazı taxtası-tabaşir,
kağız-qələm kimi klassik olacaq elementlərdən istifadə etməməyi də müasir dövrümüz sübut
edir. Yeni sistem daha az zəhmət çəkməklə dərsi daha da sevimli, dinamik etməyə imkan
verir. Burada informatik həndəsədən bəhs etmək yerinə düşər 1. Bu informatik həndəsə hissi
şagirdlərdə məktəb vaxtından formalaşır. Həndəsə proqram tərkibindən və məqsədin daha çox
həndəsi hadisələr haqqında məlumat yaradır. Bu hadisələr uşaqlara kəşfetmə, hissetmə, görmə,
inşa etmə, çərçivədəki hadisələri kağız, qələm üstündə işləməklə riyazi təfəkkürü inkişaf
etdirə bilər. Ölçməyi, qarşılaşdırmağı, analiz etməyi və həndəsi fiqurların oxşanması və s.
analiz etməyi bacarır. Fəaliyyət fərqli səviyyədə olsalar da, görüntü olaraq bəzi fəaliyyətləri
təşkil edir. Kiçik siniflərdən ümumi, böyük siniflərdən xüsusi texnikalardan istifadə edir. Bu
hal da ümumidən xüsusiyə doğru gedişat klassik olaraq da təsdiqlənir.
İnformal həndəsənin komponentləri
Məsələnin həlli yaxınlaşması – Şagirdlər necə modelləşdiriləcəyini, şəkillərin nəyə
bənzədiklərini, fərqliliyini, özəlliklərini, kombinasiyalarının da mümkünlüyünü dərk etməlidir.
Artistik komponent – Çox yaxşı həndəsi fəaliyyət yaratmağı içinə alır. Rəngləri və
kombinə olunmuş fərqli baxışları olan şagirdləri sənət və riyaziyyat arasında əlaqə yaratmağa
imkan verir.
Niyə riyaziyyat işləməliyəm? – sualına verilən bəzi cavablar:
1. Yaşadıqları yeri planlaya bilərlər, hər bir həndəsi elementi, sənət, memarı, işlərin
görüşü üçün vacibdir.
2. Problemləri aradan qaldırma, riyazi məsələlərin həll etmə vərdişlərinin artırılmasına
bilavasitə kömək edir.
3. Parçalara ayırma, həndəsi parçalar, kəsr, tənasüb bilavasitə həndəsi oxşarlıq ilə
olduqca əlaqəlidir.
4. Həndəsə, bir çox elm adamının irəli getməsində, başqa sahələrdə (ölçmə) böyük rol
oynayır.
5. Riyaziyyat əyləncədir. Doğru illərdə doğru danışılarsa, ümumiyyətlə bütün fənlərə
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qarşı sevgi (maraq) oyada bilər2.
Təhsildə gedən hər zamankı dəyişikliklərə görə yekunda əldə olunan nəticə ilə
riyaziyyatın tədrisində yer alan bəzi, eləcə də əsas müddəalar:
1. Mövzular arasında əlaqə qurabilmə, digər fənlərlə əlaqələndirmə.
2. Məntiqi mühakimə yürüdəbilmə.
3. Ənənəvi olmayn yollarla məsələ həlli.
4. Məsələlərə baxış strategiyasını dəyişəbilmə.
5. Riyaziyyatın gücünü dərk etmə.
6. İntellektual marağı genişləndirmə.
7. Riyaziyyatın tarixini oxumaqla, dahi riyaziyyatçıların digərlərindən fərqləndirmək.
8. Sistemli, diqqətli, səbirli və məsuliyyət hissini artıra bilmək.
9. Riyaziyyatın 10-11-ci siniflərdə digər fənlərlə - rəsmxətlə, rəsmlə və s. əlaqələndirə
bilməkdir.
Bu məqsədə çata bilmək üçün informatik riyaziyyata ehtiyac olduğu meydana çıxır. Son
illərdə riyaziyyatın tədrisində mübahisələr, riyaziyyat müəllimlərinin diqqət artırması (məşğul)
yönündədir. Şagirdlər bir riyaziyyat müəllimi kimi fikirləşsələr, sinif içərisində verilən
məlumatları ardıcıl düzə bilərək yeni bir məlumat yaradacağı da sinif içi mübahisələrin
nəticəsidir. Şagirdin problemi bu zaman içərisində aradan qalxır. Bu tərz bir riyaziyyat, digər
mübahisəsiz riyaziyyat dərsindən olduqca səmərəli olduğu müşahidə olunub və daha dərin
düşünəbilmə hədəflənməkdədir. Bu bacarıqlar – düşünmə, sıralama, ümumiləşdirmə, isbat
etməyə ən önəmlisi məsələnin həllidir 3.
Bəzi məsələlərin həllində elektron lövhədən – 3 ölçülü fiqurların açılışını tam hərəkətli
formada görmək şagirdlərin əsas istəklərindən (görməyə meyilli) biridir.
Kompyuter texnologiyalarından istifadə üçün orta məktəblərdə lazımi avadanlığın olması
vacibdir. İstifadə komputerin gücünü yox, işlədənin (şagirdin) gücünü ortaya qoymalıdır. Bu
səbəbdən müəllim sinifdə yaradacağı ab-hava şagirdlərin yaradıcı qabiliyyətini ortaya
çıxarmağa xidmət edir. Beləcə özünə inam və avadanlıqla birgə göstərəcəkləri aktivliklər
siniflərdə özünü göstərəcək. Bu araşdırma özünü əsrin başlanğıclarında göstərib 4.
Bunlar vərdişli – təkrar və öyrədici tipli proqramlar və layihələr bunların iki səbəbini əsas
göstərir:
- Müəllimlərin daha az işləməsinə inanması.
- Qoyulan məsələni müəllimdən fərqli olmayaraq sadəcə rolunu icra etməsi.
Bu nəticəyə gəlmək olar ki, verilən nəticə yeni bir mövzunun və alternativ həlli üsulları
üçün müəllimi əvəz edəcək bir avadanlıq olmamasıdır.
Texnologiya, riyaziyyat siniflərində uyğun şəkildə işlədiyində dərinləşər. Riyaziyyat
dərsində kompyuter: araşdırma, mühakimə, verilənləri analiz etməyə zehinli fikir yürütmə və
s. imkan verir. Bununla birgə kompyuterlərin sayına, hesablama, qrafik çəkmə kimi insan
zəkasının biləcəyi kiçik şeyləri kompyuterə müraciətlə şagirdin düşünməsi dayanır və
texnologiyanın tədris aləmində özünü doğrultmaması ortaya çıxır. Çünki zaman-zaman zərərli
(qeyri-təhsil sektoruna) nəticələri çox olur5. Burada əsas məqsəd şagirdin əsas, riyaziyyatı
öyrənən biri kimi davranışını təmin etməkdir. Özünə aid azad düşünmə tərzi ilə alacağı hər bir
nəticə doğru və ya da yanlışlığından asılı olmayaraq şagirdi ruhdan salmamalıdır.
Dinamik həndəsədə Geometr  s Sketchpad, Cindrella kimi və s. xüsusi və ümumi
proqramların ortaq adıdır. “Statik” bir quruluşa sahib olan kağız və qələmdən istifadəni bir
kənara qoyaraq komputerdə verilənləri yararlanıb, teorem və əlaqələrin kəşf edilməsinə,
arasıındakı əlaqələri əks etdirir.
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Hazırda kompyuter proqramlarından qrafikası güclü olan bir texnoloji avadanlıqla
istənilən həndəsi fiqur üzərində çevirmələr aparmaq olar. Onları xarakterizə edən özəllikləri:
- Həndəsi fiqurlar çox rahatlıqla qurula bilər (həndəsə dərsində istifadə etdiyiniz fiqurlar
daxil).
- Qurulan şəkillər üzərində hər hansı bir ölçmə (uzunluq, həcm və s.) aparıla bilər.
- Şəkillər sadəcə görünüşcə bir formada yox, digər formalarda da göstərilə bilər
(məsələn piramida yuxarıdan çoxbucaqlı kimi).
- Hərəkət etdirdikdə fiqura əvvəlcədən ekranda verilən ölçülərini itirə bilər.
- Həndəsənin bütün bölmələrinə şamil oluna bilər.
- Hazır fiqurlar üzərində işləməkdən qaçırılmalıdır.
Şagirdin bu öyrədici proqramlarla işləməsi daha məqsədəuyğun hesab olunur. Klassik
öyrədilmə metodikasından əsrin başlanğıclarında verilən İKT (informatika kompyuter
texnologiyası)-nın köməyi ilə dərslər alternativ variant kimi də qəbul edilə bilər. Amma bu
işləmə metodu yaxın gələcəkdə alternativ variant kimi yox əsas variant kimi istifadə olunacaq.
Bu isə sürətli inkişafın mərhələlərindəndir6. Bu texnoloji dərsin kiçik siniflərdə öyrədilən
informatikanın dərinləşdirilməsini (paintdən math type -yə kimi bir mərhələ) potensialını
ortaya qoyur. Müəllimin sinifdə göstərdiyi koordinatorluq vəzifəsi  7  əgər eyni dəyişməz
olaraq qalarsa, bu şagirdlər üzərində özünü göstərəcəkdir.
Bu aktivlikləri nəzərə alaraq aparılan tədqiqat göstərmişdir ki:
 Düsturları əzbərləmək yerinə arasındakı əlaqəni qurabilmə,
 Vərdişli deyil, verilənlərə fikir verməklə məsələnin dəyişik variantlarını dərk edəbilmə,
 Xüsusidən ümumiyə irəliləyə bilmə,
 Riyazi simvollarla işləyə bilmə,
 Təcrübədən yararlanaraq riyazi modelləşmələrə çata bilmə,
 Cədvəl ilə, işlərin doğru əməlin doğru yerdə olduğunu dərketmə,
 Müəllim tərəfindən yığılan məlumatı yadda saxlamaq deyil, onun haradan gəldiyini
dərketmə.
Hazırki vəziyyət yeni texnologiyalarla işləmək üçün yuxarıdakı şərtləri özündə cəmləşdirir.
Əlaqələr, sinifdə passiv olaraq alınmaz. Aktiv olaraq dərsdə özünü sübut etməklə alınar.
Həftə
I həftə
II həftə
III
həftə
IV
həftə

Saat
2 saat
2 saat
2 saat
2 saat
2 saat
2 saat
2 saat
2 saat

Mövzu
Düzbucaqlı üçbucaq, Pifaqor teoremi
Düzbucaqlı üçbucaqlar üzərində əməllər (xaricinə, daxilinə çəkilmiş
dairə və s.)
Düzbucaqlı üçbucaqların oxşarlığı
Pifaqor üçbucaqları, düzbucaqlı bərabəryanlı üçbucaqlar və s.
Oturacağı düzbucaqlı üçbucaq olan piramida
Oturacağı düzbucaqlı üçbucaq olan digər fiqurların görünüşü
Oturacağı düzbucaqlı üçbucaq olan digər 3D (üç ölçülü) fiqurlar
Verilənlərə görə oturacağı digər fiqur olan fiqurlar üzərində işlər

Kimi bir eksperimenti aparılaraq alınan nəticələrə görə 60%-dən yuxarı bir göstərici ilə
mövzunun mənimsənməsi müşahidə oluna bilər.Sonuncu 2 saat dərs müddətində verilən bir
misala baxaq.
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Məsələnin həlli yolu, verilənlərə görə mühakimə.
Məsələ:

Şəkil 1

Dik konus

Mail konus

Tapılmalı: Həcmlərinin bərabər olması:
Həlli metodu: Dairə və üçbucağın bütün verilənlərini xatırlamaq, xüsusidən-ümumiyə
doğru həll.
Həlli: Xüsusi bir əlaqəni yadımıza salsaq, görərik ki, fəza fiqurları həcm düsturları 3formada V – S – H – dan asılı – yuxarıdan nöqtəylə (şəkil 2) yuxarıdan düz xətlə (şəkil 3)
yuxarıdan oturacağı kimi (şəkil 4) –də göstərilib.

Şəkil 2
V = SH

Şəkil 3
V=

(Şəkil 2)-dən göründüyü kimi, V =

SH

Şəkil 4
V=

SH

SH –dır. Hündürlüyün (h1) müəyyən α – bucağı

qədər əyilməsindın alınan proyeksiya bucaqdan asılı olmasından h – α – nı kompensasiya edir
(tərs mütənasib). Həcmlərin sabit qalması yalnız sahə və hündürlükdən asılıdır.
Ümumiyyətlə, müəllimlər aşağıdakılara fikir verməlidir:
 Həndəsi qurmalara üstünlük vermək.
 Vərdişlə deyil, araşdıraraq işləmək.
 Xüsusidən ümumiyə doğru yol.
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 Şagirdlərin həndəsi işlərinin müəyyən qayda ilə zəncirvari düzülüşü.
 Digər fənlərlə əlaqələndirmə.
Müəllim şagirdlərlə motivasiya işləri aparmalıdır. Sinifdə disiplini yaratmaq üçün müəllim
şagirdlərə biliklərinin vacib olduğuna inandırmaqdan əl çəkməlidir (və ya ləğv etməlidir).
Müəllimlər həndəsənin bütün mövzularına aid slaydlar düzəltməli (hazırlamalı) deyil.
Məktəbdə müəllimlər arasında mövzunun hazırlığının dəyişilməsi mümkündür. Bu bir qrup
işidir. Qısaca, müəllimlər az iş görərək böyük nəticələr əldə edə bilər. Bu metod tək
məktəblərdə deyil, həm də liseylərdə və universitetlərdə tətbiq olunmalıdır.
Məqalənin aktuallığı. Hal-hazırda təhsil sistemimizin klassikdən yeni İKT əlaqəsi ilə
tədrisin təşkili baxımından məqalə aktual hesab oluna bilər.
Məqalənin elmi yeniliyi. Yeni tip terminlərin inkişafına, eləcə də qeyd olunan həndəsi
fiqurların həcmləri arasında müəyyən məntiqi ardıcıllığın vurğulanması elmi yenilik hesab
edilməlidir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də yuxarı sinif şagirdləri istifadə edə bilərlər.
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sections are considered.
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İnformasiya təhlükəsizliyi məsələləri
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Elmi-texniki inqilab informasiya cəmiyyətinin yaranmasına səbəb olmuşdur. Bu
cəmiyyətdə informasiya və biliklər ən mühüm resurs və başlıca əmtəədir. Vətəndaşların,
cəmiyyətin və dövlətin həyatında informasiyanın, informasiya resurslarının və
texnologiyalarının rolunun artması informasiya təhlükəsizliyi məsələlərini ön plana çıxarır.
Müasir cəmiyyət tədricən öz informasiya infrastrukturunun vəziyyətindən asılı olur.
İnformasiyanın təhlükəsizliyinin təmin olunması probleminin vacibliyini və aktuallığını
şərtləndirən səbəblərdən aşağıdakıları xüsusi vurğulamaq olar:
 şəbəkə texnologiyalarının geniş yayılması və lokal şəbəkələrin qlobal şəbəkələr
halında birləşməsi;
 informasiya təhlükəsizliyinin pozulmasına praktik olaraq mane olmayan qlobal
Internet şəbəkəsinin inkişafı;
 minimal təhlükəsizlik tələblərinə belə cavab verməyən proqram vasitələrinin geniş
yayılması.
İnformasiya təhlükəsizliyi dedikdə, informasiya və ona xidmət edən infrastrukturun sahibi
və ya istifadəçilərinə ziyan vurmağa səbəb olan təbii və ya süni xarakterli, təsadüfi və ya
qəsdli təsirlərdən informasiya və ona xidmət edən infrastrukturun mühafizəliliyi nəzərdə
tutulur.
İnformasiyanın mühafizəsi – informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasına yönəlmiş
tədbirlər kompleksidir.
Müasir dövr sənaye cəmiyyətinin informasiya cəmiyyətinə transformasiyası ilə
xarakterizə olunur. İnformasiya cəmiyyətinin qurulmasının əsas vəzifələrinə
bu
sahədə hüquqiəsaslarının yaradılması, insan resurslarının inkişafı, vətəndaşların
məlumat almaq və istifadə etmək hüquqları, elektron dövlətin, elektron ticarətin
formalaşması
daxildir.
Xüsusən,
ölkəninintellektual
potensialının
möhkəmləndirilməsi,
informasiya
və
biliklərə
əsaslanan
iqtisadiyyatın
qurulması, müasir informasiya-kommunikasiya infrastrukturunun yaradılması, milli
elektron informasiya fəzasının formalaşdırılması və informasiya təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi kimi məsələlərinə diqqət yetirilir. İnformasiya cəmiyyəti sivilizasiyanın inkişafının
müasir mərhələsi kimi cəmiyyətdə informasiya və biliyin rolunun artması, ümumi daxili məhs
ulun
tərkibində
informasiya
sektorunun
payının
artması,
insanların
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səmərəli informasiyamübadiləsini və onların qlobal informasiya resurslarına çıxışını təmin
edən qlobalin formasiya fəzasının yaradılması ilə xarakterizə olunur. Hal-hazırda cəmiyyətin
müxtəlif sferalarında, o cümlədən, iqtisadi, enerji, ekologiya sahələrində informasiyakommunikasiyatexnologiyalarının (İKT) geniş tətbiqi informasiya təhlükəsizliyi
məsələsini ön plana çıxarır. Ümumiyyətlə, cəmiyyətin bütün sahələrinin və insanların İKTdən
asılılığı
gücləndikcəinformasiyatəhlükəsizliyinin
əhəmiyyəti özünü daha çox büruzə verir. İnformasiya cəmiyyətinin qurulmasının əsas
vəzifələrindən biri kimiinformasiya təhlükəsizliyi dövlətin, cəmiyyətin və şəxsiyyətin
təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin əsas istiqamətlərindən birinə çevrilir.
Cəmiyyət informasiyalaşdıqca insanlar informasiyadan daha artıq dərəcədə asılı vəziyyətə
düşürlər. İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmaması isə cəmiyyətüçün böyük fəsadlar
törədə bilər. Hər hansı ölkədə informasiya təhlükəsizliyinin prioritetləri dövlətin, cəmiyyətin
və vətəndaşların maraqlarının balanslı nisbəti əsasında müəyyənləşir.
Ölkədəki siyasi, hərbi, fövqəladə vəziyyətlərdən asılı olaraq bu nisbət dəyişə
bilər. Cəmiyyətin təhlükəsizliyinin əsas komponentlərindən
biri kimi
informasiya
təhlükəsizliyinin vəzifələri informasiyanın konfidensiallığı, tamlığı, əlyetərliliyi və ziyanlı
kontentlərlə mübarizədir. İlk dəfə 1988-ci ilin noyabr ayının 30-da universitetlər, elmitədqiqat institutları və hərbi idarələr də daxil olmaqla, ARPANET-in minlərlə qovşağını
sıradan çıxaran ilk kompyuter virusu meydana gəldi və böyük itkilərə səbəb oldu.
Yaradıcısının
adına
uyğunolaraq“Morris
soxulcanı”
adlandırılan bu virusun vurduğu ziyan təxminən 100 milyondollarhəcmində qiymətləndirildi.
“Morrissoxulcanı” göstərdi ki, informasiya təhlükəsizliyi həqiqətən də çox ciddi məsələdir
və insanlar tərəfindən böyük səylər və müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsini
tələbedir. Buna görə də dünya ictimaiyyəti informasiya
təhlükəsizliyinin təmin
edilməsinə kompleks yanaşmanın zəruriliyi haqqında
ciddi düşünməyə başladı.
Həmin
vaxtdan
bəri
informasiya
texnologiyaları,
informasiya
cəmiyyəti inkişaf etdikcəbu problemdahada aktuallaşır. Bunları əsas tutaraq, 1988ci ildə Kompüter Avadanlığı üzrə Amerika Assosiasiyası 30 noyabrı
Beynəlxalq informasiya təhlükəsizliyi günü elan etdi.Ona görə ki, informasiya təhlükəsizliyi
məsələsi
bir
ölkə
üçün
yox,
bütünbəşəriyyət
üçün
mühüm
əhəmiyyət
daşıyır. İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sistematik, kompleks yanaşma tələb
edir.
Bu sahədə əlaqədar qurumlartərəfindən konseptual, təşkilati, elmimetodoloji, qanunvericilik, maddi-texniki əsasların yaradılması üzrə işlər aparılmalıdır.
Cəmiyyətininformasiya
təhlükəsizliyinin
təmin
olunması
üçün
zəruri
olan
tədbirlər
kimi
beynəlxalq
hüquqi
mexanizmlərin ciddi araşdırılması, milli
normativ-hüquqi bazanın formalaşdırılması,
təhlükəsizlik siyasətinin işlənilməsi və reallaşdırılması, xüsusi texnologiyaların tətbiqi, ölkə
və korporativ səviyyədə informasiya təhlükəsizliyinin monitorinqi və menecmentinin aparılm
ası, kadr hazırlığı, əhalinin maarifləndirilməsi və vətəndaşlardainformasiya mədəniyyətinin
tərkib hissəsi kimi informasiya təhlükəsizliyi mədəniyyətinin formalaşdırılması məsələləri
aktuallıq kəsb edir. Ümumiyyətlə, informasiyatəhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində
zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün beynəlxalq üquqi mexanizmlərin, milli normativhüquqi bazanın formalaşdırılmasımühüm əhəmiyyət daşıyır və bu məsələ ayrı-ayrı ölkələr
kontekstində deyil, beynəlxalq qlobal informasiya təhlükəsizliyi kontekstində nəzərdən
keçirilməlidir.
Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, öz sistemini normal qoruyan ölkələr nadir hallarda zərər

215

Elmi əsərlər 2017/3

Бакы Гызлар Университети

çəkir.
Məsələyə
münasibət
bildirən
Azərbaycan
İnternet
Forumunun
prezidenti OsmanGündüzün qənaətinə görə, informasiya cəmiyyətində dövlətin və
vətəndaşların
maraqlarının
qorunması
üçün
ciddi
addımlar
atılmalıdır:
«Azərbaycanında
kibercinayətkarlıqla
bağlı
beynəlxalq konvensiyaya qoşulması mühüm hadisədir. Mövcud qanunvericilikdə də dövlət
qurumlarının istifadə etdiyi informasiyasisteminin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı
məsələlər öz əksini tapıb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin, Xüsusi Dövlət Muhafizə
İdarəsinin və Daxili İşlərNazirliyinin müvafiq qurumu öz səlahiyyətləri çərçivəsində bu işlə
məşğul olmalıdır. Amma bu sahədə qanunvericiliyin icrasında ciddi problemlər qalmaqdadır.
İxtisaslı
kadrların
hazırlanması,
müəyyən
avadanlıqların
alınması
işi
də
yetərincə icra edilməyib. Lisenziyalaşdırma və sertifikatlaşdırma ilə bağlı işdə
də problem var. Buna görə də bu sahəyə dövlət tərəfindən diqqətin
artırılmasına ehtiyac böyükdür».
Təhlükə dedikdə sistemə dağılma, verilənlərin üstünün açılması və ya dəyişdirilməsi,
xidmətdən imtina formasında ziyan vurulmasına səbəb ola bilən istənilən hal, şərait, proses və
hadisələr nəzərdə tutulur.
Təhlükələri müxtəlif siniflərə ayırmaq olar. Meydana çıxma səbəblərinə görə təhlükələri
təbii və süni xarakterli təhlükələrə ayırırlar. Süni xarakterli təhlükələr də öz növbəsində
bilməyərəkdən və qəsdən törədilən təhlükələrə bölünür. Təsir məqsədlərinə görə təhlükələrin
üç əsas növü ayırd edilir:
 İnformasiyanın konfidensiallığının pozulmasına yönələn təhlükələr;
 İnformasiyanın bütövlüyünün pozulmasına yönələn təhlükələr;
 Əlyetənliyin pozulmasına yönələn təhlükələr (DoS hücumlar, Denial of Service xidmətdən imtina).
Konfidensiallıq informasiyanın subyektiv müəyyən olunan xassəsidir. Verilən
informasiyaya müraciət icazəsi olan subyektlərin siyahısına məhdudiyyət qoyulmasının
zəruriliyini göstərir. Konfidensiallığın pozulmasına yönələn təhlükələr məxfi və ya gizli
informasiyanın üstünün açılmasına yönəlib. Belə təhlükələrin reallaşması halında informasiya
ona müraciət icazəsi olmayan şəxslərə məlum olur.
Bütövlük – informasiyanın təhrifsiz şəkildə mövcudolma xassəsidir. İnformasiyanın
bütövlüyünün pozulmasına yönələn təhlükələr onun dəyişdirilməsinə və ya təhrifinə yönəlib
ki, bunlar da onun keyfiyyətinin pozulmasına və tam məhvinə səbəb ola bilər. İnformasiyanın
bütövlüyü bədniyyətli tərəfindən qəsdən və ya sistemi əhatə edən mühit tərəfindən obyektiv
təsirlər nəticəsində pozula bilər.
Əlyetənlik – yolverilən vaxt ərzində tələb olunan informasiya xidmətini almaq imkanıdır.
Həmçinin əlyetənlik – daxil olan sorğulara xidmət üçün onlara müraciət zəruri olduqda uyğun
xidmətlərin həmişə hazır olmasıdır. Əlyetənliyin pozulmasına yönələn təhlükələr elə şəraitin
yaradılmasına yönəlib ki, bu zaman müəyyən qəsdli hərəkətlər ya sistemin iş qabiliyyətini
aşağı salır, ya da sistemin müəyyən resurslarına girişi bağlayır.
Təhlükələr digər əlamətlərinə görə də təsnif oluna bilər:
 Baş vermə ehtimalına görə (çox ehtimallı, ehtimallı, az ehtimallı);
 Meydana çıxma səbəblərinə görə (təbii fəlakətlər, qəsdli hərəkətlər);
 Vurulmuş ziyanın xarakterinə görə (maddi, mənəvi);
 Təsir xarakterinə görə (aktiv, passiv);
 Obyektə münasibətinə görə (daxili, xarici);
Daxili və xarici təhlükələrin nisbətini təqribi olaraq belə xarakterizə etmək olar.
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Təhlükələrin 80%-i təşkilatın öz işçiləri tərəfindən onların bilavasitə və ya dolayısı yolla
iştirakı ilə baş verir. Təhlükələrin 20%-i kənardan icra olunur.
İnformasiya təhlükəsizliyi siyasətinin işlənməsinin əsas istiqamətləri aşağıdakılardır:
1. Hansı verilənləri və hansı ciddiyyətlə mühafizə etmək lazım olduğunu
müəyyənləşdirmək;
2. Müəssisəyə informasiya aspektində kimin və nə həcmdə ziyan vura biləcəyini
müəyyənləşdirmək;
3. Risklərin hesablanması və onların qəbuledilən səviyyəyədək azaldılması sxeminin
müəyyən edilməsi;
4. Planlaşdırılan bütün texniki və inzibati tədbirlərin təsviri;
5. Baxılan proqramın iqtisadi qiymətinin hesablanması;
6. Müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən təsdiq olunma və sənədləşdirmə;
7. Həyata keçirilmə.
Təşkilati tədbirlər informasiya mühafizəsinin səmərəli vasitələrindən biri olmaqla yanaşı,
qurulan bütün mühafizə sistemlərinin əsasını təşkil edir. Təşkilati tədbirlər aşağıdakı
mövzuları əhatə edir:
 şəxsi heyətin idarəolunması;
 fiziki mühafizə;
 sistemin iş qabiliyyətinin saxlanması;
 təhlükəsizlik rejiminin pozulmasına reaksiya;
 bərpa işlərinin planlaşdırılması.
Ümumiyyətlə aşağıdakı proqram–texniki tədbirləri həyata keçirməklə informasiyanın
təhlükəsizliyini artırmaq olar: identifikasiya və autentikasiya, icazələrin idarəolunması,
protokollaşdırma və audit, kriptoqrafiya, ekranlaşdırma.
Məqalənin aktuallığı. Hal-hazırda insanın fəaliyyətinin bütüm sahələrinin
informatlaşdırılması həyata keçirilir. Bu səbəbdən informasiya təhlükəsizliyinin artırılması
məsələsi aktuallaşır.
Məqalənin elmi yeniliyi. İnformatikanın tədrisinin qarşısında duran əsas problemləri
göstərir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə göstərilən materiallarda informatika
müəllimləri və bu sahədə tədqiqat aparan şəxslər istifadə edə bilər
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Задачи безопасности информации
Резюме
В статье рассматривается проблемы безопасности информации. Эти проблемы
обобщаются. Выдвигаются задачи по повышению безопасности информации.
Ch.Hamzayev

Problems of information safety
Summary
Problem of safety of the information is looked through in the article. Problem of raising of
the information safety is put forward .
Redaksiyayaya daxil olub: 18.09.2017
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Kompyüter texnologiyaları anlayışının mahiyyəti
və təhsildə onun tətbiqi
Şəlalə Seyidova
AMİ-nin Şamaxı filialının müəllimi,
ADPU-nun doktorantı
Rəyçilər: dos. N.T.Rzayeva
p.ü.f.d. L.M.Qurbanova
Açar sözlər: kompyüter texnologiyası, təlim, inteqrasiya, kompyüter, əqli fəaliyyət
Ключевые слова: компьютерная технология, обучения, интеграция, компьютер,
умственная деятельность
Key words: Key words: computer technology, training, integration, computer, mental
activity
Müasir qloballaşma əsrində informasiya və kommunikasiya texnologiyaları, çoxşaxəli
informasiya sistemləri hər bir dövlətin, cəmiyyətin inkişafına təsir göstərir. Hazırda
respublikamızın bütün sahələrində mütəxəssislərin informasiya və kommunikasiya
texnologiyaları ilə işləmək və onlardan düzgün istifadə etmək bacarığına çox böyük önəm
verilir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin “2008-2012-ci illərdə Azərbaycan
Respublikasında təhsil sisteminin informasiyalaşması üzrə Dövlət Proqramı”nın təsdiq
edilməsi barədə 10 iyun 2008-ci ildə qəbul edilmiş qərarı böyük əhəmiyyətə malikdir.
“İnformasiya cəmiyyətinin tam hüquqlu üzvü olmaq üçün informasiya resurslarından səmərəli
istifadə etmək, texnoloji vasitələrə yiyələnmək, informasiyanın xüsusiyyətinə yaxından bələd
olmaq və vətəndaşlarda, xüsusən də gənclərdə bu kimi xüsusiyyətlərin, yəni informasiya
mədəniyyətinin, informasiya dünyagörüşünün formalaşması və onları informasiya
cəmiyyətinə hazırlamaq, bu vacib sahənin ardıcıl inkişaf etdirilməsi istiqamətində növbəti
uğurlu addımlardandır” (1, səh.2).
Müasir dövrdə informasiyalaşma ictimai həyatın bütün sahələrinə nüfuz edir. Onun
nəticələri insan fəaliyyətinin bütün sahələrində praktiki olaraq özünü göstərir.
Ölkəmizdə cəmiyyətin və təhsilin informasiyalaşması həyata keçirilir. İnformasiya və
kommunikasiya texnologiyaları biliyinə mükəmməl yiyələnməyin ən yaxşı yolu orta
məktəblərdən başlayır. İbtidai siniflərdən başlayaraq təhsilin İKT əsasında qurulması,
şagirdlərə ənənəvi dərslərlə yanaşı ilkin informatik biliklərin öyrədilməsi, məktəblilərin
kompyüterlə işləməyə psixoloji hazırlanması uşaqların savadlı kadr kimi yetişməsində
mühüm rol oynaya bilər.
Məqsədə nailolmanın üsullarından biri KİT tətbiqinə və müxtəlif səviyyəli təlim
vasitələrinə xidmət etməkdir. Azərbaycan təhsil sisteminin inkişaf etmiş qabaqcıl ölkələrin
təhsil sisteminə inteqrasiya olunduğu indiki zamanda təhsilin kompyüterləşdirilməsi aktual
problemə çevrilmişdir. Müasir təlim texnologiyala- rından təlim-tərbiyə prosesində istifadə
etməklə şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyət-lərinin inkişafı strateji fəaliyyət kimi
qiymətləndirilərək həmişə diqqət mərkəzində saxlanılır.
Tədris prosesində şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətlərini inkişaf etdirməyin müxtəlif forma
və vasitələri mövcuddur. Son illər ümumtəhsil məktəblərində tətbiq edilən yeni təlim
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texnologiyalarının bu istiqamətdə imkanlarından istifadə edilməkdədir. Texnologiya
anlayışından pedaqoji ədəbiyyatda XX əsrin sonlarında istifadə edilməyə başlanmışdır.
Texnologiya yunan sözü olub “techne” (sənət, ustalıq, bacarıq) + “logiya” (elm) kimi tərcümə
olunur. “Istehsal prosesində hazır məhsul almaq üçün işlədilən xammal, material və ya
yarımfabrikatların emalı, hazırlanması, aqreqat halının, xassələrinin, formalarının
dəyişdirilməsi metodlarının məcmusudur”.
“İnformasiya texnologiyaları” terminini elmə ilk dəfə akad.V.M.Qluşkov gətirmişdir.
Akademikin fikrincə, informasiya texnologiyaları informasiyaların işlənməsi ilə sıx bağlıdır.
M.V.Aqatova bu tərifi bir qədər konkretləşdirərərək belə bir fikir irəli sürmüşdür ki,
“informasiya texnologiyaları - metod və vasitələrin məcmuyu olub onun köməyi ilə
informasiyaların işlənməsi prosesi həyata keçirilir. Texnologiya təlim prosesinin texniki
vasitəsi və onun avtomatizmi kimi təzahür edir. Odur ki, texnologiya şagirdlərin istifadə
etdikləri resursların çeşidini zənginləşdirməklə yanaşı, onlara yaşadıqları dünyanı dərk
etməkdə kömək edə bilər. Özlərinin müstəqil və fərdi öyrənənlər kimi inkişafında müəllimləri
və həmyaşıdları tərəfindən dəstəklənən məktəblilər texnologiyalardan fəaliyyətlərini
gücləndirmək üçün istifadə edə bilərlər.
Təlimin informasiya texnologiyaları öyrənənlərin əməyini təkmilləşdirmək üçün təlim –
tərbiyə prosesinin qanunauyğunluqları ilə şərtlənən forma və metodların tətbiqidir. Bununla
yanaşı, informasiya texnologiyaları təlim prosesində hesablama texnikasının yeri və roluna
dair elmi biliklər kompleksini təqdim edir.
Təhsildə kompyüterin geniş şəkildə tətbiqi Q.Y.Boqdan, N.N.Qomulina, Q.Q.Selevko və
başqaları tərəfindən “yeni informasiya texnologiyaları” termininin təzahürünə gətirib çıxartdı.
Yeni informasiya texnologiyaları mental əməliyyatların həyata keçirilməsi üsullarını, eləcə də
təqdim olunan informasiya vasitələrini radikal şəkildə dəyişməyə meyllidir.
B.M.Pavlova qeyd edir ki, “yeni informasiya texnologiyaları” terminində “yeni” sözünün
işlədilməsi bu texnologiyaların təkamül deyil, novator xarakteri kəsb etdiyini göstərir.
Novatorluq o mənada işlədilir ki, o, fəaliyyətin müxtəlif növlərinin məzmununu əhəmiyyətli
dərəcədə dəyişdirir" (4, səh.88). Fikrimizcə, informasiya texnologiyalarının yenilik dərəcəsi
proqram və aparat vasitələrinin yenilik dərəcəsi ilə müəyyən edilir.
A.P.Erşov, Q.A.Zveniqorodskiy kompyüteri öyrənmə predmeti kimi nəzərdən keçirirlər.
Y.A.Pevinin tədqiqatlarında kompyüter şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün inkişafında və
alqoritmik vərdişlərə yiyələnməsində birvasitə rolunu oynadığını qeyd edilir.
Kompyüter texnologiyaları distant təhsillə, kiçik məktəblilərin unikal imkanları ilə bağlı
olan yeni texnoloji variantların açılmasına zəmin yaradır.Bütün bunlar müasir məktəblərin
qarşısında bir sıra mühüm vəzifələr qoyur. Bu vəzifələrə pedaqoji şəraitdə kompyüter
texnologiyaları təliminin tətbiqinin təmin edilməsi, təlim-tərbiyə prosesinə texnologiyalar
təliminin geniştətbiqi,kompyüterləşdirilmiş təlimdə müəllimin rolunun müəyyən edilməsi
aiddir. Bunlarla yanaşı olaraq təlim prosesi elə təşkil olunmalıdır ki, kiçik məktəbliləri sadəcə
olaraq konkret informasiya texnologiyaları ilə tanış etmək deyil, həm də onları müntəzəm
surətdə dəyişilən informasiya mühitinə adaptasiyasa etmək, bununla da kiçik məktəbliləri
müasir informasiya cəmiyyətinin bərabərhüquqlu üzvü kimi mədəniyyətini formalaşdırmaq
vacib və zəruridir.
Deməli, kompyüterlər dinamik təlim vasitələridir. Bu vasitələr şagirdlərə real həyatla bağlı
olan çeşidli interaktiv öyrənmə təcrübələri təmin edə bilər ki, bunu təcrübəli sinifdə istifadə
olunan digər vasitələrdən almaq mümkün deyil. Lakin bu o demək deyil ki, sinifdə istifadə
olunan digər vasitələr kompyüterlərə tabe edilməlidir. Əslində bu şagirdləri fəal şəkildə bilik
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əldə etməyə və qarşıya qoyulmuş məsələləri həll etməyə cəlb etmək üçün kompyüterləri
bütün digər vasitələrlə birgə işlətməyə çağırışdır.Yalnız bu zaman təlim mühiti
texnologiyaları inteqrasiya etməklə öyrənmə prosesinin daha da təkmilləşməsini zəmin
yaradacaqdır.
Təhsildə kompyüterin tətbiqi bir sıra xüsusiyyətlərlə səciyyələnir:
* kompyüterun yaddaşında informasiyanın saxlanması və lazım olduqda qısa müddət
ərzində ondan istifadə edilməsi təlim prosesini sürətli edir.
* onun məzmununu açmağa, çagirdlərin buraxdıqları səhvləri aşkar etməyə, biliklərini
düzgün, obyektiv qiymətləndirməyə imkan verir və s.
Deməli, kompyüter birbaşa müəllimin və şagirdin fəaliyyətinə öz təsirini göstərir.
Kompyüter tədris materiallarının birbaşa səmərəsini artırır, lakin yeni metod və məzmun
təqdim etmir.
Elmi informasiyaların sürətlə artması ilə bir sıra kommunikasiya çətinlikləri meydana
çıxır. Bu çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün kompyüterlər mühüm rol oynayır. Az vaxt sərf
etməklə elmi biliklərin şagirdlərə çatdırılmasını təmin edir. Tədris prosesinə müasir texniki
vasitələrin daxil edilməsi, bir-biri ilə əlaqədar olan bir sıra məsələlərin həllini tələb edir.
Buraya didaktiki, psixoloji, texniki və təşkilati məsələlər aid edilir.
Tədris prosesində texniki vasitələrin tətbiqi ilə təlim prosesinin funksiyası da dəyişir.
Təlimdə tətbiq olunan kompyüter texnikasına aşağıdakı tələblər verilir:
1/ kompyüter texnikasıtəlimin təkmilləşməsinə kömək etməlidir;
2/ kompyüter texnikasının tətbiq edilməsi pedaqoji tələblərə cavab verməlidir;
3/ kompüter texnikası müəyyən tədris məsələlərinin həllinə kömək etməlidir;
4/ kompyüter texnikası həm fiziki, həm də əqli əməyin səmərəliliyini təmin etməlidir (3).
Orta məktəblərdə təlim prosesində kompyüterlərin tətbiqini təmin edən əsas şərtlər
aşağıdakılardır:
1/ Kompyüter, o cümlədən öyrədici avtomat maşınlar o zaman tətbiq edilir ki, onlar
müəllimin yaradıcı fəaliyyətinə əlavə stimul verir, təlimin imkanlarını artırır.
2/ Kompyüterlərdən istifadə etməklə idarə olunan təlimdə şagirdlərin yaradıcı
fəaliyyətlərinin idarə olunmasında, tərbiyəvi məsələlərin həyata keçirilməsində müəllim
mərkəzi fiqur rulunu oynayır.
3/ İnkişafetdirici təlimlə əlaqədar olaraq müəllim özü də təkmilləşir. Texniki vasitələr
sisteminin quruluşu da tədricən dəyişir.
4/ Kompyüter təlimi şagirdlərin tədris fəallığını gücləndirməyə, yaradıcı təfəkkürünü
inkişaf etdirməyə lazım olan vasitələri tapmağa imkan verir.
5/ Müəllimin fəaliyyəti və texniki vasitə ilə vəhdət təşkil edən təlim prosesi həm fərdi,
həm də kollektiv şəkildə ola bilər.
6/ Təlim prosesində elə texniki vasitələrin tətbiq edilməsi məqsədə uyğundur ki, həmin
vasitələr şagirdi düşünməyə, fəallıq göstərməyə, predmeti dərindən dərk etməyə sövq etsin ( 2,
səh.208).
Göründüyü kimi, kompyüter texnikasını bilmək hələ işin bir tətəfidir, eyni zamanda
onunla öyrənmənin spesifik xüsusiyyətlərini dərindən bilmək də zəruridir. Kompyüterin tədris
prosesinə tətbiqi və onun gətirdiyi keyfiyyət dəyişikliyi çox böyükdür.Biz kompyüterin
imkanlarından səmərəli istifadə etməklə kiçik yaşlı məktəblilərdə müasir dövrün tələblərinə
uyğun bilik və vərdişlər formalaşdıra bilərik. kompyüterin tətbiqi təlimin keyfiyyətini artırır,
öyrənənlərdə biliklərə müstəqil yiyələnmək, öyrənilən fənnin qanunauyğunluqlarını
proqnozlaş- dırmaq qab iliyyərini aşılayır.

221

Elmi əsərlər 2017/3

Бакы Гызлар Университети

Təlim prosesinin informasiyalaşdırılması keçici bir mərhələ deyil, inkişafın tələbidir.
İnformasiyalaşdırılmış cəmiyyət hər bi insana bütün həyatı boyu təhsil almaq imkanı yaradır.
Məhz təlim prosesində kompyüter texnologiyalarının tətbiqinin yeni nəslin formalaşmasında
faydası çoxdur. Müasir dövrdə İKTdən istifadə olunması kiçik yaşlı məktəblilərin dərs boyu
daha fəal olmalarına geniş imkan yaradır.
Məqalənin aktuallığı. Tədris prosesində informasiya texnologiyalarından, xüsusən də
kompyüter texnologiyalarından istifadə yüksək nəticələr əldə etmək üçün zəmin yaradır. Bu
baxımdan məqalə aktuallıq kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Təlim prosesində tətbiq olunan kompyüter texnikasına verilən
tələblər, orta məktəbdə təlim prosesində kompyüterlərin tətbiqini təmin edən şərtlər
müyyənləşdirilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbələr, magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bilərlər.
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Сущность понятие компьютерных технологий
и применение его в образование
Резюме

Ш.Сеидова

В научной статье отмечается, что КТ значительно расширяют возможности
предъявления задач и позволяет использовать в обучении задачи исследовательского
типа. Технология обучения с использованием КТ предназначена для обеспечения
эффективной деятельности обучающихся и учителей на уроках.

Essence of the concept of computer technology
and its application in education
Summary

Sh.Seyidova

It is noted in the article that CT significantly expand possibilities of presenting tasks and
enables to use research-type problems in teaching. Technology of training how to use CT is
intended to provide the effective activity of students and teachers at lesson.
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ФЯЛСЯФЯ, СОСИОЛОЭИЙА ВЯ
ПСИХОЛОЭИЙА ЕЛМЛЯРИ
Aztəmiantlı ailələrin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması
istiqamətində dövlətin fəaliyyət istiqamətləri
Aynur Bağırlı
fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorant,
Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
E-mail: aynurbagirli15@gmail.com
Rəyçilər: f.ü.e.d., prof. Q.Y.Abbasova
f.ü.f.d. E.Ə.Bayramzadə
Açar sözlər: sosial, aztəminatlılıq, mənzil, güzəşt, kredit, ipoteka
Ключевые слова: социальная, жилье, малообеспеценный, скидки, кредиты, ипотека
Key words: social, low-income, housing, discounts, credits, hypothec
Müasir dövlətin fəaliyyətinin mühüm istiqamət və funksiyalarından birini sosial siyasət
təşkil edir. Sosial siyasətin müxtəlif tərifləri mövcud olsa da, onlar nəticə etibarilə belə bir
mahiyyəti ifadə edir ki, sosial siyasət cəmiyyətdə vətəndaşların sosial qrup və birliklərinin
tələbatlarını nəzərə alaraq, onlar üçün yaşayış şəraiti yaratmaq sahəsində dövlətin konkret
fəaliyyətidir.
Sosial siyasətin Azərbaycanda dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri olması
barədə Azərbaycan Respublikasının əsas qanununun - Konstitusiyasının 38-ci maddəsində
qeyd olunur: “Hər kəsin sosial təminat hüququ vardır. Hər kəs qanunla müəyyən edilmiş yaş
həddinə çatdıqda xəstəliyinə, əlilliyinə, ailə başçısını itirdiyinə, işsizliyinə görə və qanunla
nəzərdə tutulmuş digər hallarda təminat hüququna malikdir”.
“Sosial xidmət haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Fərmanı, "Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında" Azərbaycan
Respublikası Qanunu və s. bu kimi fərman və sərəncamlar əhalinin sosial vəziyyətinin
yaxşılaşdırılmasına səbəb olmuşdur. Sosial proqramlar sosial siyasət tədbirlərinin həyata
keçirilməsinin əsas istiqamətverici amili kimi çıxış edir. Bu cür proqramlar əhatə etdiyi təsir
dairəsindən və miqyasından asılı olmadan bütövlükdə vətəndaşların həyat səviyyəsinin
yüksəldilməsi və insan amilinin inkişafına istiqamətləndirilmişdir. (6)
2016-cı ildə Azərbaycanda mənzil fondunun ümumi sahəsi 166,4 milyon kvadratmetr
təşkil edib. Bunun 112,2 milyon kvadratmetri yaşayış sahəsi olub. Orta hesabla əhalinin hər
nəfərinə düşən yaşayış sahəsi 12,0 kvm (Bakı şəhəri üzrə bu rəqəm 11,6 kvm-dir) qeydə
alınıb. 2015-ci ildə isə həmin rəqəm 11,7 kvm2 təşkil edib. Əslində bu rəqəmlərin özü
əhalinin mənzil şəraitinin hansı vəziyyətdə olmasını açıq göstərir. Məlumat üçün bildirək ki,
xarici ölkələrdə əhalinin hər nəfərinə düşən yaşayış sahəsi ən pis halda 20-51 kvadratmetrdir.
2015-ci ildə 191,3 milyon manatlıq mənzil tikintisi həyata keçirilib. Bu da əsas kapitala
yönəldilmiş vəsaitlərin (17 milyard manat) cəmi 6,8 faizi deməkdir.
2013-cü ildə 2403 min kvadratmetr mənzil sahəsi istifadəyə verilib. Bunun 1567 min
kvadratmetri şəhərdə, 836 min kvadratmetri kənd yerlərində olub. Əhalinin hər min nəfərinə
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düşən istifadəyə verilmiş mənzillər və yaşayış evlərinin ümumi sahəsinə gəlincə, 2013-cü ildə
mənzillərin sayı 2,3, kvadratmetri 258 olub. 2012-ci ilə nisbətdə cüzi artım baş verib. Həmin
ildə əhalinin hər min nəfərinə 2,2 mənzil və ya 234 kvadratmetr düşüb. Avropa ölkələri ilə
müqayisə edəndə isə sözügedən artımın belə kiçik rəqəm olduğu ortaya çıxır. Belə ki,
Fransada hər 1000 nəfərə 490 mənzil, Böyük Britaniya və Hollandiyada 420 mənzil düşür .
Aztəminatlı ailələrin həyat şəraitinin yaxşılaşması istiqamətində görülən ən uğurlu
addımlardan biri də sosial evlər layihəsidir. Bu layihənin reallaşacağı təqdirdə minlərlə
aztəminatlı ailələrin mənzillə təmin olacağı gözlənilir ki, bu onların sosial rifah tərzinin
yaxşılaşacağına xeyli kömək edəcəkdir. Bu məqsədlə 2016-cı il aprelin 11-də Prezident İlham
Əliyevin fərmanına əsasən Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin yaradılmasını sosial evlərin
tikilməsində çox böyük addım adlandırmaq olar. Artıq dövlətin müəyyən etdiyi şərtlərlə,
qaydalarla sosial evlərin satışı və kirayə müqaviləsi həyata keçiriləcək. Yeni yaradılan
qurumun fəaliyyətində əsas götürüləcək həmin prioritetlər təkcə bir qurumun fəaliyyəti ilə
deyil, həmçinin bir neçə qurumun fəaliyyəti ilə əlaqəli olacaq.
Dünyanın əksər ölkələrində, istər İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Avropa ölkələrində,
istərsə də sürətlə inkişaf edən digər Şərq ölkələrində yəni, Sinqapurda, Malayziyada, Cənubi
Koreyada, Tayvanda bu təcrübə özünü doğruldub,cox yaxçı nəticə verib. Qısa müddət ərzində
çoxsaylı insanın mənzillə təmin olunması həyata keçirilib.
Sosial evlər kiçik sahəsi olan, adətən çox yuxarı halda 80-100 kvadratmetr sahəsi olan,
ancaq hər cür şəraiti olan, tam təmir olunmuş, maya dəyəri ucuz başa gələn, alqı-satqı şərtləri
də çox yüngül olan mənzillərdir. Bu mənzillər kirayə şərtləri ilə uzun müddətə sakinlərə
veriləcək. Ailə mənzilin tam dəyərini ödədikdən sonra mənzili özəlləşdirə biləcək. Dünya
təcrübəsinə nəzər yetirsək, sosial evlər layihəsi həyata keçirilən ölkələrdə sakinlər növbəyə
yazılırlar, sonra isə müqavilə bağlanır. Bəzən bu mənzillər üçün mənzilin mərtəbəsi, sahəsi,
qiymətinə görə fərqli növbələr də olur.
24 dekabr 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Mənzil İnşaatı
Dövlət Agentliyinin birinci layihəsi olan Yasamal Yaşayış Kompleksində inşa ediləcək ilk
doqquzmərtəbəli binanın və məktəb binasının təməlqoyma mərasimi keçirilib. Agentliyin ilk
layihəsi olan bu Kompleks xarici dairəvi avtomobil yolunun kənarında yerləşir. Kompleksin
ümumi sahəsi 11,6 hektar olacaq. Bu ərazinin seçilməsində rahat yaşayış üçün bir neçə
mühüm məqam nəzərə alınıb. Belə ki, ərazi şəhərin ekoloji cəhətdən təmiz və əlverişli
hissəsində yerləşir. Ərazinin yaxınlığında 5 hektara yaxın yaşıllıq zonasının olması isə onun
ekoloji durumunu daha da yaxşılaşdırır. Prezident İlham Əliyev Yasamal Yaşayış
Kompleksində inşa olunacaq ilk doqquzmərtəbəli binanın təməlini qoyub. Yaradılacaq bu ilk
şəhərcik 29 çoxmənzilli yaşayış binasından ibarət olacaq.
Təməlqoyma mərasimində iştirak edən Prezident İlham Əliyev demişdir: “Sosial binaların
tikintisi mənzilə ehtiyacı olan ailələr üçün böyük dəstək olacaq.
Bu, yeni bir sosial layihədir. Bu layihənin icra edilməsi bir daha onu göstərir ki, sosial
məsələlərin həlli bizim üçün həmişə prioritet olub. Bu il aprel ayının 11-də mənim
sərəncamımla Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi yaradılmışdır. Bu agentliyin əsas vəzifəsi
vətəndaşların mənzil-məişət problemlərini həll etməkdən ibarətdir. Eyni zamanda, Mənzil
İnşaatı Dövlət Agentliyinin fəaliyyəti nəticəsində inşaat sektorunun inkişafına yeni təkan
veriləcək və bu da, öz növbəsində, minlərlə yeni iş yerinin yaradılmasına gətirib çıxaracaq.
Yasamal rayonunda icra edilən layihə birinci layihədir.
Bundan sonra da layihələr icra ediləcəkdir. Ümid edirəm ki, biz bu birinci layihənin
açılışını 2018-ci ildə qeyd edəcəyik. Müəyyən səbəblər üzündən mənzil ala bilməyən

225

Elmi əsərlər 2017/3

Бакы Гызлар Университети

vətəndaşlar da Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin fəaliyyəti nəticəsində mənzil ala biləcəklər.
Çünki biz bazar iqtisadiyyatı şəraitində yaşayırıq, imkanlı təbəqə, yoxsul təbəqə, aztəminatlı
vətəndaşlar var və onların problemlərinin həllini dövlət öz üzərinə götürür. Artıq qeyd
etdiyim kimi, müxtəlif sosial proqramlar icra olunur və mənzil təminatı da əlbəttə ki, hər bir
ailənin həyatında xüsusi yer tutan amildir. İmkanlı vətəndaşlar özlərini mənzillərlə, evlərlə
təmin edirlər, ancaq buna imkanı olmayanlar üçün dövlət öz yardımını əsirgəməməlidir.
Bu gün bu layihənin başlanması bunun əyani sübutudur. İlk növbədə şəhid ailələrinə,
müharibə veteranlarına, gənc mütəxəssislərə, müəllimlərə, alimlərə, hərbçilərə, bu
kateqoriyadan olan vətəndaşlara bu yaşayış kompleksində güzəştli şərtlərlə mənzillər
veriləcək. Şərtlər doğrudan da çox güzəştlidir, uzunmüddətli ödəmə şərti ilə insanlar yeni
mənzillərə köçəcəklər. İkinci layihə bundan da böyük olacaq. Əgər burada tikinti meydançası
11 hektardırsa, ikinci layihədə 20 hektar olacaq. İkinci layihə Hövsan qəsəbəsində icra
ediləcək. Orada da onlarla yeni yaşayış binasının tikintisi nəzərdə tutulur. Biz bunu bu gün
dövlət xətti ilə icra edirik və burada tikiləcək binaların maliyyə resursları da dövlət
büdcəsində nəzərdə tutulur.
Ancaq mən bu gün sahibkarlara da müraciət edirəm. Onlar da bu təşəbbüsə qoşulsunlar və
bu proses kütləvi xarakter alsın. Onsuz da dövlət öz üzərinə düşən vəzifəni icra edəcək. Həm
Bakı şəhərində, həm digər böyük şəhərlərimizdə və gələcəkdə hər bir yerdə sosial binaların
tikintisi aparılmalıdır və aparılacaq. Ancaq bu prosesə daha da geniş xarakter vermək üçün
özəl sektor da buna qoşulmalıdır. Bugünkü təşəbbüs, bax, bugünkü təməlqoyma mərasimi
sahibkarlara da bir siqnaldır ki, onlar həm özləri, həm də dövlət üçün daha da böyük işlər görə
bilsinlər. Qeyd etdiyim kimi, biz bu layihənin həyata keçirilməsi nəticəsində bir neçə mühüm
vəzifəni icra edəcəyik”. (7)
Əvvəlcə, sosial evlər deyəndə, dünya təcrübəsində istifadə olunan "social housing" üsulu
nəzərdə tutulur. Bu təcrübə ilk dəfə Honqkonqda tətbiq edilib. Belə ki, 1953-cü ildə 53 min
adamın yaşadığı Şek Kip Mi gecəqondu məhəlləsində yanğın olub. Hakimiyyət sakinlər üçün
yeni evlər tikərək uzunmüddətli (təxminən 10 il) kirayə müqavilələri bağlayıb və bu
müqavilələrdə müştərinin istəyi ilə uzadılmaq imkanı da qeyd edilib. Həmin evlərdən alınan
kirayə haqqı kirayə bazarındakından 10 dəfə aşağı olub. Həmin vaxt Honqkonqda evlərin orta
kirayə haqqı 100 dollar olduğu halda, Şek Kip Mi sakinləri ilə bağlanan müqavilələrdə aylıq
kirayə qiyməti 10-14 dollar təşkil edirmiş.
Ekspertlər hesab edir ki, sosial mənzil fondu formalaşdırmaqla Azərbaycanda mənzil
problemini yaxın 10 ildə həll etmək mümkündür. Bu fondların formalaşdırılması Mənzil
Məcəlləsində də nəzərdə tutulub. Həmin məcəlləyə əsasən, sosial kirayə və sosial mənzil
fondlarının yaradılması mümkündür. Sözügedən sənəd sosial kirayə müqaviləsi üzrə verilən
yaşayış sahələrinə ehtiyacı olan vətəndaşların aztəminatlı hesab edilməsi əsaslarını və
qaydasını və bələdiyyə mənzil fonduna məxsus yaşayış sahələrinin sosial kirayə müqaviləsi
üzrə aztəminatlı vətəndaşlara verilməsi formalarını müəyyən edir.
Hazırda Azərbaycanda evsiz və ya mənzil şəraiti əlverişsiz olan vətəndaşlara dövlət
tərəfindən iki növ ipoteka kreditləri təklif olunur. Bu kreditlərin şərtlərinə görə, adi ipotekanın
verilməsinin maksimum həddi 50 min manat təşkil edir və səkkiz faiz dərəcəsi ilə 25 il
müddətinə verilir. Sosial ipoteka 50 min manat təşkil edir və dörd faiz dərəcəsi ilə 30 il
müddətinə təklif olunur. Güzəştli kreditlər üçün ilkin ödəniş 15 faiz, adi kreditlər üçün isə 20
faiz təşkil edir. Bundan başqa kreditlər manatla və yalnız Azərbaycan vətəndaşlarına
verilməlidir, ipotekanın predmeti yalnız mənzil və şəxsi evlər ola bilər, ipoteka kreditinin
məbləği ipoteka üçün girov qoyulan daşınmaz əmlakın bazar qiymətinin 80 faizini, kreditə
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görə aylıq ödəniş borcalanın aylıq gəlirinin 70 faizini ötməməlidir.
Güzəştli şərtlər şəhid, milli qəhrəmanlar və məcburi köçkün ailələrinin üzvlərinə, ən azı üç
il iş təcrübəsi olan dövlət qulluqçularına, elmlər namizədləri və doktorluq dərəcəsi olanlara,
idman sahəsində xüsusi xidmətləri olan şəxslərə, həmçinin maksimum üç il xidmət stajı olan
hərbçilərə şamil edilir. (8)
Qeyd edək ki, Honkonqda əhalinin yarısı sosial binalarda yaşayır. Başqa evlərlə
müqayisədə bu binalarla kirayələr xeyli ucuzdur. Adətən dövlət mülkiyyətində olur və
özəlləşdirilmir. Finlandiyada da mənzil fondunun 30 faizi sosial binaların payına düşür.
Adətən belə evlərdə sakinlər dünyasını dəyişənə və ya mənzil sahibi olana qədər qalırlar. Bu
evlərdə qalanlar ayda müəyyən qədər əlavə pul ödəməklə mənzilin mülkiyyət hüququn əldə
edə bilərlər.
Gənc və aztəminatlı ailələrin mənzil probleminin həlli üçün tətbiq olunan əsas
mexanizmlərdən biri də ipoteka kreditləşməsidir. Hazırda Azərbaycanda yüzlərlə ailə ipoteka
yolu ilə mənzillər əldə etmiş, yeni mənzillərində daha rahat yaşamağa başlamışlar. Lakin,
fikrimizcə, ipoteka faizləri hələ də çox yüksəkdir, aztəminatlı ailələr bu güzəştlərdən istifadə
edə bilmirlər. İnsanların ipoteka yolu ilə mənzillərə sahib olması üçün bankların faizlərin
aşağı salmasına ehtiyac duyulur.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda son illər əhalinin sosial rifah tərzinin yüksəldilməsi,
aztəminatlı ailələrin yaşayışının yaxşılaşması, layiqli həyat şəraitinin yaradılması üçün
müvafiq addımlar atılmaqdadır.
Məqalənin aktuallığı. Müasir dövlətin fəaliyyətinin mühüm istiqamət və
funksiyalarından birini sosial siyasət təşkil edir. Aztəminatlı ailələrin mənzil şəraitinin
yaxşılaşdırılması üçün dövlət bir sıra mühüm addımlar atmışdır. Bunlardan ən önəmlisi isə
“sosial evlər“ layihəsidir. Bu layihənin araşdırılması cəmiyyətə təqdim edilməsi mövzunun
aktuallıq dərcəsini göstərir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə aztəmiantlı ailələrə verilən sosial evlər layihəsi,
ipoteka kreditləşməsi araşdırılmış, aztəminatlı ailələrin mənzil əldə imkanları öyrənilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən əldə etdiyimiz nəticələr sosial iş
ixtisası üzrə aparılan fənlərdə material kimi istifadə edilə bilər.
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А.Багирли

Деятельность государства по улучшению условий
жизни малообеспеченных семей
Резюме
Одним из наиболее успешных шагов по улучшению условий жизни
малообеспеченных семей является проект социального дома. Если этот проект будет
реализован, тысячи семей с низкими доходами будут обеспечены жильем, и это
значительно улучшит их социальное обеспечение. С этой целью Государственное
агентство по жилищному строительству было создано 11 апреля 2016 года в
соответствии с указом президента Ильхама Алиева и успешно работает.
A.Bagirli

State's activity direction of improving the living
conditions of low-income families
Summary
One of the most successful steps towards improving the living conditions of low-income
families is the social house project. If this project is implemented, thousands of low-income
families will be provided with houses and it will greatly improve their social welfare. For this
purpose, the State Agency for Housing Construction was established on April 11, 2016
according to the decree of President Ilham Aliyev and successfully operates.
Redaksiyaya daxil olub: 01.07.2017
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Vətəndaş cəmiyyəti, dövlət dili və mənəvi dəyərlər:
sosial-fəlsəfi aspekt
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правовое государство, национальные и нравственные ценности, традиции и
нравственные факторы
Key words: civil society, state language, linguistic editions, legal state, national-moral
values, traditions, moral factors
Cəmiyyətin xüsusi tipi, özünəməxsus sosial-iqtisadi, siyasi, hüquqi inkişaf və yetkinlik
səviyyəsi olan
vətəndaş cəmiyyəti insanların sosial, iqtisadi, dini, əxlaqi, mədəni
maraqlarının formalaşdığı, reallaşdığı və müdafiə edildiyi sosial əlaqələr sistemi olub Yeni
dövrdən başlayaraq təşəkkül tapmışdır. Vətəndaş cəmiyyətinin reallaşması üç mərhələdən
keçmişdir: XVI-XVII əsrlərdə bu cəmiyyətin siyasi, iqtisadi, mədəni-mənəvi və ideoloji
zəmini formalaşmış, XVIII-XIX əsrlərdə liberal-demokratiyaya əsaslanan ictimai
münasibətlər şəraitində, XX əsr və XXI əsrin əvvəllərində isə o, hüquqi dövlət, bazar
iqtisadiyyatı, demokratiya, millət ideyası, milli dövlətlə qarşılıqlı əlaqədə inkişaf edir.
XX əsrin sonlarında dünyada baş verən köklü dəyişikliklər demokratiyanın, hüquqi dövlət
və vətəndaş cəmiyyəti prosesinin reallaşması üçün geniş şərait yaratdı. Azərbaycanda da
vətəndaş cəmiyyəti spesifik milli özünəməxsusluğu ilə fərqləndi. Vətəndaş cəmiyyətində dil,
milli mənəvi dəyərlər formalaşır. Vətəndaş cəmiyyətinin əsas subyekti insan, dil və dəyərlər
sistemidir. Bu cəmiyyətin əsas məqsədi şəxsiyyətin mənəvi tələbatlarını, maraq və
mənafeyini, dinini və dilini qorumaqdır.
Vətəndaş cəmiyyətində dil mülki həyata real şəkildə təsir esir. Qərbin intellektual
təfəkkürü müxtəlif dil ənənələrini formalaşdırmışdır. Birinci linqvistik ənənə Yeni dövr
ərəfəsində C.Lokk tərəfindən yaranmış və ingilis filosofu vətəndaş cəmiyyətinin ilk şərhini
təqdim etmişdir. Rusiya EA-nın Sosioloji və Politoloji Təhsil Mərkəzinin akademik direktoru
Aleksandr Soqomonov yazır: ”Beləliklə, birinci dil ənənəsinə görə vətəndaş cəmiyyəti
siyasətdən ayrılmış, öz dəyərləri və prioritetlərinə əsaslanan fenomen kimi təqdim olunmuş,
onun vəzifəsi-cəmiyyətin həyat və azadlıq hüququna, insanın isə xoşbəxtlik hüququna təminat
verilməsi kimi səciyələndirmişdir [9].
Vətəndaş cəmiyyətinin ikinci dil ənənəsini XVIII əsrdə Fransada yaşamış Lokkun
tərəfdarı olan Klod Buffye yaratmışdır. Buffye üçün vətəndaş cəmiyyəti etikanın mərkəzi
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kateqoriyasıdır. O, həmin kateqoriyanın əsasında qarşılıqlı borc, ədalət və xeyirxahlığın
durduğunu göstərir. Başqa sözlə ikinci ənənə etiqad və rasionalizmini dillərini bir-birinə
yaxınlaşdırır, onların bu dinc ittifaqını isə “vətəndaş cəmiyyəti” termini ifadə edirdi.
Deist Şarl Monteskye isə vətəndaş cəmiyyətinin üçüncü dil ənənəsini əsaslandırmışdır.
Ş.Monteskye onun “həqiqi” siyasi vəzifə daşıdığını əsaslandıraraq vətəndaş cəmiyyətinin
institutusional xarakter daşıdığını göstərmiş, bu cəmiyyətin hakimiyyət plüaralizminin
fundamenti kimi çıxış etdiyini diqqətə çatdırmışdır. Artıq XIX əsrdə bütün Avropada onun dil
versiyası geniş yayılmışdı. Hegel, ensiklopediyaçılar, Tokvill bu versiyanın üstünlüklərindən
bəhs etmişlər.
Ateist Marks vətəndaş cəmiyyətini dövlət orbitindən çıxararaq hətta bu cəmiyyəti dövlətə
qarşı qoymuşdur. Onun leksikası siyasi fəallıq, vəzifəsi isə dövlətə opponentlik etməkdir.
Bununla da bu dördüncü dil ənənəsi uğrunda Avro-pa kommunizmi, anarxizmi, mötədil
antiliberalizmi mübarizə aparmışdır.
SSRİ dağıldıqdan sonra gənc demokratik respublikalar bu dörd dil versiyasına
əsaslanmağa cəhd etmişlər. Lakin aparılan diskussiyalar göstərdi ki, vətəndaş cəmiyyəti
dillərinin bir yerə sığışması az ehtimal olunur. Onları süni olaraq sintezləşdirmək olmaz və
dərindən dərk etmədən milli dillərə də “köçürmək” olmaz.
Vətəndaş cəmiyyətinin bütün bu dörd dil versiyasının dilemmalarını təhlil edən
A.Soqomonov göstərir ki, birinci versiya vətəndaş cəmiyyəti dillərinin təbii dilemmasıdır.
Tarixi ənənələrin müxtəlif mülki mədəniyyətin formalaşmasında oynadığı rola toxunaraq
müəllif düzgün olaraq göstərir ki, Yeni dövrdə milli dillər hakimiyyətin məhsulu kimi süni
olaraq ifadə edilirdi. Hər bir milli mədəniyyətdə dil “aşılanmasına” təsadüf olunur. Marksist
dilin bütün planetə yayılmasının dünya təcrübəsi bu “aşılanmanın” postsosialist ölkələrindəki
tarixi nəticələrini təsdiq etdi. Vətəndaş cəmiyyətinin dilləri gənc demokratik ölkələrinin milli
mədəniyyətlərinə çətinliklə tətbiq olunur. Milli mədəniyyət üçün vətəndaşlığın aktivist və ya
həmrəyçilik dilininmi daha geniş şəkildə isə birləşmə və yaxud vətəndaş oppo-nentliyininmi
dilininmi yaxınlığı sualına cavab vermək çətinlik yaradır” [9].
A.Soqomonov ikinci dilemmanın vətəndaş cəmiyyəti dillərinin tərcümə olunması
məsələsinə aid olduğunu göstərir. Vətəndaş cəmiyyətinin müasir dövrün universal fenomeni
kimi səciyyələndirən müəllif vətəndaş cəmiyyətinin inkişaf etmiş vətəndaş həyatının
arealından yuxarıda adı çəkilən linqivistik ənənələrinin olmadığı başqa milli dillərə tərcümə
olunduğunu diqqətə çatdırır: “Müasir ərəb ölkələrindəki şəraitin təhlili göstərir ki, bu problem
artıq start götürmüşdür...Ərəb ölkələrində müxtəlif anlayışlar müxtəlif kontekstlərdə işlənir...
Buna görə də müasir ərəb mədəniyyətlərində vətəndaşlıq sferasından Qərb üçün fundamental
məna kəsb edən anlayışlar-qarşılıqlı məsuliyyət, aktivizm, azadlıq, leqallıq, şəffaf-lıq və
müstəqillik anlayışları götürülmüşdür...Nəticədə vətəndaş cəmiyyəti ərəb ölkələrində yalnız
xeyriyyəçiliyə “tətbiq edilmışdır”...Orada vətəndaş həyatı, hakimiyyət və cəmiyyət haqqında
arxaikcəsinə düşünürlər: qarşılıqlı yardım isə azadlıq ideya və dəyərlərin səviyyəsində deyil,
maddi nemətlərin “mübadiləsi” səviyyəsində işləyir” [9].
Üçüncü dilemma dilin ünvanlı olmasıdır. Dördüncü dilema vətəndaş cəmiyyətinin
polisemantik imkanları haqqındadır. Bu isə bütün dörd linqivistik versiyanın sintezi şəraitində
baş verir. Həmin sintez isə milli ədəbi dil və ya vətəndaş cəmiyyətin linqvistik versiyaların
biri əsasında həyata keçirilir.
XXI əsrin yeni mərhələsində milli, demokratik, dünyəvi hüquqi dövlət quruculuğu üç əsas
prinsipə söykənir: Azərbaycançılıq, millilik, demokratizm. “Prezident İlham Əliyev
idarəçiliyin elə demokratik və orijinal yolunu seçmişdir ki, hər bir zəkalı ölkə vətəndaşının
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dövlətçiliyin inkişafında yeri vardır. Və dövlət quruculuğunda bu yer hər kəsin məhz
vətənpərvərliyinə, biliyinə, sağlam düşüncəsinə, qabiliyyətinə görə müəyyənləşir”. [2,16]
Vətəndaş cəmiyyətinin əsas elementlərindən biri orada yüksək şüurlu insanların olması,
cəmiyyətin üzvlərinin əlaqəsinin genişliyi, münaqişə əvəzinə barışığın və həmrəyliyin hökm
sürməsi, ümumi mədəniyyətə, dilə və millətə mənsubluq şüurunun, ümumilik hissinin inkişaf
etməsidir.
Beləliklə, cəmiyyət, dövlət və şəxsiyyətin qarşılıqlı əlaqəsi şəraitində dövlət dilinin də
daxil olduğu milli-mənəvi dəyərlər demokratik, liberal xarakter kəsb edir.
Müasir dünyada dövlətin iqtisadi inkişafını və vətəndaş cəmiyyətinin təşək-külünə səbəb
olan xarici və daxili miqrasiya axınının güclənməsilə əlaqədar multi-kulturalizm yeni elmi
istiqamət kimi meydana gəlmişdir. Bu gün miqrasiya axını-nın güclənməsi müxtəlif xalqların,
mədəniyyətlərin, dillərin qovuşması prosesi baş verir. Belə bir şəraitdə onların qorunması və
inkişafı üçün əlverişli şərait yaranma-lıdır. ”Belə bir vəziyyətdə metodoloji əsas mədəni
müxtəlifliyin qəbul edilməsi, milli azlıqların dillərinin və mədəniyyətlərinin qorunub
saxlanması və inkişafı üçün müəyyən şəraitin yaradılmasıdır”.
Bu cür vəziyyət etnik özündərkin qorunub saxlanmasını tələb edir. Çoxdilli və polietnik
vətəndaş cəmiyyətində azlıqların mədəniyyəti dərk olunmalı, onlara tolerant münasibət
bəslənməlidir. Artıq etnosiyasi inteqrasiya modelinin reallaşdığı cəmiyyətdə ümumdövlət və
etnik identiklərin qovuşması baş verir.
Dövlət dili mədəniyyətin ötürücüsü kimi insanların, cəmiyyətin intellektual, mənəvi
vəziyyətini müəyyən edir. Çoxmillətli Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətində xalqların birliyini,
mülki identikliyini təmin edir. Azərbaycan dili özündə tarixi təcrübəni ən yaxşı ideyaların
sintezini, ölkəmizdəki bütün xalqların və etnik qrupların, mədəni, mənəvi ənənələrini əks
etdirir. Azərbaycan dili dövlətçiliyimiz üçün çox qiymətli və dəyərlidir.
Azərbaycan dövləti elə bir dil siyasəti yeridir ki, bütün xalqların mənafeyini və
maraqlarını ifadə edir. Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətində unikal dil mühiti formalaşıb.
Azərbaycan dili onlarla dil və dialektlə qarşılıqlı əlaqədə inkişaf edır. Azərbaycan dili
konstitusiyamızda dövlət dili kimi təsbit olunmuşdur. Ölkə-mizdə vətəndaş cəmiyyəti
ideyasının reallaşmasında Azərbaycan dövlət dili böyük rol oynayır. Azərbaycan dili
xalqımızın mənəvi varlığının ifadəsi olub mühüm dəyər kimi çıxış edir, xalqımızın sosialsiyasi, etnik, əxlaqi ideallarının təcəssümüdür.
Dil vətəndaş cəmiyyətinin inkişafının mühüm atributu olub xalqın zəngin düşüncəsini,
ənənələrini, tarixini, dinini, mənəvi həyatını əks etdirir. Demokratikləşmənin baş verdiyi
ölkələrdə, o cümlədən, Azərbaycanda bərqərar olan vətəndaş cəmiyyəti ümumbəşəri, liberal
dəyərlər müsəlman Şərqi üçün də cəlbedicidir və gələcəkdə bu proseslərin Şərqdə baş verməsi
zərurətə çevrilə bilər. Ərəb dünyasında avtoritar rejimlərin demokratik meyilli rejimlərlə əvəz
edilməsi buna əyani sübutdur. Qeyri-dövlət vətəndaş cəmiyyətinin iqtisadi, siyasi, sosial, dinimədəni sahələri və dil dövlətlə vəhdət təşkil edir. Bu proseslər-də plüralist tipli, dövlətçilik
şüuru və psixologiyasının Azərbaycançılıq ideologi-yasının və psixologiyasının müsbət təsiri
vardır. Ölkədə aparılan demokratik islahatlar, milli-mənəvi dəyərlərin qorunub inkişaf
etdirilməsi, hüquqi, demokratik, sosial dövlətin və vətəndaş cəmiyyətinin bir-birilə
yaxınlaşmasını şərtləndirən amillərdəndir.
Dövlətin hüquqi xarakterinin güclənməsilə aşağıdakı müsbət proseslər baş verir:
“Vətəndaş cəmiyyətində hüquqi mədəniyyətin və hüquqi şüurun səviyyəsi yüksəlir. Vətəndaş
cəmiyyətinin üzvləri ilə hakimiyyət arasında qarşılıqlı etimad yaranır. Hüquqi dövlətdə qəbul
olunmuş qanunlar vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin təbii hüquqlarını pozmur və bu qanunlar
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hamı tərəfindən qəbul edilir, hamı bu qanunlara tabe olur”. Legitim, demokratik dövlət
hakimiyyəti cəmiyyətdə dövlət dilinin funksiyasının genişlənməsinə şərait yaradır. Vətəndaş
cəmiyyəti sosial ümumiliyin onun yetkinlik, ağıllılıq, ədalətlilik, insanilik meyarının ən
yüksək pilləsidir. Hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunun Qərb modeli
formalaşsa da, prosesdə ölkəmizin milli spesifikası da nəzərə alınır. Vətəndaş cəmiyyətinin
insanı mənəviliyə, yaradıcılığa yönümlü şəxsiyyətdir, bu cəmiyyətin milli-mənəvi dəyərləri
insanların riayət etdiyi əxlaq və davranış normalarının, din, dil şüurunun məcmusudur.
Hüquqi dövlət vətəndaş cəmiyyətindəki əxlaq və normalarının, dinin və dilin hamı üçün
qanun səviyyəsində qəbul olunmasını tələb edir.
Prof.İ.Məmmədzadə vətəndaş cəmiyyəti, onun fəlsəfəsi və etikasının dövlət və fərdin
maraqları ilə qarşılıqlı əlaqəsi məsələsinə toxunaraq yazır “ Dövlətin vətəndaş cəmiyyəti,
bazar cəmiyyətini vətəndaş cəmiyyətindən fərqləndirməsi vətəndaş cəmiyyətinin
xüsusiyyətlərini üzə çıxarmağa imkan verir. Bu xüsusiyyətlər isə ondan ibarətdir ki, onlar
təkcə eynisıralı və oxşar deyil, həmçinin müxtəliflik və çeşidliliklə bağlı olan, yəni plüralizm
anlayışı altında birləşən elementləri özündə əks etdirir. Bu səbəbdən vətəndaş cəmiyyətinin
vəhdəti onun çərçivələrində birgə həyata ümumi səylə birləşmiş müxtəlifcinsli sosial
qüvvələrin, institutların, təşkilatların, maraq qruplarının olmasındadır. Məhz bu səy vətəndaş
cəmiyyətinin müxtəlif qrupları üçün vətəndaş cəmiyyəti etikası, yəni birgə yaşamağa dair
qayda və standartların əhəmiyyətini şərtləndirir. Vətəndaş cəmiyyəti etikası yalnız bir
konfessiya dindarlarına yararlı olan dini əxlaqdan da genişdir, çünki onun norma və
standartları müxtəlif konfessiyalar, dindarlar və ateistlər qaydaları və yaşama normalarını
özündə əks etdirir...Vətəndaş cəmiyyəti mədəniyyəti və etikası, fərdlərin vətəndaş kimi çıxış
və sərbəst hərəkət etməsilə həyat strategiyalarını müdaxiləsiz müəyyənləşdirdikləri münasibət
sahələrini tənzimləyir” [4, 165-166].
Milli maraqlar, insanların maraqları, onların mənəviyyatı, mədəniyyəti, dili, dini və s.
problemləri vətəndaş cəmiyyətində sərbəst tənzimlənir, dövlətin müda-xiləsinə məruz qalmır.
Azərbaycanın müstəqilliyi dövlət və cəmiyyət - fərd maraqlarının və milli ideologiyanın
qarşılıqlı münasibətlərinin ahəngdarlığından çox asılıdır. Vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərinə
vətəndaş-dövlət-cəmiyyətin qarşılıqlı münasibətləri, eləcə də, fərdin cəmiyyətdəki əxlaq və
davranış normaların dinini, dilinin özünün daxilən dərk edilmiş tələbatlarına çevrilməsi
mühüm təsir göstərir. İ. Məmmədzadə vətəndaş cəmiyyəti etikasının təsir gücündən bəhs
edərək, özünün “Vətəndaş cəmiyyəti və milli ideologiya” əsərində yazırdı: “Vətəndaş
cəmiyyətinin əsasını maraq, azadlıq və bərabərlik təşkil edir və aydın olur ki, bu fenomenlər
müsəlman Şərqində də vətəndaş cəmiyyəti ideyalarına təkan verə bilər” [6, 25]. Müəllif
vətəndaş cəmiyyətinin informasiya cəmiyyətilə qovuşduğunu da qerd edir: ”Aydındır ki,
yenicə formalaşmaqda olan vətəndaş cəmiyyətində elə şüur tipləri vardır ki, zərurətini
anladıqları halda istənilən ieniliyi qəbul etməyə hazırdırlar. Deməli, təkcə öz cəmiyyətini və
mədəniyyətini anlamaq kifayət deyildir, onları izah etmək zərurəti də mövcuddur.
İnformasiya cəmiyyətinin bugünkü elementləri, yaxud yenilikləri qavramağa hazır şüur
informasiya cəmiyyətinin, yəni fərqli dəyərlərin hökmran olduğu cəmiyyətin formalaşmasına
səbəb ola bilərlər. Vətəndaş cəmiyyəti bu halda informasiya vətəndaş cəmiyyəti olacaqdır.”
Bəşəriyyətin həyatında baş verən XX - XXI əsrlərin ən ciddi, ən böyük hadisəsi olan
qloballaşma insanların mənəvi, fərdi həyatlarına mürəkkəb, ziddiyyətli bir proses kimi daxil
olmaqdadır. Bu inteqrasiya gedişində müsbət dəyərlər sisteminin təşəkkülü ilə yanaşı, mənfi
proseslər yaranır. Qloballaşma mədəni-mənəvi həyatın, dinin və dilin inkişafında yeni
keyfiyyətlər kəsb edir, eyni zamanda bir çox mövcud dəyərləri dağıdır, qlobal vətəndaş
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cəmiyyəti üçün yeni problemlər kimi özünü göstərir. Vətəndaş cəmiyyətinin yetkinlik, yüksək
inkişaf, vətəndaş və vətəndaşlıq olmadan mövcudluğu qeyri-mümkündür. Hüquqi dövlətsiz
vətəndaş cəmiyyəti yoxdur. Vətəndaş cəmiyyəti
sosial cəmiyyətin sivilizasiya və
mədəniyyətin uzun prosesin məhsuludur.
Beləliklə, Azərbaycan dövlət dili və mədəniyyəti, ictimai həyatın mənəvi amilləri kimi
vətəndaş cəmiyyəti ideyasını təbliğ etməklə Azərbaycanda demokrtik, hüquqi dövlətin və
cəmiyyətin təşəkkülü və inkişafında mühüm rol oynayır.
Məqalənin aktuallığı. Müasir vətəndaş cəmiyyətində dövlət dili və milli mənəvi
dəyərlərin fəlsəfi təhlilinə ehtiyac olduğunu nəzərə alsaq, məqalə aktual hesab olunmalıdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, vətəndaş cəmiyyətində dövlət
dilinin fəlsəfi aspektdən tədqiqinə ilk dəfə rast gəlinir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də geniş oxucu kütləsi istifadə edə bilər.

Ədəbiyyat
1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Bakı: Qanun, 2006.
2. Cəfərov N. Dəyanətli O. İlham Əliyev: Siyasi portiretin cizgiləri. Bakı: Az.Atam, 2004.
3. Quliyev R.V. Azərbaycanda hüquqi dövlətin təşəkkülünün sosial-fəlsəfi problemləri.
Bakı: Elm, 2013.
4. Məmmədzadə İ.R. Qloballaşma və müasirləşmə şəraitində fəlsəfənin aktuallığı
haqqında. Bakı: Təknur, 2009.
5. Musayeva Ş.M. Dəyərlər və vətəndaş cəmiyyəti: Bəzi etnik aspektlərin təhlili. Bakı:
Elm və təhsil, 2013.
6.Мамед-заде И.Р. Гражданское общество и национальная идеология: Философия
политечесого процесса Азербайджане. Баку: М.П.ТАФАККУР, 1995.
7. Мехтиев Р.Э. Азербайджан: вызовы глоболизации. Ваку: XXI YNE, 2004.
8. Азаров В. Государтво, язык и гражданское общество //http://www/cis-emo.net/ru/
mterialis/qrazdanskoe
obsehestvo/vyacheslav-azarov-qosudarstvo-yazık-qrajdanskoeobshestvo.
9. Согомонов А. О языках гражданского общества//http:// oted.ru/ article. 100.
html//Ветник Московской школы гражданского просвещения 2010, № 1
У.Балакишиев
Я.Кулиева

Гражданское общество, государственный язык и моральные
ценности: социально-философский аспект
Резюме
В статье в аспекте социальной философии рассматривается роль языка, как
культурная ценность в процессе построения в азербайджанского гражданского
общества.
Авторы, используя различные подходы, проанализировали языковые версии в
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гражданском обществе и представили свою позицию по проблеме отношения общества,
государства к такому ценностному фактору, как язык.
U.Balakishyev
Y.Guliyeva

Civil society, state language and moral values:
socio-philosophical aspect
Summary
The article examines the role of language and moral values in the process of civil society
building in Azerbaijan from a socio-philosophical aspect. The authors analyzed the language
versions of civil society, different approaches to the problem, and communicated their
relationship to the relationship between society, state, language and values. The book also
touched upon the philosophical aspect of the issue of the development of the state language of
Azerbaijan in the civil society and in the legal state.
Redaksiyaya daxil olub: 05.09.2017
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“Qorxu reallığı” illüziyası: təbiilik yoxsa sünilik
Məhərrəm Əliyev
psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
ADPU-nun baş müəllimi
E-mail: m_a_1977@mail.ru
Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos.U.M.Qəzvini
psixol.ü.f.d., dos.C.Q.Alıyev
Açar sözlər: qorxu, fobiya, həyəcan, realqorxu, nevrotik qorxu, qorxuya hazırlıq,
qorxunun inkişafı, çəkinmək, xof
Ключевые слoва: страх, фобия, тревога, реальный страх, невротический страх,
готовность страха, развитие страха, боязнь, испуг
Key words: fear, phobia, anxiety, real fear, neurotic fear, readiness of fear, development
of fear, dread, fright
Bu gün Azərbaycanda insanların əksəriyyəti qorxu, fobiya və həyəcan yaşamaqdadır. Ən
çox da bundan əziyyət çəkənlər uşaqlar, şagirdlər və tələbələrdir. Mütəxəssislər problemin
mahiyyətini araşdırmaqla yanaşı, onun aradan qaldırılma yollarını da üzə çıxarmağa çalışırlar.
Lakin önəmli məqamı gözdən qaçırırlar; bilmədiyiniz hər nəsə onunla mübarizə aparmaq daha
çətindir, hətta həmən-həmən imkansızdır. Problemin kökünü anlamadan onu sadəcə bir
müddətlik aradan qaldırmaq mümkün ola bilər. Mövzunun aktuallığını qoruyan məhz bu
anlayışlara fərqli prizmadan baxışların mövcudluğudur, çünki müxtəlif yanaşmalar müxtəlif
həll yollarının tapılmasına vəsilə olur.
Hazırki yazıda biz problemi psixoanaliz və neyrolinqvistik proqramlaşdırma aspektindən
dəyərləndirməyə cəhd edəcəyik; psixoanaliz nöqteyi-nəzərindən, problemin mahiyyətini
anlaya bilmək və neyrolinqvistik proqramlaşdırma nöqteyi-nəzərindən isə problemin aradan
qaldırılması yollarını göstərmək üçün.
Z. Freyd qorxudan danışarkən real və nevrotik qorxunu fərqləndirir [5]. Günümüzdə artan
nevrotik qorxudur.Bu haqda bir az sonra. Hələlik real qorxunun nə olduğunu anlamağa
çalışaq.Real qorxunu izah edərkən, Z.Freyd yazır ki, “onun haqqında deyəcəyik ki, o,
özlüyündə xarici təhlükənin, başqa sözlə, gözlənilən xəsarətin qavranılmasına reaksiyadır,
qaçmaq refleksi ilə əlaqədardır və onu özünümühafizə instinktinin ifadəsi kimi nəzərdən
keçirə bilərik” [5, 251]. Qeyd etməliyik ki, qorxu təməl baza emosiyalardan biri olmaqla,
həyatımızda önəmli rola malikdir. Z.Freydin fikrincə, qorxunun hansı obyektlər qarşısında və
hansı şəraitdə əmələ gəlməsi xarici aləm qarşısında öz qüvvələrimizi duymaqdan və bizim
biliklərimizdən asılıdır [5]. O, öz kitabında izah etməyə çalışır ki, “təhdidedici təhlükə
qarşısında yeganə məqsədəuyğun davranış, təhdidin kəmiyyətilə müqayisədə öz qüvvələrinin
sakitcə qiymətləndirilməsi və daha sonra qərar qəbulu ola bilərdi, hansı ki, uğurlu sonluğa
böyük ümid verir: qaçmaq, yaxud müdafiə olunmaq, hətta bəlkə də, hücum etmək. Lakin bu
zaman qorxuya ümumən yer qalmır” [5,251]. Müəllif tərəfindən belə bir nəticə çıxarılır ki,
təhlükəyə qarşı reaksiya qorxu affekti ilə müdafiə əməlinin qarışığından ibarətdir.
Düşüncəsini inkişaf etdirərək, o, qorxuya hazırlığı (müasir psixoloji ədəbiyyatda həyəcanlılıq
kimi xarakterizə olunur) və qorxunun inkişafını fərqləndirməklə, birincini məqsədəuyğun,
ikincini isə qeyri-məqsədəuyğun sayır. Əgər biz qorxuruqsa qaçırıq və bu halda
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məqsədəuyğun olan həyəcanlılıq deyil, qaçışdır.
Tam bu nöqtədə biz qorxan insanların sayının nə üçün artdığını “anlama məntəqəsi”nə
yaxınlaşmış oluruq. Bu məsələdə hər şeyin su kimi şəffaflaşması üçün 3 anlayışa Z.Freydin
münasibətini bildirmək kifayət edəcəkdir ki, daha sonra fobiyaların necə qazanıldığını, ya da
doğrusunu desək, qazandırıldığını daha yaxşı başa düşə bilək. “Qorxu” (страх), “çəkinmək”
(боязнь) və “xof” (испуг)anlayışlarını müəllifin dilində izah etməyə çalışaq. Z.Freyd yazır:
“Mən sadəcə güman edirəm ki, “qorxu” (Angst) hala aiddir və obyektə diqqəti ifadə etmir.
“Çəkinmək” (Furcht) isə məhz obyekti işarə edir. Əksinə, “xof” (Schreck), sanki, xüsusi
məna daşıyır, yəni məhz qorxuya hazırlıq olmayanda təhlükə əməlini qeyd edir. Ona görə
belə demək olardı ki, “xof”dan insan qorxu ilə müdafiə olunur” [5, 252]. Məncə, bu gün artıq
nə üçün qorxuların, fobiyaların artdığını anlaya bilərik. Yuxarıdakı fikirdən eyni anda iki
nəticə çıxarmış oluruq: birincisi, insanların qorxmağını istəyirsinizsə, xof yaradın və ikincisi,
xofu yaratmaq üçün sadəcə bir söz belə yetərlidir, əgər doğru şəkildə istifadə olunarsa. Hətta
Z.Freyd yazır ki, “Bəzi fobiyalar, filogenetik irsiyyətə görə qorxu obyekti ola bilər.... qorxu
təlqin edən şeylərdən bir çoxu təhlükə ilə sadəcə simvolik əlaqədə ola bilər” [5, 262]. Bəsit
misal gətirmək lazımsa, o zaman cizgi filmlərindən sadəcə birinin adı belə yetərli ki,
uşaqlarda və cizgi filminə baxarlarsa, hətta böyüklərdə xof əmələ gəlsin. Bu cizgi filminin adı
“Şrek”dir, belə ki, almanca bu kəlmə yuxarıda gördüyümüz kimi “xof” anlamını verməkdədir.
Necə bir təhlükə ilə qarşı-qarşıya olduğumuzu görməmiz önəmlidir.
Nevrotik qorxuya isə Z.Freydə görə, əsəb xəstələrində rast gəlinir, hansı ki, bu gün
sağlam insanlarda geniş yayılmaqdadır, hansının ki, səbəblərini bayaq izah etdik. Bizi
maraqlandıran nevrotik qorxunun müəllifə görə, ikinci forması olan “fobiyalar”dır, hansı ki,
müəyyən obyekt yaxud situasiyalarla psixi cəhətdən daha çox əlaqədardır. “Bu qorxu
çoxşəkilli və çox zaman qəribə “fobiyalar” formasındadır. 3 qrup fobiyaları ayırd edə bilərik:
1) qorxu saçan obyekt və situasiyalardan bəziləri bizim kimi normal insanlar üçün də
təhlükəyə aid olan qorxunc nəsədir, ona görə də, bu fobiyalar bizə qüvvəsinə görə şişirdilmiş
olsalar da anlaşıqlı görünürlər...... Məsələn, ilanla qarşılaşanda əksəriyyətimiz iyrənmə hissi
yaşayırıq.... 2) bu qrupa təhlükəyə aid olan o halları şamil edirik ki, hansılara, adətən,
əhəmiyyət verməyə və onu ön plana çıxarmağa vərdiş etməmişik. Bura əksəriyyət situativ
fobiyalar aiddir.... Məsələn, dəmir yollarında bədbəxt
hadisələrin yaşanması evdə
olduğundan daha artıqdır.... 3) nevrotik qorxunun bu forması bizi o sirr qarşısında qoyur ki,
biz qorxu və təhdid edən təhlükə arasındakı əlaqəni tamamilə nəzərdən qaçırırıq” [5,262].
Əlbəttə, unutmamalıyıq ki, Z.Freyd qorxunun seksual məhdudiyyətlərlə əlaqəli olduğunu
söyləyirdi. Bizim fikrimizcə isə, qorxu emosiyası normal olmaqla, digər təməl baza
emosiyalarla birgə həyatımız üçün mahiyyət etibarilə eyni önəmi daşıyır. Lakin heç bir insan
daima qorxu emosiyası keçirə bilməz, bu, onun məhv olmasına gətirib çıxara bilər. Məhz
psixoloji mahiyyət burada gizlidir.
Qorxu rasional, fobiya isə irrasional sayılır [2]. Fobiyalar insanın gündəlik həyatına
mütəmadi təsir göstərməklə, onun davranışını dözülməz şəkildə dəyişdirə bilir. Məsələn
neyrolinqvistik proqramlaşdırmaya aid kitablardan birində qeyd edilir ki, “fobiya – insan
həyatı üçün çox zaman təhlükəli olan hər hansı gözlənilməz, güclü, kəskin stimula
orqanizmin cavab reaksiyası kimi qısa zaman kəsiyində yaranan qüvvətli xofun ani şüursuz
ümumiləşdirilməsi nümunəsidir”.... “qorxu isə – xofun ümumiləşdirilməsi prosesidir, hansı ki,
zəngin xarici hadisələrin müşayiəti olmadan baş verir, kifayət qədər uzun çəkir (bir neçə
dəqiqədən bir neçə saata qədər) və çox zaman insanın daxili gerçəkliyində şüurlu şəkildə
cərəyan edir” [3, 330-331].Başqa sözlə, fobiyanın yaranması üçün əgər xarici gözlənilməz
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hadisə gərəksə, qorxunun yaranması üçün insanın təfəkkürü və təxəyyülü yetərlidir. Yadda
saxlamalıyıq ki, fobiyalar və qorxular qazanılma strategiyalarına görə fərqlənsələr də,
simptomları (Vizualxatırlama – Kinestetika_ ) eynidir.
Qorxularla fobiyalar arasında əlaqəni qurduqdan sonra, onlarla mübarizə aparma yollarını
da tapmaq asanlaşır. Bu haqda daha sonra. Burada qeyd etməyi vacib sayırıq ki, həyəcan
anlayışını da unutmadıq. Psixoanalizdə həyəcan “eqo”nun funsiyası sayılır və real, nevrotik
və əxlaqi həyəcan olaraq təsnif olunur [6]. R.Bendler isə, fobiya və həyəcanı qorxunun iki ana
qrupu kimi xarakterizə edir [1].Onun fikrincə, fobiya birdən, həyəcan isə tədricən, mərhələli
şəkildə yaranır.
Hər necə olursa olsun, problemin kökündə “xof”un olduğu qənaətini çıxarmış oluruq. Və
əslində, bu məqamda nə üçün uşaqlar və yeniyetmələrdə qorxu, fobiya və həyəcan hallarının
artdığını daha yaxşı anlamış oluruq. Belə ki, müasir məktəblərin əksəriyyəti uşaq və
yeniyetmələr, o cümlədən, erkən gənclər üçün “xof” şəraiti yaradır. Nəticədə uşaqlarımız,
yeniyetmələrimiz və erkən gənclərimiz onlar üçün yaradılmış şəraitə qorxu, fobiya və
həyəcan şəklində reaksiya verirlər. Deməli, əslində problemi biz özümüz yaratmış oluruq.
Deyilənlərdən belə nəticə çıxara bilərik ki, təbii və süni qorxular vardır. Təbii qorxular
insanların təhlükəyə qarşı müqavimət göstərə bilməsi üçün anadangəlmə olan təməl
emosiyalardır. Lakin süni qorxular cəmiyyətdə insanların buna hazırlığı olmadan bu və ya
digər şəkildə və formada qəsdən yaradılan emosiyalardır.
Yadda saxlamalıyıq ki, baş verənlər şüursuzluq səviyyəsində baş verir və bu, o deməkdir
ki, onlara qarşı qoymaq heç də asan deyildir. S. Biddalf öz kitabında yazır ki, “davamlı qorxu
və davamlı tənhalıq stress hormonlarının uşaq orqanizminə atılmasının səbəbi olacaq, belə ki,
onların təbiəti deyir: Burada nəsə heç də doğru deyil. Uzun müddət davam edirsə, stresslər
bilinən mənfi nəticələrə təkan verirlər. Onlar uşağın tamşəkilli fiziki və psixi inkişafını pozur.
Stressli uşaqlar böyümürlər. Yalnız sevinc, gülüş və sakitlik qələbə çalanda, böyümə və
inkişaf yenidən bərpa olunur” [4, 118].Bəzən avtobusda uşağın davamlı ağlamasına
baxmayaraq, ananın “müasir görüşlərə” görə onu qucağına almaması səhnəsini gördükdə,
həmin anaya sadəcə hayqırmaq istəyirsən ki, məhz bu anda uşağınızın bədənində kortizolun
səviyyəsi kəskin artmaqdadır ki, bu da stress səviyyəsinin göstəricisidir. Həmin anda uşağa
qorxudan azad olmaq üçün lazım olan sadəcə ananın onu qucaqlamasıdır. Lakin ana etdiyinin
doğru olduğuna əmin olmaqla, şüursuzluq səviyyəsində “xof” şəraitinin toxumlarını
əkməkdədir.
Bu problemdən çıxış yolu iki istiqamətdədir: 1 – konkret fərdi konsultasiyalar sayəsində
qorxu, fobiya və həyəcanla mübarizə aparmaq, lakin bu zaman “xof” olduğu kimi qalır və 2 –
“xof”u aradan qaldırmaq.
Birinci yolla, yəni sadəcə fobiyaların aradan qaldırılması ilə əlaqəli aşağıda sizlərə
R.Bendlerin tətbiq etdiyi “sürətli fobiya texnikası”nı təqdim edirik [1, 77]:
1. Sahib olduğunuz bir fobiyanı düşünün. Bu fobiyanı yaşadığınız bir zamanı (ya da
fobiyanızı tərif edən xəyali bir vəziyyəti) gözünüzdə canlandırın.
2. Özünüzü bir kinoteatr salonunda oturub ekranda özünüzü bu qorxu(lu)dan təcrübəni
yaşayarkən müşahidə edirsiniz kimi xəyal edin.
3. Özünüzü kinoteatrın projeksion otağında, aşağıda oturan və qorxu(lu)dan təcrübədən
keçməkdə olan özünüzü seyr edən özünüzə baxarkən xəyal edin.
4. Təcrübəni uğurla atlatdığınız son ana qədər filmi seyr edin və sonra uçaraq filmin
sonundakı “mən”liyinizə daxil olduğunuzu xəyal edin.
5. Qorxu filminin sonunda öz içinizdə durarkən onu tərsdən oynatdığınızı, beləcə hər
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şeyin tərsdən getdiyini xəyal edin. Geri-geri yeriyirsiniz, tərsindən danışırsınız, geriyə doğru
hərəkət edirsiniz. Bunu edərkən sirk musiqisini də başınızda duyun və təcrübə ilə
qarşılaşdığınız ana qədər geriyə gedin. Sonra fobiyanı düşünün və necə fərqli hiss etdiyinizi
fərq edin.
6. 1-5 arası addımları bir neçə dəfə (tək sayda - M.Ə.) təkrar edin.
7. Bunu edərkən və qorxunu düşünərkən hisslərinizdəki dəyişməni fərq edin və fobiyanı
artıq necə hiss etmədiyinizi görün!
Bu texnika bütün dünyada fobiyaların aradan qaldırılmasında ən çox istifadə olunan
üsullardan biridir. Əlbəttə ki, bu gün bu texnikanın müəyyən modifikasiya olunmuş fərqli
variantları da vardır.
Problemin həllinin ikinci yolundan söhbət açmaq istəyiriksə (əsasən, uşaqlar, şagirdlər,
tələbələr nəzərə alınarsa),məsələn, əgər təhsildə “xof”un aradan qaldırılmasından danışırıqsa,
o zaman təhsilə yeni baxışın formalaşmasından, başqa sözlə, məktəbdə şagirdin inkişafına
gərəkli olmayan əlavə dərslərin ləğv edilməsi, ibtidai siniflərdə imtahanların ləğv olunması,
yuxarı siniflərdə imtahanların asanlaşdırılması, məktəbdə dostluq və əməkdaşlıq mühitinin
yaradılması, ali təhsil müəssisələrinə imtahan şərtlərinin yüngülləşdirilməsi, ali təhsil
müəssisələrində imtahanların fakültələr üzrə keçirilməsi, müəllimlərə inam mühitinin
yaradılması, yəni müəllimlərin kollokviumları və imtahanları şifahi, yazılı və ya test olmaq
şərtilə müstəqil keçirməsi, ali təhsil müəssisələrində koordinatorluq sisteminin dəyişdirilməsi
(hər müəllim öz fənnindən imtahanda koordinator olmalı) və s. bu kimi başqa məsələlərin
tətbiqindən danışmalıyıq.
Məqalənin aktuallığı. İnsanların əksəriyyətinin qorxu, fobiya və həyəcanla əlaqədar
mütəmadi psixoloqlara müraciət etməsi problemin aktual əhəmiyyət kəsb etdiyinə işarə edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. İlk dəfə Azərbaycanda qorxu, çəkinmək və xof anlayışları elmi
təhlilə məruz qalmaqla, təbii və süni qorxular fərqləndirilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Problemin həllinin praktik yolları və
istiqamətləri göstərilir, R. Bendlerin “sürətli fobiya texnikası”nın mərhələləri təsvir olunur.
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М.Алиев

Иллюзия «страха реальности»: естественность
или искусственность
Резюме
В статье раскрывается сущность таких понятий, как страх, фобия, тревога, реальный
страх, невротический страх, готовность страха, развитие страха, боязнь, испуг. Страхи
разделяются на естественные и искуственно созданные. Показаны способы
преодоления испуга, во-первых, при помощи устранения страха, фобий и тревоги со
стороны психолога на индивидуальных консультациях, и, во-вторых уничтожение
испуга как такового.
M.Aliev

"Fear reality" illusion: naturalness or artificial
Summary
The article reveals the essence of such concepts as fear, phobia, anxiety, real fear, neurotic
fear, readiness of fear, development of fear, dread, fright. Fears are divided into natural and
artificially created. The ways of overcoming the fright are shown, first, by eliminating fear,
phobias and anxiety on the part of the psychologist in individual consultations, and, secondly,
eliminating the fright as such.
Redaksiyaya daxil olub: 04.07.2017
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Virtual ünsiyyət probleminin mahiyyəti və təhlili
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Elmi-texniki tərəqqi elə inkişaf dərəcəsinə çatmışdır ki, yüksək texnoloji proseslərin
cəmiyyətdə təsirinin nəticələri, insan psixikasını özü kimi mürəkkəb dəyişikliklərə uğradır.
İnsan psixikasında bu cür mürəkkəb dəyişikliklərin meydana gəlməsi, dərk olunan obyektlərin
xüsusiyyətlərindən bilavasitə asılıdır. Hər bir dərk olunan obyekt psixikada özünəməxsus izlər
buraxır. Burada, cəmiyyətin inkişaf səviyyəsini nəzərə almaq vacibdir. Nəzərə almaq lazımdır
ki, elə müasir cəmiyyətin özü texnogen cəmiyyətdir.
Yaşamın bütün sferasına «informasiya inqilabı» kimi daxil olan internet nəzarətsiz
fəaliyyətin çeşidli təzahürünə geniş imkan yaradır. İnternet bir psixoloji «tələ» rolunu
oynayaraq «fərdlər çoxluğu»nu özündən asılı vəziyyətdə saxlayır (6, 163).
Müasir cəmiyyətdə, beynəlxalq iqtisadi və ictimai sferada insanın fəaliyyətini yeni
metodlarsız və texniki vasitələrsiz, daha doğrusu rəqəmli kommunikasiya sistemləri,
kompüter və yüksək tezlikli rabitə kanalları olmadan təsəvvür etmək mümkün deyildir. Bütün
bu məsələlər böyük həcmli, yüksək keyfiyyətli informasiyanın istismarı ilə bağlıdır. Məhz bu
proses informasiya cəmiyyətinə keçidi şərtləndirir. Kütləvi kompüterləşmə prosesi fəaliyyətə
və həyat tərzinə sirayət edərək cəmiyyətdə gedən proseslərin istiqamətini və keyfiyyət
yönümünü dəyişdirir. Müşahidələr göstərir ki, bu gün artıq «kütləvi kompüterləşmə»
prosesinin məntiqi nəticəsi olan “internetə qoşulma imkanına malik olma” insanlara bir sıra
vacib və müsbət imkanlar yaratmaqla yanaşı, «dağıdıcı» və «destruktiv» davranışın
formalaşmasına və onun «intellektuallaşma»sına gətirib çıxarır.
Virtual ünsiyyət probleminin aktuallığı müasir cəmiyyətdə yaşamın, insanların həyat
tərzinin dinamikası ənənəvi inkişafın texnogen inkişafa culğaşdığı bir zamana təsadüf edir.
İnternetin sosial yaşama və işgüzar fəaliyyətə köklü tətbiqi və təsiri bir çox fəlsəfi,
sosioloji, sosial-psixoloji, psixoloji və s. «mərtəbələrdə» insan şüurunun inkişafının
keyfiyyətini xüsusi bir hal kimi ortaya qoyur. Belə ki, süni yaradılmış yeni «sistem-məkan»
xüsusiyyətlərini yaradır. Virtual məkanın və zamanın varlığı süni sistemin nailiyyətinin
nəticəsidir. Qeyd etmək lazımdır ki, sosial elmlər müstəvisində, virtual məkan və zaman
xüsusiyyətləri fenomena səviyyəsinə qalxmır (4, 65).
İnternet ünsiyyət problemi ilə bağlı yerli və xarici ədəbiyyatlarda müxtəlif aspektdən
yanaşmalar mövcuddur. Onlardan bəzilərinə diqqət yetirmək bu sahəni araşdırmağın əsas
amilidir. Lakin ölkəmizdə, internetdən istifadənin hansı dəyərlər əsasında qurulması haqqında
Azərbaycan dilində ədəbiyyatın tamamilə yoxluğu, rus dilli ədəbiyyatın qıtlığı və ən vacib
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məsələ, yeganə məlumat mənbəyi sayılan internetdən istifadə imkanındakı çətinliklər
tədqiqatın işlənmə səviyyəsini tam dolğunluğu ilə əks etdirilməsinə imkan vermir.
Ancaq, Azərbaycanda informasiya cəmiyyətinə keçid dövründə müxtəlif məsələlərin
qoyuluşu R.M.Əliquliyev, A.Abbasov, T.Abbasov, V.Qasımov, E.R.ƏIiyev, A.ƏIiyev və
Ə.Qəhrəmanzadə və başqaları tərəfindən, əsərlərində öz əksini tapmışdır. Belə ki, qeyd
olunan müəlliflərin əsərləri hətta ölkəmizin hüdudlarından kənarda da böyük maraq doğurur.
Ancaq, informasiya və telekommunikasiya texnologiyalarının inkişafının sosial - psixoloji
təsiri amillərini əks etdirən elmi-tədqiqat işləri yox dərəcəsindədir.
Ümumiyyətlə, ölkəmizdə psixologiyada «insan-maşın» münasibətlərinin tədqiqatına
maraq hələ ki, lazımı səviyyədə deyildir.
İnternetin sosial-psixoloji və psixoloji əngəlliklərini başa düşmək üçün bəlkə də dünya
psixologiya elmində «insan-maşın» münasibətlərinin yeni məqamlarını sistemli şəkildə
açıqlayan ilk əsərlərdən sayılan «İnternetin psixologiyası» kitabı əsas metodiki, metodoloji və
praktiki vəsait kimi faydalı mənbədir (3, 50).
İnternetin psixologiyası sahəsinin predmeti - «internet şüuru» («virtual şüur») ətrafında
cəmləşir. Belə ki, bu sahədə ən aktual başlıqlar aşağıdakı məsələləri əhatə edir: qovşağın dilinet dili, təəsuratların formalaşması-virtual assosiyasiyalar, internet- fərdi tiplər və
kateqoriyalar, «xətdə» və ya internetdə: internet təəssüratların idarə olunması-təəssürat
menecmenti, «xətdə» özünütəqdim, xəttdə «maskalar», qorxulu «sferalarda» müxtəlif
«rolların» oynanılması («oyun sənayesi»), hissin və qəzəbin virtual təqdimi, internet
(davranış) stili və etiketi, anonimlik, təqdimat və ifadə etmə və s (5, s. 119).
İnternetin təsirini birmənalı konkretləşdirmək və ünvanlandırmaq düzgün deyil. İnternetdə,
qarşılıqlı münasibət faktoru özünəməxsus səciyyə daşıyır. Bu məkanda ən ümumi
münasibətlərdən ən xüsusi münasibətlərə qədər istənilən ünsiyyət növü mümkündür (1, 316).
Virtual sözünün mahiyyətinin açıqlanması üçün bir çox lüğətlərə müraciət edilmişdir.
Ancaq, bu sözün tərcüməsinə çox hallarda tamamilə rast gəlinməmişdir. Bəzi lügətlərdə isə
mövcud olan tərcümələr bizə aşağıdakı qənaətə gəlməyə imkan vermişdir. Virtual (virtuallıq)
sözü, sosial-texnoloji inkişafın məzmununa yüklənmiş «Dünyəvi hörümçək Torunun»
(İnternetin) sosial və sosial-psixoloji yaşamın bütün sferalarına tətbiqinin məntiqi sonluğu
olaraq bir fenomen kimi meydana gəlmişdir. Virtuallığın hərfi tərcüməsi: «mümkün»,
«mümkün olan», «törəyə biləcək», «baş verə biləcək» kimi mənaları təsbit edir. Ayrıayrılıqda bu sözlər heç bir mahiyyət və məna kəsb etmir. Ancaq fərdin yaşamının reallığı
modelindən yanaşıldıqda müəyyən mənada virtuallığın mahiyyəti açıqlanır. Bu anlayış,
sosial-texnoloji anlayışlar bazasına daxil olsa da, nəticə etibarilə sosial psixologiyanın
anlayışlar lüğətinə daxil ola bilər (6, 37). Qeyd olunan hər iki elmi sferada anlayışın
mahiyyətinin açıqlanması tamamilə fərqli təfsili ilə seçilir. Qeyd edilməlidir ki, ölkəmizdə
virtual reallıq-sistemli olaraq hələ araşdırılmamış qalmışdır. Virtual reallıq - kompüter
modelləşdirilməsinin ən yüksək forması kimi «sünu yaradılmış mühit» olduğu bir çox
mənbələrdə qeyd olunur. Bir çox qərb alimləri («insan-kompüter» qarşılıqlı təsirini öyrənən
psixoloqlar-proqramistlər), virtual reallığın xarakterik xüsusiyyətləri kimi aşağıdakıları qeyd
etmişlər:
 Real zaman fəzasında modelləşmə;
 Ətraf mühitin ən yüksək reallığına uyğun olaraq imitasiyası;
 Ətraf mühitə təsir etmək imkanı və əks əlaqənin əldə edilməsi (şəbəkədə ünsiyyətdə
olmaqla).
Virtual reallıq çox vaxt «kompüterdaxili reallıq» ilə əlaqələndirilir. Ancaq virtual reallığın
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müəyyən formaları əvvəldən mövcud olmuşdur. Sadəcə olaraq, ona diqqət yetirilməmişdir.
N.Karpiskiyə görə, telefon, güzgü, televizor, yuxu, bədii əsərlər, şəkil, rəsm əsəri və nəhayət
kompüter virtuallığın müxtəlif səviyyələrdə təzahür etməsidir. Haqlı olaraq o qeyd edir ki, hər
bir səviyyə reallığın özünəməxsus modelləşdirilmiş formasıdır. Daha doğrusu virtuallığı
yaradan hər bir vasitə reallığı özünəməxsus dekodlaşdırır. N.Karpiskiy, virtuallığın müxtəlif
səviyyələrini özünəməxsus şəkildə təsnifatlaşdırır. Məsələn, insanlar telefonla müxtəlif
yerlərdən və yaxud şəhərlərdən bir-birilə əlaqə yaradaraq, «səsli - virtual reallığı» yaradırlar.
Belə qənaətə gəlirik ki, virtual reallıq hissi obrazlar vasitəsilə təqdim edilən reallıqdır. Hər
hansı bir əşya obrazlar (şəkil, televizor, güzgü və s.) vasitəsilə təsvir edilərək «ötürülür». Hər
hansı bir əşya, başqa bir əşyada əks olunduqda ona təsir edir. Yəni, əks edərkən öz obrazını
tapır. Virtual reallığı gerçəkləşdirən fəza, virtual məkandır. Virtual məkan - obrazlar məkanı
kimi də özünü büruzə verir. Virtual reallıq - insan fəaliyyətini, insanın öz «daxil»ində ehtiva
etdirir (4, 84).
Belə bir qənaətə gəlmək olur ki, cəmiyyətin yeni inkişaf mərhələsi yeni dünyagörüşü
tipləri meydana gətirir. Yeni dünyagörüşü tiplərinin inkişafı bilavasitə informasiya
məkanından asılı vəziyyətdə qalır. Nəticədə, surətlə yaranan yeni proseslər özünəməxsus
nəticələrin yaranmasına təkan verir.
Məqalənin aktuallığı. Elmi-texniki tərəqqinin inkişaf etdiyi bir zamanda virtual ünsiyyət
əsas məsələlərdəndir. Müasir cəmiyyətdə yaşamın, insanların həyat tərzinin dinamikasının
ənənəvi inkişafının texnogen inkişafla vəhdəti baxımından məqalə aktual hesab olunmalıdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, internet ünsiyyət probleminin
əsas məsələləri araşdırılmışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
tələbə və magistrantları istifadə edə bilərlər.

Ədəbiyyat
1. Куницын В.Н., Казаринова Н.В. Межличностное общение: Учеб. для вузов. Спб. :
Питер, 2001.
2. Михайлов В.А., Михайлов С.В. Особенности развития информационнокоммуникативной среды современного общества // Сборник научных трудов «Акт
уальные проблемы теории коммуникации». M.: СПбГПУ, 2004.
3.Леонтович О.А. Проблемы виртуального общения [Электронный ресурс] // П
олемика, 2000, № 7
4. Белинская Е., Жичкина А. Современные исследования виртуальной
коммуникации: проблемы, гипотезы, результаты. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.
5. Горявский Ю. Назад в будущее // Мир Internet. М., 2001, № 10
6. Жичкина А. Социально-психологические аспекты общения в Интернете. М.:
Дашков и Ко, 2004.

242

Elmi əsərlər 2017/3

Бакы Гызлар Университети

Н.Микиева

Значение и анализ проблемы виртуалного общения
Резюме
Виртуальная реальность выступает не только в качестве посредника виртуального
общения, но и существенно влияет на характер, средства и приемы общения, что в
конечном итоге существенно воздействует на личность, зачастую негативно
трансформируя ее. Данная статья посвящена анализу процесса общения в виртуальной
реальность.
N.Mikieva

The essence of the problem and analysis of virtual communication
Summary
Virtual reality acts not only as an intermediary virtual communication, but also
significantly affect the nature, means and methods of communication, which ultimately has a
significant effect on identity, often negatively, transforming it. The article dedicated to the
analysis of intercourse in virtual reality.
Redaksiyaya daxil olub: 26.05.2017
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Qaçqın yeniyetmələr: şəxsiyyətin inkişaf xususiyyətləri
Lalə Sadıxova
Azərbaycan Dillər Universitetinin müəllimi
E-mail: lala.sadixova31@inbox.ru
Rəyçilər: psixol. ü.f.d., dos.U.M.Qəzvini
psixol.ü.f.d., dos.M.S.Əliyev
Acar sözlər: qaçqın yeniyetmələr, avtoportret, aqressiya, suisidal davraniş
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Azərbaycan psixologiyasında qaçqin uşaqların psixologiyasının öyrənilməsinə dair ilkin
tədqiqatlar artıq XX əsrin 90-cı illərindən başlamış, bu sahədə bir sıra məqalələr nəşr
olunmuşdur. (R. Ə. Cavadov, G.B.Tağıyeva) Lakin sanballı elmi tədqiqat işi 2005-ci ildə
Səlim Əbdül oglu Əlizadəyə məxsusdur. O, “Qaçqin uşaqların təsviri fəaliyyətinin
xüsusiyyətləri” adlı namizədlik dissertasiyası ilə Azərbaycan psixologiyasında qaçqın
uşaqların psixi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi sahəsində ilk uğurlu addımlarını atmışdır.
Artıq Azərbaycanın ictimai-siyasi mənzərəsində “qaçqınlar” və “məcburi köçkünlər”
anlamları meydana çıxmışdır. Bu anlayışların ikinci tərəfi qaçqın və köçkün uşaqlardır. Bu
yeniyetmələrin bir şəxsiyyət kimi formalaşmasi problemlərin tədqiqi Azərbaycan
psixologiyasının aktual problemləri sırasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Müasir şəraitdə Azərbaycan pedaqoji terminalogiyasında özünəməxsus terminlər-“qaçqın
şagirdlər məktəbi” “çadır məktəbləri” anlamları əmələ gəlmişdir. Bu anlamlar köklü ictimaisiyasi və tarixi hadisələri əks etdirirlər. Onlar psixopedaqoqikada elə bu aspektdə araşdırılmalı
və təhlil olunmalıdır.
Bu konteksdə qaçqın yeniyetmələrin özünüdərk və özünəmünasibət, “Mən obraz”ının
formalaşmasının xüsusiyyətlərini tədqiq etmək çox önəmlidir. Tədqiqat üsulu kimi seçilən
“Avtoportret” vasitəsilə müəyyənləşdirilmişdir ki, qaçqın yeniyetmələr asosial davranışa
meyillidir. Bu zaman aqressiv və autoaqressiv davranış, suisidal meyllər xüsusilədiqqəti cəlb
edir.
Qaçqın uşaqların tərbiyəsi Azərbaycan pedaqoqikası üçün tamamilə yeni, həm də dövlət
əhəmiyyətli problemdir.
Qaçqın uşaqlar özlərinin sosial-psixoloji hadisələrlə zəngin olan tərcümeyi-hallarında
dövrün ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və demokratik xarakteristikasini əks etdirirlər. Aydın
məsələdir ki, onlarin inkişafı və tərbiyəsi məsələləri də yalniz bu konteks təhlil olunmalıdır.
Çox maraqlıdır ki, qaçqın uşaqların sırasında infantil uşaqlara, demək olar ki , təsadüf edilmir.
Özlərinin keşməkeşli ömurlərində dövrün hadisələrini yaşaya-yaşaya bu usaqların çoxu xalq
qayğısı ilə ali məktəblərdə təhsil alırlar. Bir çoxu isə umumtəhsil məktəblərinin şagirdləridir.
Qaçqın uşaqların bir şəxsiyyət kimi inkişafının xüsusiyyətlərini, onların şəxsiyyətlərarası
münasibətlərinin xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi xüsusilə aktualdır.
Professor R.Əliyev “Tərbiyə psixologiyası” monoqrafiyasında Amerika prezidentlərinin
təzadlı uşaqlıq həyatı Y.Qantmanın “Əsgər oyunu” kitabının maraqlı faktları ilə təsvir olunub.
Müəllifin qeyd etdiyi kimi Kennedinin də, Niksonun da, Reyqanın da, Buşun da ailədə
uşaqlıq illərində köklü problemlər olub. [1]
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Professor R.Əliyev bu faktları Nikola Makkavilinin sözləri ilə məharətlə
ümumiləşdirmişdir. Nikola Makkavilinin fikirincə o, öz həyatının təzadlı günlərini ürək ağrısı
ilə xatırlayaraq bu həyatın psixoloji effektlerini belə açıqlamışdır. “Mən kasıb ailədə
doğulduğöumdan həyatı əyləncə kimi deyil, məhrumiyyətlər kimi dərk etdim” [1,53]
XX yüzilliyin 90-cı illərində Azərbaycanın sosial tarixində qlobal ölçülərlə qaçqınlar
problemi yaranıb və qaçqın uşaqlar problemi aktuallaşılb. Bu sahədə ilk maraqlı araşdırmalar
aparılıb. (H.Ə.Əlizadə, R.Ə.Cavadov,G.B.Tağıyeva, S.Ə.Əlizadə və b.) Azərbaycan
psixologiyasında və pedaqoqikasında problemin nəzəri-metodoloji paradiqmalarının
açıqlamasında həmin tədqiqqtların əhəmiyyəti böyükdür. Lakin müəlliflər özlərinin
konsepsiyasına müvafiq olaraq qaçqın uşaqların “Mən obraz”ının xüsusiyyətlərini
öyrənməyiblər. Qaçqın uşaqların psixososial reablitasiyasına həsr olunmuş araşdırmalarda da
bu aktual məsələyə mahiyyətcə diqqət yetirilməyib.
Aparılan tədqiqat yuxarıda adları çəkilən tədqiqatlardan fərqlənərək, tamamilə qaçqin
yeniyetmələrin özünüdərk və özünəmünasibət, bu konteksdə “Mən obraz”ının formalaşması
xüsusiyyətlərinə həsr edilmişdir.
Qeyd edek ki, yeniyetməlik yaşı kifayət qədər böhranlı situasiyalarla zəngin yaş dövrüdür.
Qaçqın yeniyetmələrə xas olan psixoloji problemlər bu yaş dövrünün gərginlik və
narahatlıq halını daha da artırır.
Tərəfimizdən aparılan tədqiqatda yeniyetməlik yaşında “Mən obraz”ının formalaşması
xüsusiyyətləri qaçqınlıq və köçkünlük mühitində formalaşan şəxsiyyət kontekstində öyrənilir.
Problemin eksperimental yolla öyrənilməsi üçün istifadə olunan tədqiqat metodikasının
qarşısında aşağıdakı konkret vəzifələr qoyulmuşdur.
1. Qaçqın yeniyetmələrdə “Mən obraz”ının təşəkkül xüsusiyyətlərini və mexanizmlərini,
forma və təzahür səviyyələrini müəyyənləşdirmək.
2. Qaçqın yeniyetmələrdə “Mən obraz”ının
təşəkkülünün inkişaf dinamikasını
müəyyənləşdirmək.
3. Qaçqın və məcburi köçkünlük şəraitində yeniyetmələrin “Mən obraz”ının
formalaşmasının cins – yaş xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək.
120 insan (85 kişi və 35 qadın) tədqiqatda iştirak etdilər. Sınanılan şəxslərin yaşı 12
yaşdan 16 yaşadəkdir.(orta yaş 13,5) Sınanılan yeniyetmələr orta təhsil məktəblərinin
şagirdləridir. Sınanılann şəxslərin təqiqatda iştirakı könüllü idi.
Tədqiqatın keçirilmə prosedurasında I variantda proyektiv metodikalar sırasına aid olan
“Avtoportret” testindən istifadə olundu.[3]
“Avtoportret” testi R.Berns tərəfindən adptasiya edilmişdir. Avtoportret insanın özü
tərəfindən yaradılan təsvirdir. R.Berns yazırdı “Siz eve gelib qışqıra yaxud aglaya bilərsiniz.
Lakin siz bunu işdə və sinifdə ede bilməzsiniz. Bütün bunlar sizin çəkdiyiniz şəkildə əks
olunacaqdır.”
Bu test individual formada keçirilmişdir. Sınanılan şəxslərə təklif olunur ki, öz təsvirlərini
ya tək ya da ailə üzvlərinin biri, yaxud sinif kollektivindən biri ilə çəksinlər. Tədqiqatın
sonunda sınanılan yeniyetmələrlə əks- əlaqə yaradılmışdır.
II variantda iştirakçılar 15-20 dəqiqə ərzində özləri haqqında məlumat yazmalıdırlar.
Yazdıqları cümlələri nömrələməlidirlər. Verilən mnəlumat 8 böyük qrupa bölünür.
1. daxiletmə rəyi.
2. sosial rol rəyi.
3. qiymətləndirmə rəyi.
4. maraqlar rəyi.
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5. fiziki rəy.
6. özünü təyinetmə və özünüqiymətləndirmə rəyi.
7. şəxsiyyətlərarası davranış rəyi.
8. şəxsi xasiyyətnamələr rəyi.
Nəticələr və onların təhlili göstərir ki, qaçqın yeniyetmələrin real ‘Mən’i aqressiyya və
aqressiv davranışa meyillidir.
Aqressiv və autoaqressiv davranış problemi hər bir cəmiyyətin həyatında mühüm yer tutur.
Bu problemi sosial psixologiya çərçivəsinə daxil etmək üçün göstərilən çoxsaylı cəhdlərə
baxmayaraq, onun tibbi aspektləri diqqətdən kənarda qala bilməz. Biruncisi, auto və
heteroaqressiyanın formalaşmasında bioloji faktorların rolunu nəzərdən keçirən hipotezlər
mövcuddur. İkincisi, aqressiv və autoaqressiv davranış bir sıra hallarda ruhi pozuntuların
kliniki təzahürləri ilə bağlı olur.
Bütün tarix boyu bəşəriyyət qəddarlıq, zorakılıq, qəsdlər, dağıntılar və digər destruktiv
əməllər şəklində özünü ğöstərən və insanlara fiziki və mənəvi iztirablar gətirən hallarla
qarşılaşır. Biz, demək olar ki, hər ğün kütləvi informasiya vasitələrindən insanların aqressiv
davranışının təcəssümü olan cinayətlər, muharibələr, terror aktları haqqında məlumat alırıq.
Təəssüf ki, aqressiya anlayışının özü, ona dəqiq tərif vermək cəhdləri zamanı ciddi ziddiyətlər
doğurur. Belə ki, bir çox hallarda, diğərləri üçün təhlükəli olan və onlara zərər yetirən
istənilən davranış aqressiya kimi qiymətləndirilir.
Aqressiv davranışı insan psixikasının hər hansı konkret sferası ilə bağlamaq daha böyük
çətinliklərlə rastlaşır. Bəzən aqressiya emosional sferanın məhsulu kimi nəzərdən keçirilir.
Burada ön planda nifrət və qəzəb kimi emosional hallar- affektlər durur. Lakin belə olan
təqdirdə soyuqqanlı şəkildə fəaliyyət ğöstərən muzdlu qatilin hərəkətləri aqressiya
sayılmamalıdır. Bu isə cəfəng görünür. Aqressiyanı motiv ilə əlaqələndirmək cəhdləri də
inandırıcı görünmür. Məsələn, valideynlərin uşağını hər hansı bir dəcəlliyinə ğörə tənbeh
etməsini kimsə aqressiya adlandıra bilməz. Halbuki burada qəsdən zərər yetirmək motivi
şübhəsizdir. Ən nəhayət aqressiyanın koqnitiv proses nöqteyi-nəzərindən düşmənçilik
fikirləri, ədavət - qiymətləndirmək də həmişə mümkün olmur. Bir çox hallarda aqressiya xoş
məram, müsbət münasibət bəslənilən yaxın adamlara qarşı yönəlmiş olur.
Qaçqın yeniyetmələrin suisidal davranışa meyli olması da bəzi cavabların məzmunundan
məlum olur.
Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatının məlumatına ğörə, müxtəlif səbəblərdən baş verən ölüm
hadisələri içərisində özünə qəsdetmə əsas yerlərdən birini tutur. Hər il dünyada 500 min
özünəqəsd və 7 milyona yaxın özünəqəsdə cəhdetmə halları baş verir. Təsadüfi deyildir ki,
son zamanlar bir çox ölkələrin sosioloq, psixoloq, psixiatr və hüquqşünasların diqqəti
özünəqəsd probleminə yönəlmişdir. Cəmiyyətimiz üçün səciyyəvi olan bir sıra dəyişikliklər
bizim respublikamızda da özünəqəsd və özünəqəsdə cəhdetmə hallarının artmasına səbəb
olmuşdur. Əhali arasında, xüsusilə də yeniyetmə və gənclər arasında suisidentlərin artması
xüsusi narahatlıq doğurur.
Özünəqəsd psixoloji hadisədir. Bu zaman insan bilərəkdən şüurlu olaraq özünü həyatdan
məhrum etmək istəyir. Özünəqəsdin psixologiyası, hər şeydən əvvəl, ümidsizliyin
psixologiyasıdır. Ümidsizlik şüurun qorxulu surətdə daralmasıdır. Ümid olduqda insan ən
təhlükəli sınaq və əziyyətlərə qatlaşır, dözür. Ümidin itirilməsi halında insan məhz
özünəqəsdə meyllənir. Ümidsizlik insana özünü başqa bir vəziyyətdə təsəvvür etməyə imkan
vermir. Düçar olduğu daimi əzab-əziyyətlərdən qurtulmaq yolunu insan özünə qəsdetmədə
görür. Özünə qəsd edən öz “Mən” inin qara bir nöqtəsində bağlanır və eyni zamanda o, öz
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iradəsi ilə hərəkət etmir.
Qaçqın yeniyetmələrin suisidə meylli olmasını, daxili aləminin başa düşülməsi üçün onun
emosional-iradi sferasının vəziyyətini, gözlənilən suisidal hala psixoloji münasibətini
müəyyənləşdirmək xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
A.E.Liçko yeniyetmənin suisidal davranışı ilə xarakterin aksentuasiyası tipləri arasında
müəyyən əlaqə olduğunu göstərir.[4]
Qaçqın yeniyetmələrin “Mən-obraz” ının təsvirində də bu əlaqənin aşkarlandığı diqqəti
cəlb edir. A.E.Liçkonun təsnifatına uyğun olaraq qaçqın yeniyetmələr arasında intihar
hallarının əsas səbəbi bunlardır:
1) sevimli adamın itirilməsi;
2) həddindən artıq yorğunluq vəziyyəti;
3) şəxsi ləyaqətin təhqir olunması;
4) spirtli içkilərin və narkotik maddələrin qəbulu nəticəsində şəxsiyyətin müdafiə
mexanizmlərinin dağılması;
5) özünü intihar etmiş adama oxşatmaq;
6) müxtəlif səbəblərdən bu qorxunun , qəzəbin, kədərin ayrı-ayrı formaları.[4,114]
Azərbaycan Respublikasında aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, məcburi köçkünlərin 50%dən çoxu ağır travma təcrübəsi ilə üzləşmişdir. Onların 70% -i bənzər vəziyyətlə ən azı bir
dəfə üzləşmilər. Tədqiqatlar nəticəsində müəyyənləşdirilmişdir ki, bu insanların çoxu intihara
meyillilik nümayiş etdirir. Onların böyük bir hissəsi müxtəlif vaxtlarda intihara cəhd
göstərmişlər və ya onların intihar etməklə bağlı ciddi fikirləri, planları olmuşdur. Bu zaman o
da bəlli olmuşdur ki, qaçqınlar və məcburi köçkünlər arasında əhalinin digər kütləsi ilə
müqayisədə intihara meyillilik daha böyükdür. Belə ki, intihara meyilli olanların 79%-i
müxtəlif psixoloji xəstəliklərdən əziyyət çəkir.
Qaçqınlar, məcburi köçkünlər və mühacirlər arasında aparılan araşdırmalar nəticəsidə
müəyyənləşdirilmişdir ki, yad ölkələrə getməyə məcbur olmuş insanlar öz vətənində yaşayan
qaçqın və köçkünlərlə müqayisədə gərginliyə, posttravmatik stresslərə daha çox məruz
qalırlar.
Tədqiqat prossesində yuxarıda adı çəkilən “Avtoportret” özünütəsvir metodikasından
başqa “Özunuqiymətləndirmə şkalası” (Ç.D.Spilberqer, Y.L.Xanin) istifadə olunmuşdur.
Tədqiqat davam etdirilir, nəticələr butövlükdə işləndikdən sonra növbəıti məqalələrdə öz
əksini tapacaqdır.
Məqalənin aktuallığı. Qacqın yeniyetmələrin psixoloji problemlərinin öyrənilməsinə
baxmayaraq, onların “Mən” obrazının struktur komponentləri kifayət qədər araşdırılmamışdır
və bu baxımdan məqalə aktual hesab oluna bilər.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə XX əsrin 90-cı
illərindən müasir dövrümüzədək tanınmış psixoloqların elmi mənbələrinə istinad edilmiş və
qaçqın uşaqlarla aparılan tədqiqatın nəticələrindən istifadə olunmuşdur.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, pedaqoqlar, psixoloqlar, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Л.Садыхова

Беженцы подростки: особенности развития личности
Резюме
Особенности развития беженцев подростков как личностей, изучение особенностей
их межличностных отношений является особенно актуальным. Статья посвящена
особенностям формирования личности беженцев подростков. В этом контексте
исследуется самосознание и отношение к себе беженцев подростков, особенности
формирования «Я образа».

Refugee teenagers: developing peculiarities of
personality formation

L.Sadikova

Summary
Studying the devolopment of the peculiarities of the intercultural communications of
refugee children as a person is especially urgent. This article is devoted to the developing
personality features of the refugee teenagers. The refugee teenagers self - knowledge and self
- respect the formation of the peculiarites of the “ Image - person” are in vestigated in this
context.
Redaksiyaya daxil olub: 01.08.2017
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Çətin uşaqlar və onların psixoloji xüsusiyyətləri,
psixokorreksiyası yolları
Püstəxanım Qəniyeva
ADPU-nun magistrantı
E-mail: p.seyidbeyli@mail.ru
Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos.U.M.Qəzvini
psixol.ü.f.d., dos.M.S. Əliyev
Açar sözlər: uşaq tipləri, çətin yeniyetmələr, sosial mühit, şəxsiyyət, psixoloji iş
Ключевые слова: типы ребенка, трудных подростков, социальная среда, личность,
психологическая работа
Key words: types of child, troubled teens, social environment, personality, psychological
work
Uşaqlıq dövrü hər bir insanın həyat yolunun, fərdi inkişafının başlanğıcı və əsasıdır. O,
insanın ontogenezdə inkişafının şərti qəbul edilmiş digər mərhələlərinə nəzərən tez, coşqun
bir tərzdə ötüb keçir. Dilimizdə artıq çoxdan aforizmə çevrilmiş «hər şey uşaqlıqdan başlanır»
fikri bu yaş dövrünün insanın həyatı və taleyində həlledici rol oynadığını bir daha təsdiq edir.
Uşaqlıq dövrü insanın şəxsiyyət kimi təşəkklünün, sosial dəyərləri mənimsəməsinin
məhsuldar dövrüdür. Dilindən, dinindən, irqindən və milli-etnik xüsusiyyətlərindən asılı
olmayaraq, bütün uşaqlarda psixika eyni qanunauyğunluqlar əsasında inkişaf edir. Dünyanın
müxtəlif coğrafi ərazilərində yaşamasından asılı olmayaraq, bütün uşaqlar öz inkişaflarında
çağalıq, körpəlik, məkəbəqədər uşaqlıq, kiçik məktəb yaşı, yeniyetməlik və erkən gənclik
kimi mərhələlərdən keçir: onların hamısında inkişaf böhranlı və stabil olmaqla iki əsas cəhətlə
xarakterizə olunur.
Ailədə uşağın doğulması yaşlılarda həmişə böyük sevinc hissləri doğurur. Elm
pedaqogikasının banisi Y.A.Komenski uşaqları «valideynlərin bölünməz sərvəti», böyük
yazıçı M.Qorki «torpağın canlı çiçəkləri», məşhur pedaqoq A.S. Makarenko isə «cəmiyyətin
canlı qüvvəsi» adlandırırdı. Görkəmli rus psixoloqu A.N.Leontyev uşaqlıq dövrünü «faktiki
olaraq şəxsiyyətin ilkin təşəkkülü» dövrü hesab edirdi.
«Uşaq bəd övlad olsa öldürər dərd atanı» deyən xalqımız yaxşı övladı göz nuruna
bənzətmiş, onu «könül meyvəsi», «atadan nişanə» adlandırmışlar.
Böyük şairimiz M.Ə.Sabir yazırdı ki, həqiqi ananın ən şərəfli bəzəyi ədəbli, tərbiyəli
çocuqdur.
Qədim dövrlərdə uşaqlara qarşı etinasızlıq hökm sürür, onların doğulması və ölümü təbii
hal hesab edilirdi. Bəşəriyyət inkişaf etdikcə, elmi- texniki və mənəvi tərəqqi genişləndikcə,
uşaqlara qayğı cəmiyyətin predmetinə çevrilmiş, onların qanuni hüquqları təmin edilmişdir.
İlk dəfə 1924-cü ildə Millətlər Cəmiyyəti (Liqası) «Uşaq hüquqları haqqında» Cenevrə
Deklarasiyasını qəbul etmişdir.
1945-ci ildə, BMT yarandıqdan sonra uşaq hüquqları məsələlərinə diqqət daha da artmış,
Beynəlxalq Uşaq Yardımı Fondu- «YUNİSEF» yaradılmışdır.
1959-ci il noyabrın 20-də BMT-nin Baş Assambleyası «Uşaq Hüquqları haqqında»
Deklarasiya qəbul edilmişdir.
1989-cu il noyabr ayının 20-də «Uşaq Hüquqları haqqında» Konvensiyanın qəbul edilməsi
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uşaqların hüquqlarının genişləndirilməsi ilə yanaşı, onların hüquqlarının beynəlxalq aləmdə
qorunmasına etibarlı təminat yaratmışdır.
Müasir statistikaya görə, Yer Kürəsi əhalisinin 2,2 milyard nəfəri uşaqlardır. Dünyanın
bir çox ölkələrində hələ də uşaq əməyi istismar edilir, onlar girov götürülür, onlardan narkotik
maddələr alverində istifadə olunur. Uşaqlar diskriminasiyaya məruz qalır: uşaq alveri, uşaq
dilənçiliyi, uşaqlara qarşı seksual zorakılıq, uşaqların atılması və s. kimi neqativ halların kökü
hələ də kəsilməmişdir. Uşaq ölümü hallarının artması narahatlıq doğurur. Yüzminlərlə uşaq
qaçqınlıq şəraitində yaşamağa məhkum edilmişdir.
İnsanın həyatının hansı dövrünün uşaqlıq dövrü hesab edilməsi hal - hazırda da elmi
mübahisə predmetidir. Bir çox psixoloqlar 6 yaşadək, başqaları 10 yaşadək olan mərhələni,
üçüncü qrup alimlər isə orta məktəb illəri də daxil olmaqla insanın həyatının ilk 16-17 ilini,
cinsi yetişmənin tamamlanmasınadək olan dövrü uşaqlıq dövrü hesab edirlər.
Alman psixoloqu Erik Erikson 5-11 yaş dövrünü erkən uşaqlıq dövrü hesab edirdi. Uşaq
psixologiyası haqqında yazılmış bəzi dərsliklərdə (V.S.Muxina, E.O.Smirnova və b.) uşaqlıq
dövrü 6 yaşın sonu ilə tamamlanmış hesab olunur. Əslində isə, bu yaş dövrü bütövlükdə
uşaqlıq dövrünü deyil, məktəbəqədər uşaqlıq dövrünü əhatə edir. Uşaqlıq dövrünü isə
məktəbəqədər dövr ilə məhdudlaşdırmaq olmaz.
Uşaq tipləri müxtəlifdir. Qaçqın, istedadlı, infantil, reterdant, autik, akselerant, ”çətin”,
əngəlli uşaq tipləri məlumdur.
Uşaq tiplərindən ən çox yayılanı çətin uşaqlardır. Psixoloji və pedaqoji ədəbiyyatda teztez «çətin uşaqlar» sözünə rast gəlmək olur. Müəllim və tərbiyəçilər çox vaxt bəzi uşaqların
«çətinliyindən» şikayətlənirlər. Əksər halda «çətin» uşaqların sırasına sözə baxmayan, şıltaq,
tərs, intizamsız, kobud, tənbəl, yalançı və s. uşaqları daxil edir və bunları asosial uşaqlar kimi
xarakterizə edirlər. Bu cür uşaqların pedoqoji baxımsızlıqdan irəli gəldiyini xüsusilə qeyd
edirlər.
Adətən «çətin» uşaqların xüsusiyyətləri ən çox yeniyetməlik dövründə özünü göstərir.
Bu dövr uşaqlarda “çətinliyin” yaranmasına təkan verir.
Psixoloji tədqiqatlar «çətin» yeniyetmələrin dörd qrupunu müəyyənləşdirmək imkanı
vermişdir:
1) davranışındakı qüsurları onun emosional-iradi inkişaf səviyyəsi ilə şərtlənən yeniyetmə;
2) pedaqoji cəhətdən baxımsız və nəticədə əxlaqi təsəvvürlərə yiyələnməyən yeniyetmə;
3) əlverişli olmayan inkişaf şəraiti və ya tərbiyəçinin düzgün iş apara bilməməsinin təsiri
ilə “çətin” böyüyən yeniyetmə;
4) uyğun gəlməyən münasibətlərlə şərtlənən və yaxud “xüsusi çətin tərbiyə olunanlar”.
Psixoloqlar emosional sahəsində problemlərin olması ilə bağlı hələ kiçik məktəb yaşı
dövründə «çətin» uşaqların meydana gəldiyini də qeyd edirlər. Bununla bağlı olaraq «çətin»
uşaqları üç qrupa ayırırlar (L.D.Stolyarenko): təcavüzkar uşaqlar; yüksək emosionallığa malik
olan uşaqlar; hədsiz dərəcədə utancaq, hər şeydən tez təsirlənən, küsəyən, qorxaq, həyəcanlı
uşaqlar.
Təcavüzkar uşaqlar. Adətən, elə bir uşaq tapmaq olmaz ki, həyatında heç olmazsa bir dəfə
təcavüzkar hərəkət etməmiş olsun. Lakin bunların hamısını «təcavüzkar» adlandırmaq olmaz.
Bu qrupa yalnız o uşaqları aid etmək olar ki, onların təcavüzkar hərəkətləri, reaksiyaları
özünün davamlılığı,affektiv davranışa səbəb olma xarakteri ilə fərqlənsinlər.
Yüksək, idarə olunmayan səviyyəyə çatan emosionallığa malik olan tipə daxil edilən
uşaqlar hər şeyə çox sərt reaksiya verirlər. Əgər onlar hər hansı bir sevinc, şadlıq hissi
keçirirlərsə, öz ekspressiv davranışları sayəsində bütün sinfi hərəkətə gətirirlər; əgər onlar
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əzab, iztirab hissləri keçirirlərsə – onların iniltisi, ah-vayı, ağlamağı həddindən artıq uca və
diqqəti cəlbedici olacaqdır.
Hədsiz dərəcədə utancaq, hər şeydən tez təsirlənən, küsəyən, qorxaq, həyəcanlı uşaqlar isə
öz hisslərini həddindən artıq ucadan və aydın ifadə etməyə utanır, başqalarının diqqətini cəlb
etməkdən qorxduqlarına görə öz problemlərini sakit keçirirlər.
Çox vaxt “çətin” uşaqların meydana gəlməsi ailə tərbiyəsində yol verilən nöqsanlarla bağlı
olur. Ailədə valideynlər arasında uşaqların tərbiyəsində vahid tələbin olmaması, uşağın
tərbiyəsi və onun şəxsiyyətinin inkişafı üçün müvafiq şəraitin yaradılmaması, valideynlər
arasında ciddi konfliktin olması, valideyinlərin davranışında uşağa mənfi təsir edəcək
qüsurların mövcudluğu, ailədə əxlaq, ictimai münasibət normalarına uyğun olmayan sərvət və
normalar sisteminin formalaşması və s. “çətin” uşaqların yaranmasının başlıca səbəbləridir.
“Çətin” uşaqlarla iş aparmaq və onlarda özünü göstərən qüsurları aradan qaldırmaq üçün
bu cür uşaqların əmələ gəlməsinin səbəblərini araşdırmaq, psixoprofilaktika və
psixokorreksiya vasitələrindən sistemli şəkildə istifadə etmək lazım gəlir. Bu sahədə məktəb
psixoloqlarının üzərinə xüsusi iş düşür. Burada birinci növbədə əsas diqqət şəxsiyyəti sosial
cəhətdən deformasiyaya uğrayan, asosial uşaqların vaxtında diaqnostikasını verməyə
yönəldilməlidir. Bu zaman uşaqda “çətinliyin” yaranması səbəblərinin aşkara çıxarılmasına da
xüsusi diqqət yetirilməlidir. Bütün bunların əsasında və uşağın fərdi xüsusiyyətini nəzərə
almaqla onunla aparılacaq tərbiyəvi iş sistemi müəyyənləşdirilməlidir.
Təcrübə göstərir ki, çox zaman məktəbdə bu cür uşaqlarla aparılan profilaktik iş sistemsiz,
az məqsədəyönlü xarakter daşıyır, baş vermiş fövqəladə hadisənin formal müzakirəsi ilə
məhdudlaşır. Tərbiyəvi təsir tədbirləri tərbiyəni deyil, bu və ya digər hərəkətinə görə uşaqdan
əvəz çıxmağı, qisas almağı xatırladır. Ona görə də müəllimlər belə uşaqlardan sadəcə olaraq
yaxalarını qurtarmağa çalışırlar.
Bu cür vəziyyətdən çıxmaq üçün psixoloq və müəllimlər müasir psixologiyanın
nailiyyətlərinin məktəb həyatına tədbiqi nəticələrinə istinad etməlidir.
Çətin tərbiyə olunan uşaqlarla, xüsusilə yeniyetmələrlə psixoloqun işi onun əsas
vəzifələrindən birini təşkil edir. Ona görə də burada psixoloqun və başqa müəllimlərin
aparacaqları işlərin xarakteri qabaqcadan müəyyənləşdirilməli və buna müvafiq iş
aparılmalıdır.
Məqalənin aktuallığı. XX əsrdə psixopedaqogikada yeni anlayışlar əmələ gəlmiş,çətin
uşaqlar anlayışı diqqəti cəlb etməkdədir. Adətən “çətin” sözü o uşaqlara aid olunur ki, onlar
nəinki pis oxuyur, təlimə neqativ münasibət bəsləyir, eyni zamanda məktəb intizamını ciddi
şəkildə pozur, ictimai yerlərdə davranış qaydalarına əməl etmir. Psixoloqlar belə hesab edirlər
ki, “çətin” yeniyetmələr 3 şəxsiyyətdaxili qüsura malikdirlər: eqoizm, tənbəllik və yalançılıq.
Valideynlər belə uşaqlarla xüsusi rəftara malik olmalıdırlar. Bu baxımdan çətin uşaqların
psixoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi aktuallıq kəsb edir. Məqalədə belə yeniyetmələrlə iş
zamanı qarşıya çıxan problemlər və onların həlli nəzərdən keçirilir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqat işində çətin uşaqların psixoloji problemləri və onların
həlli nəzərdən keçirilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqat işində əldə olunan nəticələr təcrübi
əhəmiyyət kəsb edir.Nəticələr psixoloji xidmət zamanı çətin uşaqlarla iş sahəsinə tətbiq
edilə bilər.
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Проблемы "трудных" подростков, пути их
предупреждения и решения
Резюме
Понятие “трудный” – очень широкое. К этой категории обычно относят детей и
подростков, с которыми трудно заниматься педагогам, для которых оказываются
бесполезными мудрые наставления по воспитанию, с которыми трудно найти общий
язык, в том числе и родителям. В их характеристике можно написать десятка два
прилагательных с приставкой “не”; невнимательный, неусидчивый, непослушный,
неспособный и т.д. Они трудные потому, что им самим приходится очень нелегко в
силу разных причин (медико-биологических, педагогических и психологических) им
трудно учиться по общей программе, идти общим темпом, выполнять общие
требования. В силу разных причин они стали не такими, как их сверстники. Каждый
трудный ребенок труден по-своему.
P.Qaniyeva

Problems of "difficult" teenagers, ways of their
prevention and solution
Summary
The term "difficult" - very widespread. This category usually referred children and
adolescents, which are difficult to deal with teachers, which are useless wise guidance on
education, which is difficult to find a common language, including parents. Their
characterization can write a couple of dozen adjectives with the prefix "no"; inattentive,
restless, rebellious, and so unable to They are difficult because they themselves have to be
very difficult due to various reasons (biomedical, pedagogical and psychological), it is
difficult to study in the general program, go to the tempo, perform the general requirements.
For various reasons, they have not the same as their peers. Each problem child is difficult in
its own way.
Redaksiyaya daxil olub: 10.08.2017

252

Elmi əsərlər 2017/3

Бакы Гызлар Университети

Müəllim-tələbə münasibətində təlim motivasiyasının
formalaşmasında müəllimin rolu
Çimnaz Verdiyeva
ADPU-nun baş müəllimi
Rəyçilər: dos. N.T.Rzayeva
dos. M.C.İsmayılova
Açar sözlər: motivasiya, təlim motivləri, ünsiyyət, münasibət, əməkdaşlıq
Ключевые слова: мотивация, учебные мотивы, общение, отнощение,
сотрудничества
Key words: motivation, learning motives, communication, attitudes, cooperation
Müasir şəraitdə müəllim-tələbə münasibəti ali məktəb məkanında tədricən genişlənir və
köklü surətdə yenidən qurulmağa başlayır. Bu aspektdə müəllimə münasibət ön plana keçir.
N.F.Talızinanın fikrincə, “müəllimlərlə münasibətlər sistemi” uşaq həyatının mərkəzinə
çevrilir və onların əmin-amanlıq dərəcəsi bilavasitə bu kökdə müəyyən olunmağa başlayır.
Müəllim-tələbə münasibəti dedikdə tələbə ilə əməkdaşlıq edərkən onun hüquqlarının
qorunub saxlanması, nüfuzuna toxunmaması, gücünə, qavrayışına, marağına, qabiliyyətinə
fərdi yanaşılması nəzərdə tutulur. Müxtəlif metodlarla tələbələrin hər biri ilə əməkdaşlıq
etmək, onları fəallaşdırmaqla müəllim-tələbə münasibətlərini yaxşılaşdırmaq olar. Müasir
şəraitdə müəllim-tələbə əməkdaşlığı təhsilin demokratikləşdirilməsinin əsas amillərindən
biridir.
Təlim-tərbiyə prosesinin demokratikləşdirilməsi dedikdə, tələbələrin motiv və
tələbatlarına humanistcəsinə yanaşmaq, onlarla xoşməramlı münasibət və ünsiyyət yaratmaq
nəzərdə tutulur. Bu işdə müəllimin biliyi və təşkilatçılıq bacarığı böyük rol oynayır.
Təlim prosesində əldə olunmuş uğurlar təkcə tələbənin təlimə qabilliyi, bütövlükdə
qabiliyyətləri ilə deyil, həm də təlim motivasiyası ilə şərtlənir. Başqa sözlə, tələbənin "yaxşı
oxuması" üçün bütün digər şərtlərlə yanaşı, həm də təlim motivasiyasının formalaşması
zəruridir.
Müasir psixologiyanın bütün sahələrində insanın məqsədyönlü davranışının səbəblərini və
mexanizmlərini araşdıranda motivasiya terminindən istifadə olunur. Dünya psixologiyasında
bu sahədə Z.Freyd, K.Levin, Q.Olport, A.Maslou və başqalarının tədqiqatları məşhurdur.
Motivasiya "motiv" sözündən (latınca "movere"- "hərəkətə gətirmək, itələmək" deməkdir)
əmələ gəlmişdir. Lakin motivasiyanı müəyyən motivlərin məcmuyu kimi başa düşmək səhv
olardı. Motivasiya nisbətən geniş anlamdır. Motivasiya elə motivlər birliyidir ki, şəxsiyyətin
yönəlişliyini müəyyən etməklə onun fəaliyyətinin səmərəliliyini də şərtləndirir. Motivasiya
təhriklə fəaliyyətin məqsədi arasındakı əlaqə və münasibətlərin açılmasında ifadə olunur (1,
səh.147).
Motiv insanı hər hansı bir məqsədəyönəlmiş işə, fəaliyyətə təhrik edən səbəbdir.
Motivlərin məzmun baxımından xarakteristikasına aşağıdakılar daxildir:
1. Təlimin tələbə üçün şəxsi məna kəsb etməsi.
2. Motivin fəallığı: təlim tələbə üçün şəxsi məna kəsb etdikdə motiv fəal xarakter daşıyır:
o, səylə oxumağa başlayır. Əksər hallarda motiv təlimin gedişinə real təsir göstərmir. Burada
müəllimin rolu danılmazdır.
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3. Motivlərin ümumi strukturunda motivin yeri: əsas, aparıcı motiv özünün
istiqamətindən asılı olaraq fəaliyyət prosesində müxtəlif rol oynayır.
4. Motivin müstəqil surətdə əmələ gəlməsi və təzahür etməsi. Motivlərin formalaşması və
inkişafı prosesinə motivasiya deyilir. Ən ümumi şəkildə burada iki cəhəti fərqləndirmək olar:
a/ bu və ya digər motiv tələbənin özünün fəaliyyətində daxili proses kimi əmələ gəlir, başqa
sözlə, tələbə obrazlı şəkildə desək, öz qəlbinin hökmü ilə fəaliyyətə başlayır; b/ motiv yalnız
yaşlıların köməyi şəraitində xarici (zahiri) proses kimi əmələ gəlir, başqa sözlə, tələbə başqa
adamların - müəllimlərin və valideynlərin təhriki ilə işə başlayır. Əgər müəllimin nəzarəti
olmadan müvafiq motiv aktuallaşmırsa, bu o deməkdir ki, həmin motiv tələbə üçün hələ
zahiri xarakter daşıyır. Belə hallarda tələbə özünün təlim fəaliyyətinə formal münasibət
göstərir.
5. Motivlərin dərk olunma səviyyəsi. Bu onda ifadə olunur ki, ali məktəblərdə keçirilən
təlim məşğələlərində dərk olunmayan təhriklər çox vaxt sosial cəhətdən əhəmiyyətli olan
motivlərin aydın dərk olunmasına mənfi təsir göstərir. Müəllim bu cəhətə həmişə diqqət
yetirməli, tələbələrin əsas, sosial cəhətdən vacib motivləri dərk etməsi üçün şərait yaratmalıdır.
Müəllim tələbənin öz fəaliyyət və davranış motivlərini necə əsaslandırmasını, yəni öz hərəkət
və əməllərinin səbəblərini rasional surətdə necə izah etməsini öyrənməli, onları təhlil edib
əməli nəticələr çıxarmalıdır.
6. Eyni bir motivin müxtəlif fəaliyyət tiplərinə, tədris fənlərinə və tədris tapşırıqlarına
şamil edilməsi: bir halda tələbə bütün fənlərlə eyni dərəcədə maraqlanır, başqa bir halda isə
bir və ya iki fənlə xüsusi maraqlanır, digər fənlər ilə kifayət qədər maraqlanmır (2, səh.143144).
Motivlər hər bir fəaliyyət sahəsində özünəməxsus xüsusiyyətlərlə təzahür edir. Motivlərin
dinamik xarakteristikası dedikdə, ilk növbədə, aşağıdakı cəhətlər nəzərə alınmalıdır:
1. Motivlərin davamlılığı. Motivlər davamlı və situativ ola bilər. Situativ motivlər
müəyyən situasiyada əmələ gəlib və həmin situasiyadan kənarda öz əhəmiyyətini itirən
motivlərdir. Davamlı motivlər müəllim-tələbə əməkdaşlığında xüsusi yer tutur. Əgər maraq
davamlı xarakret kəsb edirsə, o, hətta əlverişli şərait olmadıqda belə tələbə səylə oxuyur.
2. Motivlərin emosional çalarları və ya modallığı. Motivlər həmişə müsbət və mənfi
xarakterli emosiyalarla müşahidə olunur.
3. Motivlərin qüvvəsi və ifadə xüsusiyyətləri: motivlər güclü olduqda tələbə saatlarla dərs
oxumaqdan yorulmur, seminar dərslərinə daha ciddi hazırlaşır.
4. Tədris fəaliyyətində tələbənin fəallığının konkret istiqaməti onun məqsədi ilə müəyyən
olunur. Bu baxımdan məqsəd motivlərlə bilavasitə bağlıdır. Təlim motivi ilə məqsəd tədris
fəaliyyətinin vektorunu təşkil edir.
Tədris fəaliyyətində müəllim tələbələrə öz qarşılarına məqsəd qoymağı və onu həyata
keçirmək yollarını öyrətməlidir. Odur ki, tələbə öz məqsədini dəqiq aydınlaşdırmalı, bir neçə
məqsəddən daha səmərəli olanı seçməli, öz məqsədlərini həyata keçirməyin ardıcıllığını,
qarşıya çıxa biləcək çətinlikləri və onların aradan qaldırılması yollarını müəyyən etməli və
onları səylə həyata keçirməlidir.
5. Tədris fəaliyyətinin dinamikası, ilk növbədə, emosiya və hisslərlə, eləcə də subyektiv
yaşantılarla (cəhd, istək, arzu və s.). Motivlərin tədris fəaliyyətində həyata keçirilməsi
imkanları bilavasitə emosiya və hisslərlə şərtlənir. Tələbənin iradi səy göstərməsi üçün
psixoloji cəhətdən əlverişli şərait yaranır.
Müəllim-tələbə münasibətlərində motivasiya sahəsinin beş tərkibli strukturunu nəzərdən
keçirərkən (tələbatlar-təlimin mənası-motivlər-məqsəd-emosiya və hisslər) məlum oldu ki,
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təlim prosesində bu təhriklərdən hər birinin özünəməxsus funksiyası və təzahür xüsusiyyətləri
olsa da, müəllim-tələbə münasibəıtlərində tədris fəaliyyətinin səmərəli olması onların
qarşılıqlı əlaqəsindən asılıdır. Ayrı-ayrı fənlərin tədrisi prosesində tələbələrdə təlim
motivasiyasının-daxili motivasiyanın formalaşması psixoloji baxımdan xüsusi əhəmiyyətə
malikdir.
Müəllim-tələbə münasibətlərinin motivasiya mərhələsində maraqlar əmələ gəlməyə
başlayır.Təlim prosesində tələbənin motivasiya yönümü marağın əsasını, mənbəyini təşkil
edir. Maraq mürəkkəb motivasiya yönümünün nəticəsi, onun inteqral təzahürlərindən biri
kimi özünü göstərir.
Təlim prosesində müəllim təlim prosesində önəmli psixoloji amillə rastlaşır, onu həll
etmək istəyir, lakin psixoloji səriştə ilə həll edə bilmir. Psixoloq E.P.İlinin müşahidələrinə
görə, onlardan ikisinə daha çox təsadüf olunur:
— Müəllim görür ki, tələbələrin bir çoxu dərsi başa düşmür, təbii ki, dərslə maraqlanmır
və intizamsızlıq edirlər. O, materialı sadələşdirməyə, mürəkkəb anlayışları və mətləbləri
"yerli-yersiz xırdalayıb, dönə-dönə təkrar etməyə" başlayır və tələbələrin diqqətini bir növ
dərsə cəlb edir. Lakin bu müvəffəqiy- yətlərin ömrü ani olur. Psixoloqların müşahidələrinə
görə, müəllim bu yolla materialın öyrənilməsini ağırlaşdırır, başqa sözlə, yeknəsəqləşdirir və
tələbənin təlimə olub qalan marağını da öldürür.
— Bir çox hallarda isə tələbələrdə təlimə maraq oyadarkən müəllimlər materialın zahirən
əyləncəli olmasına çalışır, mənimsəniləcək bilik və bacarıqların hal-hazırda və gələcəkdə
böyük praktik əhəmiyyətə malik olacağını ənənəvi sözlərlə yerli-yersiz vurğulayırlar, başqa
sözlə, psixoloji baxımdan səmərəli olmayan proyomlardan istifadə edirlər ( 3, səh.251-252).
Bəs dərsdə tələbələri necə maraqlandırmaq olar? A.K.Markovanın və onun
əməkdaşlarının tədqiqatlarında bu mərhələ üç tədris əməliyyatından ibarətdir:
1. Tələbələri öyrəniləcək mövzunun məzmununa daxil edən tədris problem situasiyanın
yaradılması. Bu aşağıdakı problemlərin köməyilə əldə edilir: a/ tələbələrə elə tapşırıqlar
verilir ki, ancaq müvafiq mövzunu öyrənməklə onu həll etmək olar; b/ müəllim təklif olunan
mövzunun nəzəri və praktik əhəmiyyətini "məna kateqoriyası" axarında aydınlaşdırır; c/ o,
problemin elm tarixində necə həll olunduğunu aydınlaşdırır.
2. Problem situasiyası müzakirə olunur və əsas tədris tapşırığı formula edilir. Bu tapşırığın
həlli müvafiq dərsdə tələbələrin fəaliyyətinin məqsədini təşkil edir.
3. Müvafiq mövzunun öyrənilməsi sahəsində tələbələrin özlərinə nəzarət etməsi və
sölərini qiymətləndirməsi imkanları nəzərdən keçirilir. Tapşırıq açıqlanandan sonra qarşıdakı
işin planı müəyyən edilir və müzakirə olunur, mövzunu öyrənmək üçün nəyi bilməyin və
bacarmağın lazım olması, tapşırığı həll etmək üçün tələbələrin nəyi bilməsi, nəyi bilməməsi
aydınlaşdırılır. Beləliklə də, tələbələrdə özünəməxsus yönüm yaranır: onlar materialı
öyrənmək üçün müəyyən hazırlığın zıruri olmasını başa düşürlər ( 4, səh.252-253).
Motivlərin dərk olunması bu mərhələnin başlıca istiqamətlərindən biridir.
A.K.Markovanın təcrübəsində motivin dərk olunması motivasiyanın önəmli xarakteristikası
hesab olunur. A.K.Markova və onun əməkdaşlarının tədqiqatı göstərir ki, təlim
motivasiyasının formalaşması müxtəlif amillərlə-təkcə tədris fəaliyyətinin təşkili ilə deyil,
həm də tədris materialının məzmunu, tədris fəaliyyətinin kollektiv (qrup) formaları, necə
qiymətləndirilməsi və müəllimin iş üslubu ilə şərtlənir.
Motivasiya müəllimin fəaliyyətini nizamlayır. Təlim motivasiyası müəllimi tələbələrdə
yalnız nəyi formalaşdırmağa və bunun üçün nə etmək lazım olduğunu etməyə yönəltmir, o
həm də yüksək nəticəni necə əldə etməyə, onları fəal təlim fəaliyyətinə alışdırmağa
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istiqamətləndirir.
Təlim motivasiyasında özünü göstərən psixoloji qanunauyğunluqlar aşağıdakılardır: 1.
Tələbənin fəallıq mənbəyi onun daxili tələbatıdır. 2. Faəliyyətdə daim motiv mənbəyi
mövcuddur: fəaliyyət və motiv vəhdətdədir. 3. Tələbənin davranışı və fəaliyyəti motiv ilə
istiqamətlənir və nizamlanır. 4. Əgər müəllim ilə tələbənin qarşılıqlı təsiri təlim fəaliyətinin
motivasiya əsasına uyğun gəlirsə, tələbənin motivasiya sahəsinin formalaşması və təlim
prosesinin motivasiya tərəfinin fəaliyyət göstərməsi kifayət qədər səmərəli olur.
Müəllim-tələbə münasibətlərində, eləcə də təlim prosesində müəllimin motivasiya ilə
istiqamətlənən məqsədi motivasiya sferasının inkişafından, tələbələrdə, müəllimlərdə
formalaşan fundamental tələblərdən və onlarla bağlı motivasiyalardan-intellektual tələbat,
idraki tələbat, öyrənməyə və çalışmağa tələbatdan ibarətdir. Təlim motivasiyası tələbələrdə
yalnız ayrı-ayrı motivləri deyil, harmonik motivasiya sferasını formalaşdırır ki, bu da onun
komponentlərinin qarşılıqlı əlaqəsi ilə izah olunur. Bu təlim motivasiyasının birinci tələbidir.
Motivasiyanın ikinci tələbi birinci tələb ilə əlaqəlidir və əsasən onu tamamlayır. Müəllim
tələbələrin hər birində və bütün qrupda bu xüsusiyyətin nə dərəcədə inkişaf edəcəyini bilməsə,
motivin məqsədyönlü formalaşması mümkün deyil. Bunu bilmək müəllimə motivin inkişafı
üçün düzgün seçim etməyə imkan verir. Deməli, motivasiyanın ikinci tələbi öyrənmə və
əməyə alışdırmanın aşkar olunmasından və tələbələrin əksəriyyətində onun inkişaf
səviyyəsinin mütəmadi olaraq müəyyən olunmasından ibarətdir.
Təlim motivasiyasının üçüncü tələbi tədris prosesində həvəsləndirici və formalaşdırıcı
təsirlərin məqsədəuyğun seçilməsi ilə tətbiqidir. Bu vasitələr təlim prosesində müəllim
tərəfindən elə tətbiq olunmalıdır ki, motivasiyanın müxtəlif tərəflərinin və komponentlərinin
birgə inkişafına təsir etsin. Ona görə də, bu vasitələr kompleks şəkildə tətbiq olunmalıdır.
Təlim prosesində müəllim-tələbə əməkdaşlığında demokratik iş üslubuna üstünlük verilərsə,
tələbələrin əqli inkişaf səviyyəsini artırmaq və təlim prosesində yüksək nəticələr əldə etmək
mümkündür.
Dördüncü tələb isə tələbələrin təlim fəaliyyətinin motivasiya strukturunun səmərəli
fəaliyyətinin qanunauyğunluqlarını və şərtlərini nəzərdə tutur.
Beşinci tələb müəllimdən tələbələrin miotivasiya sferasının inkişafı üzrə fəaliyyətinin
nəticələrinin təhlilini tələb edir. Bu tələblərin yerinə yetirilməsi zamanı müəllim aşağıdakı
qaydaları rəhbər tutub onlara ciddi riayət etməlidir:
1. Müəllim yaxşı bilməlidir ki, tələbələrdə hansı məqsədlər və motivlər üstünlük təşkil
edir. Müəllim təlim prosesində motivasiyanın formalaşmasına təsir edən səbəb və şərtləri
psixoloji diaqnostika əsasında mütəmadi olaraq təhlil etməlidir.
2. Tələbələrdə intellektual tələbatı, dərketməyə, ünsiyyətə tələbatı və onunla əlaqədar olan
motivasiyanı formalaşdırmalıdır.
3. Təlim məqsədlərini müəyyən edərkən tələbələrin marağını, məsuliyyətini, müstəqillik
səviyyəsini nəzərə almalıdır.
4. Tələbələri fəal həyat fəaliyyətinə həvəsləndirməlidir, onlarda öyrənməyə, biliyə marağı,
məsuliyyətli və vicdanlı münasibəti stimullaşdırmalıdır.
5. Təlim prosesində tələbələrdə təlim motivasiyasının formalaşmasını vaxtında aşkar
etməlidir.
Deməli, müəllim-tələbə münsibətlərində tələbələrin təfəkkür proseslərinin fəallığı
motivasiyanın formalaşması səviyyəsindən çox asılıdır. Motivasiya təhsilalanların təfəkkür
prosesinin stimulunun həlledici amili kimi özünü göstərir. Motivasiyanın səviyyəsi nə qədər
yüksək olarsa, təlimin nəticələri də bir o qədər yüksək olar.
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Məqalənin aktuallığı. Ali məktəblərdə təlim-tərbiyə işi elə qurulmalıdır ki, hər bir tələbə
özünü təlim-tərbiyənin mərkəzində hiss edib öz interaktiv fəaliyyəti ilə həmişə diqqəti cəlb
etsin. Bunun üçün ilkin olaraq müəllim-tələbə münasibəti təkmilləşdirilməlidir. Auditoriyada
müəllimlə tələbələr arasında qarşılıqlı münasibət və ünsiyyət əlaqələri möhkəmləndirilməlidir
ki, bu da öz növbəsində motivasiyanın formalaşmasına öz müsbət təsirini göstərə bilsin.
Məqalənin elmi yeniliyi. Təlim prosesində müəllim-tələbə əməkdaşlığında demokratik iş
üslubunun üstünlüyü tələbələrin əqli inkişaf səviyyəsinii formalaşmasına və təlim prosesində
yüksək nəticələr əldə edilməsinə zəmin yaradır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbələr, magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bilərlər.
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Роль учителя в формировании учебной мотивации
в отношениях учителя и студента
Резюме
В научной статье отмечено динамические характеристики мотивации с точки зрения
содержания. В статье также исследован психологические законы учебной мотивации и
требования к нему. Правилы которые учитель должен следовать во время выполнении
тех требовании последовательно описано в статье.
В научной статье автором исследовано роль учителя в формировании учебной
мотивации.
Ch.Verdieva

The teacher's role in the formation of learning motivation
in teacher-student relationships
Summary

In a scientific article noted the dynamic characteristics of motivation in terms of content.
The paper also explored the psychological laws of learning motivation and requirements for it.
Rules of the teacher must follow during the implementation of the requirement, described in
the article.
In a scientific paper the authors investigated the role of teachers in shaping the learning
motivation.
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Tələbələrin emosional intellektinin inkişaf xüsusiyyətləri
Aytəkin Kosayeva
ADPU-nun magistrantı
Rəyçilər: dos. N.T.Rzayeva
dos. M.C.İsmayılova
Açar sözlər: intellekt, özünüdərketmə, empatiya, səriştəlilik, özünəinam
Ключевые слова: интеллект, самопознание, эмпатия, самоуверенность
Key words: intelligence, self-knowledge, empathy, self-confidence
Emosional intellekt intellekt sahəsinə aid olub “sağlam düşüncələr” adlandırılır və o
“idraki” intellektin emosional ekvivalentidir. Emosional intellektin inkişafı həyati uğurların
başlıca şərtidir. Psixoloji ədəbiyyatda emosional intellekt aspektində məmnunluq və inam
hissi şəxsiyyətin sosial–psixoloji adaptasiyasının məcmuyu kimi nəzərdən keçirilir.
Emosional intellektin şəxslərdaxili aspekti – insanın özünü dərk etməsi, öz tələbatlarını,
istəklərini istəklərini başa düşməsi, habelə özünüqiymətləndirməsi, özünütəyinetməsi
qabiliyyətidir.
Emosional intellektin şəxslərarası aspekti – insanın başqa adamlarla ünsiyyət və
əməkdaşlığı, eləcə də başqalarının hisslərini duymaq qabiliyyətidir.
Psixoloji modelin yaradılmasında əsas məqsəd ali məktəblərdə keçirilən təlim prosesində
tələbələrin emosional intellektinin inkişafının bütünlükdə təlim – pedaqoji obyektin
funksiallaşdırılması kimi təqdim olunmasıdır. Emosional intellektin inkişaf modelinin
reallaşdırılmasının əsas nəticəsi tələbələrin emosional intellektinin inkişaf səviyyəsini
əhəmiyyətli dərəcədə yüksəltməkdir.
Tələbələrin emosional intellektinin inkişafına dair tərəfimizdən hazırlanan psixoloji model
aşağıdakı prinsiplərlə əsaslandırılmışdır:
— model bütünlükdə tam bir sistem kimi;
— qarşıya qoyulmuş məqsədə uyğun konkret sosial mühitdə psixoloji modelin yenidən
hazırlanması;
— modelin reallaşdırılmasının nəticələri.
Emosional intellektin inkişafının ümumi konseptual modeli humanist prinsiplərə uyğun
hazırlanmışdır. Humanist psixologiyanın başlıca predmeti şəxsiyyət və onun təkrarolumazlığı,
eləcə də maddi aləmdə öz yerini dərk edən insanın duyğularıdır.
Psixoloji modelin yaradılmasında məqsəd bir tərəfdən cəmiyyətin sosial sifarişidir, yəni
peşə keyfiyyətləri yüksək səviyyədə inkişaf edən mütəxəssis hazırlamaq, digər tərəfdən isə
şəxsi və peşə sahəsində tələbələrə olan tələbatdır. Psixoloji modelin effektiv meyarlar
əsasında hazırlanması qarşıya qoyulan məqsəd və vəzifələrə tam uyğundur. Psixoloji modelin
iş prosesində iştirakçılar arasında baş verən dəyişikliklər, emosional intellektin pozitiv
inkişafının dinamikası, tələbələrdə özünüdərketmə vərdişinin inkişafı, özünəinam,
özünüqiymətləndirmə, kommunikativ qabiliyyətlərin formalaşması, habelə sosial səriştəlilik,
ünsiyyətin adekvat formalarının reallaşdırılması, başqa adamların davranışını başa düşmək və
onu qəbul etməyə hazırlıq və s. kimi vəzifələr öz əksini tapmışdır.
Psixoloji modelin hazırlanmasında məqsəd tələbələrin emosional intellektinin strukturuna
daxil olan komponentləri inkişaf etdirmək, habelə emosional intellektin inkişafının inteqral
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səviyyəsini əhəmiyyətli dərəcədə yüksəltməkdir.
Təlim vəzifələrinə aiddir:
* Emosional intellekt probleminə dair nəzəri materiallara yiyələnmək;
* Nəzəri biliklər əsasında praktik vərdişlərin inkişafı;
* Praktiki tapşırıqlar prosesində bacarıqların nümayiş etdirilməsi və s.
Tərəfimizdən işlənib hazırlanmış psixoloji modeldə psixoloqun emosional intellektinin
strukturu nəzərə alınmışdır ki, buraya emosional komponent, empatiya, emosional həssaslıq,
uğurlara nail olma motivasiyası, koqnitiv komponent, emosional özünüdərk, refleksiya,
habelə adekvat özünü qiymətlən- dirmə, davranış komponenti, münasibətlərin qurulmasında
uyğunluğun psixologiyası, başqa insanlarla qarşılıqlı təsirin səmərəliliyi aid edilmişdir.
Ənənəvi təlim sistemində tələbələrə hazır biliklərin verilməsi effektli olub zəruri biliyin
yalnız hissəsini təşkil edir. Nəzəri biliklərin möhkəmləndirilməsi və onlardan praktik
fəaliyyətdə istifadə heç də həmişə eyni vaxtda həyata keçmir. Qrup işini yalnız təlim
məşğələlərində aparmaq mümkün deyil, ona görə ki, koqnitiv komponent heç də həmişə
məşğələnin bu növündə əsas ola bilmir.
Müasir dövrdə təlimin təşkilinə yeni yanaşmalar tələb olunur, qarşılıqlı təsirin digər
sistemi isə müəllim-tələbələr arasında qarşılıqlı münasibətlərinin olmasının zəruriliyidir. Bu
sistemdə tələbə təlim prosesinin aktiv iştirakçısına çevrilir, müəllim isə peşəkar konsultant
(məsləhətçi) olur. O, müxtəlif tapşırıqların həllində müasir konsultativ metodlara yiyələnir.
Odur ki, tələbələr özləri məqsədi formulə edir, problemi aşkarlayır, informasiyaları təhlil edir,
həmçinin problemin mümkün həlli yollarını və meyarları işləyib hazırlayır, müəllim isə onları
təlim prosesində psixoloji problemin praktik həllinə yönəldir.
Qrup məşğələlərinin həyata keçirilən növlərinin əksəriyyətində təlimin aktiv
metodlarından istifadə effektiv həyati fəaliyyətə maneə olan çətinliklərin aradan
qaldırılmasına, insanın daxili potensialının açılmasına yönəldilir. Xüsusən də, qrup
məşğələləri iştirakçıların peşə və şəxsi özünüdərkinin inkişafının zəruri psixoloji şərtlərini
realizə etməyə imkan yaradır.
Təlimin aktiv (fəal) metodları ənənəvi metodlar qarşısında əhəmiyyətli üstünlüklərə
malikdir. Tədqiqatlar göstərir ki, materialın mənimsəmə dərəcəsi onun hansı metodlarla
verilməsindən çox asılıdır: belə ki, o adi, şifahi mühazirələrdə 20%, mühazirələrdə əyani
vəsaitlərdən istifadə zamanı 30%, audivizual vasitələrdən istifadədə 50%, diskussiyaların fəal
keçirilməsində 76%, konkret situasiyaların seçilməsində 90% təşkil etmişdir.
Psixoloji işdə qrup formalarının üstünlüyünə aşağıdakılar daxil edilir:
1.Qrup təcrübəsi biganəliyə müqavimət göstərir, şəxsiyyətlərarası problemlərin həllinə
kömək edir, insan isə təklikdə qarşılaşdığı psixoloji çətinliklərdən, səmərəsiz əlaqələrdən
uzaqlaşır. Nəticədə aşkar edir ki, onun problemləri nadir deyil, başqaları da güclü
psixoterapevtlik faktorlarla şərtlənən hissləri yaşayırlar.
2.Qrup cəmiyyəti əks etdirir. O, tərəfdaşların bir-birinə təzyiqi, sosial təsiri və
konformizm kimi gizli faktorları aşkarlayır. Qrupda modelləşdirilmiş qarşılıqlı münasibətlər
və vasitəli əlaqələr real həyatın iştirakçıları üçün xarakterik haldır. Bu da psixoloji
təhlükəsizlik şəraitində onları görməyə, habelə ünsiyyət və davranışın psixoloji
qanunauyğunluqlarını həyati situasiyada görüb onları təhlil etməyə imkanı verir.
3.Əks əlaqənin və çətin problemlərin həllində psixoloji dəstəyin alınmasına imkanın
yaranmasıdır. Belə ki, real həyatda insanların yalnız bir qismi təmənnasız əks-əlaqə ala
bilirlər ki, bu da onlara özlərinin başqalarının gözündə əks etdirməyə, həyəcanlarının
mahiyyətini yaxşı başa düşməyə imkan yaradır.
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4.Qrupda insan yeni bacarıqlar almağa, bərabər tərəfdaşlar arasında müxtəlif üslublu
münasibətləri təcrübədən keçirməyə qadirdir. Treninqli qruplarda isə əksinə, insanlar özlərinə
yenidən baxmağı öyrənir ki, bu da arzuolunan mühitdə psixoloji dəstək almağa iştirakçılara
kömək edir.
5.Qrupda iştirakçılar özlərini başqaları ilə identifikasiya edir, başqalarını və özünü daha
yaxşı başa düşmək üçün başqa insanların rolunu oynayırlar. Davranışın effektiv üsulları ilə
tanışlıq, empatiya, habelə başqalarının dərdinə şərikolma özünüdərketmənin inkişafını
şərtləndirir.
6.Qrupda qarşılıqlı təsir gərginlik yaradır ki, bu da hər bir psixoloji problemi izah etməyi
nəzərdə tutur: bu affekt halları fərdi psixokorreksiyaedici və psixoterapevtik işlərdə təzahür
edir, qrupda yaranan psixoloji gərginlik konstruktiv rol oynayır. Qrupda aparıcının əsas
vəzifəsi nəzarətdən çıxmağa və qrupda səmərəli, qarşılıqlı münasibəti pozmağa imkan
verməməkdir.
7.Qrup özünün aşkaretmə, özünütədqiq, habelə özünüdərk proseslərini yüngülləşdirir.
Belə ki, qrupda insanın özünü başqalarının yanında aşkarlaması, eləcə də özü-özünü
aşkarlaması ona özünü başa düşməyə, özünü dəyişdirməyə, özünüdərk edib özünəinam hissini
gücləndirməyə imkan verir .
Tərəfimizdən aktiv təlim metodlarından istifadə etməklə qrup məşğələlərinin təşkili və
keçirilməsinin növbəti qaydalarına əməl etdik .
1.“Burda və indi” prinsipi üzrə ünsiyyət. Bir çox iştirakçılar üçün qrupda keçmişdə
olanları və ya gələcəkdə olanları mühakimə etməklə qeyri – ardıcıl işlərə keçməyə cəhd
xarakterik haldır. Belə hallarda psixoloji müdafiə mexanizmi işləyir.
2.Mülahizələrin şəxsləndirilməsi prinsipi. Bu prinsipin psixoloji mahiyyəti ondan ibarətdir
ki, könüllü imtinadan şəxssiz dil formaları insana ünsiyyətdə öz şəxsi mövqeyini gizlətməyə
kömək edir, habelə arzuolunmayan hallarda mülahizələrdən qaçmağa şərait yaradır.
3.Hisslərin dillə nəzərə çatdırılması prinsipi. Qrupun iştirakçıları emosional vəziyyətlərini
nəzərə çarpdırmalı, əks-əlaqə zamanı əgər dildən istifadə etmək imkanı varsa həmin vəziyyət
qeydə alınmalıdır. Gündəlik ünsiyyət zamanı edilən müraciətdə emosional üsullar o qədər də
tipik deyil. Çünki hər bir iştirakçı qarşıya öz ünsiyyət üslubunu qoyur və öz hisslərini adekvat
şəkildə göstərməyə çalışır, bir sözlə identifikasiya olunur.
4.Aktivlik prinsipi. Bu prinsipə riayət etmə treninq iştirakçılarının davranışına verilən
başlıca tələblərdəndir. Söhbət hər bir iştirakçının intensiv olaraq qrupun qarşılıqlı təsirində
özünü, tərəfdaşını, qrupunu dərk etməsindən gedir.
Bütün həyatı boyu insan müxtəlif vəziyyətlərin təsiri altında özünə qapanır və şəxsi
problemlərinə diqqətini mərkəzləşdirir. Tapşırıq ondan ibarətdir ki, iştirakçıya kömək etmək
məqsədilə qapalılığı qrup proseslərinin təhlilində aktiv şəkildə həmin insanın özünə və
başqalarına yönəldilsin.
5.Inandırma prinsipi. Treninq iştirakçılarının ünsiyyətə inamının artması üçün səmərəli
şərait nəzərdən keçirilir, qrup dinamikası təmin olunur. Birinci və növbəti addım qismində
praktik olaraq belə mühitin yaradılmasında rəhbər təklif edir ki, hamının bir – birinə “sən”
deyə vahid müraciət forması qəbul edilsin. Bu təkcə bütün qrup üzvlərini psixoloji olaraq
idarə etmir, həm də intim və inam hissinin müəyyən elementlərinin yaranmasına zəmin
yaradır.
6.Məxfilik prinsipi. Bu prinsipin mahiyyəti ondadır ki, ünsiyyətin məzmunu fikri ilə
yaşamayın, hansı ki, o, iş prosesində, eləcə də qrupdan kənarda inkişaf edir. Bu həm də
münasibətlərdə inandırma hissini artırır.
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İştirakçılar inanırlar ki, ünsiyyətin məzmunu qrup çərçivəsində qalacaq və kontakt həm
açıq, həm də gizli formada asan şəkildə yaranacaq. Məxfilik qrupa öz diskussiya potensialını
saxlamaq imkanı verir, digər tərəfdən isə iştirakçılar arasında qrup problemlərinin
mühakiməsi ona gətirib çıxarır ki, qrup daxilində bu problemlərin mühakiməsinə tələbat azalır.
Təlim prosesində tələbələrlə aktiv metodlardan istifadə qrup məşğələlərinin aktivliyini
yüksəldir. Özlüyündə gənclik yaş dövrü hərəkətli, plastik və senzitiv olub şəxsiyyətin
emosional və intellektual sferasını nəzərdə tutur. Yüksək emosional intellektə malik olan
psixoloqlarda empatiya, kommunikativ tolerantlıq, özünüqiymətləndirmədə adekvatlıq,
özünə-inam hissi, səriştəlilik, öz hiss və emosiyalarını dərk etmək bacarığı, habelə
tərəfdaşların hiss və emosiyalarını dərk edib idarə etmək, birgə təsiri və tənzimlənməni
formalaşdırmaq zəruridir.
Beləliklə, qrup məşğələlərində təlimin aktiv metodlarından istifadənin tətbiqində məqsəd
tələbələrə təlim məşğələlərində psixoloji biliklərin verilməsi, onların bacarıq və vərdişlərinin
inkişaf etdirilməsidir. Bir sözlə, qrup məşğələlərindən bir metod kimi istifadə etmək
iştirakçıların özlərini aşkar edib müstəqil axtarışlar aparmağa, eləcə də psixoloji problemlərin
həllini müəyyən üsulların köməyi ilə aradan qaldırmağa zəmin yaradır. Bu da ali məktəblərdə
keçirilən təlim məşğələlərində tələbələrin emosional intellektinin inkişafının effektiv
üsullarındandır.
Tədqiqatda tələbələrin emosional intellektinin inkişaf prosesi tərəfimizdən 3 mərhələyə
ayrılmışdır:
I mərhələ - “özü - özünü dərk etmək"dir. Bu mərhələdə emosional intellekt və onun tərtibi
koqnitiv komponentin inkişafının əsas hissəsinə yönəlmişdir. Buraya: aiddir: tələbələrə öz
emosiyalarını dərk etmək bacarığının inkişafı; duyğu və hisslərinə diqqətlə yanaşmaq bacarığı;
özünə inanmaq bacarığının inkişafı; təhlil etmək və hisslərini sözlə ifadə etmək; habelə sərvət
dəyərlərinin təhlili, tələbənin özünə pozitiv münasibətini aşkar etməsinə kömək; özünütəhlilin
həyata keçirilməsi bacarığının inkişafı, identifikasiya və hisslərin adlandırılması, refleks
vərdişlərinin həyata keçirilməsi; əks-əlaqənin yaranması bacarığının formalaşması.
II mərhələ - “öz emosiya və hisslərinlə idarəetmə, ətrafdakılarla qarşılıqlı təsirin
səmərəliliyinin yaradılması”dır. Bu mərhələdə emosional intellekt və onun tərtibinin böyük
hissəsi davranış komponentinin inkişafına yönəldilmişdir. Burada məqsəd öz fikirlərinə
nəzarət etmək bacarığının inkişafı, çətin vəziyyətlərdə öz vəziyyətini idarə etmək bacarığı; öz
emosiya və davranışını idarə etmək bacarığının inkişafı; öz fikir və hisslərini açıq şəkildə
ifadə etmək bacarığı; habelə problemə münasibətin dəyişməsi bacarığının inkişafı; tərəfdaşın
hiss və emosiyalarını müəyyən etmək bacarığının inkişafı; həmsöhbətə qarşı diqqətliliyin və
müşahidəçilik bacarığının inkişafı; başqa adamların davranış və hisslərini yaxşı müəyyən
etmək bacarığının inkişafı.
III mərhələ - “başqa adamların emosiyalarını dərk etmək, ünsiyyət zamanı tərəfdaşın
hisslərini başa düşmək bacarığının inkişafı”dır. Bu mərhələdə emosional intellekt və onun
tərtibinin böyük hissəsi emosional komponentin inkişafına yönəlmişdir. Burada məqsəd
proqnozlaşdırma qabiliyyətinin inkişafı; kommunikativ mədəniyyətin həyata keçirilməsi;
ətrafdakı insanlarla qarşılıqlı münasibətin qurulması bacarığının inkişafı; müşahidəçiliyin
inkişafı; insanların münasibət və vəziyyətlərinin proqnozlaşdırılması və başa düşülməsi
qabiliyyətinin inkişafı, müşahidə vəziyyətinin və qarşılıqlı münasibətlərin əks etdirilməsinin
verbal nəticələrinin inkişafıdır. Tələbələrin emosional intellektinin inkişaf metodları qismində
qrup diskus- siyası, oyun metodları, sosial persepsiyanın inkişafına yönəlmə, psixogimnastika
da mühüm rol oynamışdır.
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Məqalənin aktuallığı. Tələbələrin emosional intellektinin inkişaf probleminin aktuallığı
yüksək peşə təhsili şəraitində onun inkişafı üçün psixoloji-pedaqoji şəraitin yaradılması
zəruriliyini şərtləndirir. Bu bir tərəfdən tələbələrə emosional intellektin inkişafında yüksək
səviyyədə tələbatlarının, digər tərəfdən cəmiyyətin yüksək ixtisaslı kadrlara olan tələbatlarının
ödənilməsinə zəmin yaradır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Qrup məşğələlərindən bir metod kimi istifadə etmək
iştirakçıların özlərini aşkar edib müstəqil axtarışlar aparmağa, eləcə də psixoloji problemlərin
həllini müəyyən üsulların köməyi ilə aradan qaldırmağa zəmin yaradır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbələr, magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bilərlər.
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Развитие особенности эмоционального интеллекта студентов
Резюме
В научной статье последовательно изложено развитие этапы эмоционального
интеллекта. В этом статье эмоциональный интеллект рассматривается как способность
отслеживать собственные и чужие чувства и эмоции, различать их и использовать эту
информацию для направления мышления и действий.
A.Kosayeva

The development of the specialization of the emotional
intelligence of students
Summary

In the research article, the development stages of emotional intelligence have been stated
consequently. In this article, emotional intelligence is regarded as ability to track one’s own
and other’s feelings and emotions, distinguish them and use this information to guide thinking
and acting.
Redaksiyaya daxil olub: 16.09.2017
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Məktəbəqədər yaşlı uşaqların psixi inkişafında
oyun fəaliyyətinin rolu
Jalə Əliyeva
ADPU-nun magistrantı
Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos.M.C.İsmayılova
psixol.ü.f.d., dos.L.Qurbanova
Açar sözlər: oyun fəaliyyəti, psixi proseslər, qanunauyğunluq, əlverişli şərait, idraki
proseslər
Ключевые слова: игровая деятельность, психические процессы, законномерности,
благоприятные условия, познавательные процессы
Key words: game activity, psychological process, regularity, suitable condition, cognitive
processes
Oyun təkcə uşaqların sevimli məşğələsi deyil, o həm də məktəbəqədər yaşlıların aparıcı
fəaliyyət növüdür. Məhz oyunda əsas, yeni elementlər formalaşır ki, bu da uşağı kiçik məktəb
yaşı mərhələsinə hazırlayır. Oyunda ətrafdakıları dərk etmənin xüsusi formaları təqdim olunur.
Oyunun spesifikliyi ondan ibarətdir ki, praktik məqsəddən və gözlənilən nəticənin qeyrimüəyyənliyindən asılı olaraq burada məqsəd mnemik təfəkkür formasında qarşıya qoyulur.
Oyun birinci iradi məktəb sayılır. Məhz oyunda, ilk növbədə, qabiliyyət könüllü olaraq
təzahür edir, müxtəlif tələblərə şəxsi təşəbbüskarlıqla tabe olunur. Məsələn, əgər uşaq oyunda
sərhədçidirsə heç bir kənar qüvvə onu növbəsini dəyişməyənə qədər sərhəddən uzaqlaşdıra
bilməz.
Çox vaxt oyunlar əxlaq tərbiyəsinin digər vasitələri ilə müqayisədə onunla nəticələnir ki, o,
təkcə təqdimetmədə deyil, həm də hərəkətlərdə məktəbin əxlaq qaydalarında ifadə olunur (1,
61).
Tədqiqatlar göstərir ki, oyun məktəbəqədər yaşlıların hərəkətlərinin davranışı üçün
əlverişli şərait yaradır. İş orasındadır ki, oyunda uşaq öz üzərinə rol götürəndə o, şüurlu və
ixtiyari olaraq təsvir olunan personajlar üçün xarakterik olan hərəkətləri yenidən təkrarlayır.
Oyun fəaliyyətinin dəyəri onunla nəticələnir ki, o, uşaq cəmiyyətinin formalaşmasına zəmin
yaradır. Uşaqlara müstəqil şəkildə ünsiyyətin bu və ya digər formalarını qurmağa imkan
imkan verir.
Oyun fəaliyyətində uşağın uşağın intellekti əyani-əməli təfəkkürdən obrazlı və sözlüməntiqi təfəkkürə keçid üçün əlverişli şərait yaradır. Məhz oyunun gedişində
ümumiləşdirilmiş tipik obrazların yaradılmasında, onları fikrən təsvir etməkdə uşağın
qabiliyyətləri inkişaf edir.
Oyun vasitəsilə uşaq həm bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnir, həm də düşünməyə,
müstəqil nəticə çıxarmağa, müqayisələr aparmağa məcbur olur. M.Qorki çox haqlı olaraq
göstərirdi ki, "oyun uşaqların yaşadıqları və dəyişməli olduqları aləmi dərketmə yoludur".
Oyunun psixoloji və fizioloji əsasından danışarkən İ.M. Seçenov və İ.P. Pavlov göstərir ki,
insanın sinir psixi fəaliyyətinin inkişafında, hiss, davranış, duyğular arasında möhkəm
əlaqələrin yaradılmasında oyun müşahidə və təqlid refleksləri rolunu oynayır. Deməli, oyun
sinir fəaliyyətinin ətrafdakılarla tanışlığı üçün köməkçi vasitə sayılır.
Diqqəti cəlb edən ən mühüm an ondan ibarətdir ki, oyun təcrübəsi və məzmunu arasında
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qarşılıqlı əlaqə qurulur. Daha çox ümumiləşdirilmiş oyun hərəkətləri intellektual əsası olan
yeni keyfiyyətli oyunlara aparıb çıxarır. Əşyavi hərəkətlərin köməyi ilə oyun tapşırıqlarının
həlli daha geniş yayılmış oyun üsullarının tətbiqi formalarına geniş imkanlar yaradır. Xüsusilə
də oyun hərəkətlərini sözlə əvəz edib göstərəndə uşaqlar oyun tapşırıqlarını daha yüksək
səviyyədə yerinə yetirirlər.
Oyunun motivi əşyalarla fəaliyyət deyil, ünsiyyətdir ki, bu zaman uşağın öz həmyaşıdları,
onu əhatə edən insanlarla münasibəti genişlənir. Bu qarşılıqlı münasibətlər birgə fəaliyyətdə
əks olunur. Əsas fəaliyyət kimi oyunda psixi proseslər sadədən başlayıb mürəkkəbə qədər
aktiv şəkildə formalaşır. Oyunda uşaq tez və asan şəkildə daha çox sözü yadda saxlayır və
yada salır.
Daxili əqli fəaliyyət xarici fəaliyyət əsasında inkişaf edir, maddi hərəkətlər yolu ilə
psixikada mühüm dəyişikliklər edilir. Belə qanunauyğunluq oyun fəaliyyətində təzahür edir.
Oyunda əqli fəaliyyət qeyri-mütəşəkkil surətdə baş verir. Odur ki, əqli fəaliyyətin
effektivliyinin formalaşması müxtəlifliyi ilə fərqlənir.
Oyun prosesində məktəbəqədər yaşlıların yeni fəaliyyət növləri yaranır və inkişaf edir.
Məhz oyunda ilkin olaraq təlim elementləri də təzahür edir. Oyun üsullarından istifadə bu
yaşda təlimi uşağın "rəngarəng təbiətinə" çevirir. Oyun uşağın "yaxın inkişaf zonasını"
yaradır. L.S.Vıqotski bu haqda belə yazırdı: "Oyunda uşaq həmişə özünün orta yaşından
yüksəkdir, gündəlik adi davranışdan yüksəkdir. Oyunda o, özü-özündən də yüksəkdir.
Oyunda uşaq özünün adi davranışı səviyyəsində sıçrayış etməyə cəhd göstərir (1, 62).
Oyunların əksəriyyəti rəngarəngliyinə görə bir-birindən fərqlənir. Onlar məzmununa,
təşkilinə, qaydalarına, xarakterinə, uşaqlara təsirinə, həm də əşyalardan istifadə növlərinə görə
fərqləndirilirlər. Bütün bunlar uşaq oyunlarının təsnifatını həddindən artıq çətinləşdirir, lakin
oyunlara düzgün rəhbərlik etmək üçün bu qruplaşma vacibdir. Oyun uşağın ünsiyyət,
sərbəstlik, bərabərhüquqluluq, toplanmış enerjinin sərfi, əylənmək, ətraf aləmin dərki kimi
tələbatlarını ödəyir.
D.B. Elkonin uşağın psixi inkişafında oyunun rolunu tədqiq edərkən onun psixoloji
mahiyyətini ilk növbədə bu sözün mənşəyində axtarır və göstərir ki, qədim yunanlara görə,
oyun uşaqlara xas olan hərəkət, yəhudilər üçün zarafat, gülüş, romalılar üçün sevinc, şənlik,
almanlar üçün isə ürəyə yatan hərəkətdir.
D.B. Elkonin oyun prosesində, uşaqların motivasiya sahəsində iki mühüm xüsusiyyətin
formalaşmasını iddia edir: birincisi, oyun zamanı situativ motivlərin əsas motivlərə tabe
edilməsi prosesi gedir; ikincisi, əsas motivlərin özlərinin də daha yüksək, uşağın öz üzərinə
rollar götürməsi ilə bağlı olan tiplərinin formalaşması baş verir.
Qaydaları olan oyunları uşağın həyatına məhz böyüklər daxil edir. Oyunların
məzmunundan və mürəkkəbliyindən asılı olaraq onlar müxtəlif yaş qrupları üçün müəyyən
edilir. Yaradıcı oyunlar qrupuna süjetli-rollu oyunlar, tikinti-konstruktiv oyunlar və dramatik
oyunlar aiddir. Süjetli-rollu oyunlar zamanı uşaqlar öz üzərlərinə yaşlıların rolunu götürərək
müəyyən süyet əsasında baş verən hadisələri fəaliyyətə və münasibətlərə gətirirlər.
Yaşlıları təqlidetmə təcrübəsinin yeni mərhələsi başlanır. Burada oynanılanların
"rejissoru", "bədii rəhbəri" yaşlı deyil, uşağın özüdür. Əgər motiv oyun prosesinin gedişində
yaranırsa, təşkilatçısı da, icraçısı da uşağın özüdürsə oyunlarda əsas motiv yaşlıların sosial
təcrübəsinin təqlidi deyil, onların özünütəsdiq, özünüreallaşdırma tələbatının ödənilməsidir (3,
200).
Hazır məzmun və qaydaları olan oyunlar özünün tərbiyəvi təsirinə görə şərti olaraq
didaktik oyunlara aid edilir. Didaktik oyunlarda uşaqlar əşyaların adları, əlamətləri, nədən
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hazırlanması, nəyə lazım olması, onlar arasındakı fəza, zaman və kəmiyyət münasibətləri
haqqında biliklərini möhkəmləndirir və sistemləşdirirlər. Məhz bu oyunlar uşaqlarda beynin
hərəkililiyinə, elastikliyinə, diqqətin inkişaf etdirilməsinə, iradənin möhkəmləndirilməsinə,
düzgünlük kimi keyfiyyətlərin yaranmasına kömək göstərir.
Didaktik oyunlar uşaqları öyrətmə və onların əqli inkişaf üsullarından biridir. Uşaqların
əqli inkişafı üçün özünıməxsus, eləcə də müvafiq yaşa görə həyati təəssüratları mənimsəmə
yolu olan oyunlar xüsusilə əhəmiyyətlidir. Çünki didaktik oyunlarda ətraf aləm haqqında bilik
və təsəvvürlər dəqiqləşdirilir, möhkəmləndirilir və genişləndirilir.
Psixoloq, professor A.V.Zaporojets didaktik oyunları yüksək qiymətləndirərək qeyd edirdi
ki, didaktik oyun uşaq üçün yalnız ayrı-ayrı bilik və bacarıqları mənimsəmə forması olmasın,
o həm də uşağın ümumi inkişafına təsir göstərməli və onun qabiliyyətlərinin formalaşmasına
xidmət etməlidir (2, 23).
E.İ.Tixeyevanın oyunlara baxışı da böyük maraq doğurur. O, oyuna pedaqoji prosesin
təşkilinin formalarından biri və uşağa tərbiyəvi təsirin mühüm vasitəsi kimi baxır.
E.İ.Tixeyevanın mühüm xidmətlərindən biri onun didaktik oyunların məzmununu
açmasıdır. O, düzgün olaraq qeyd edirdi ki, didaktik oyunlar uşağın qavrayışının, diqqətinin,
nitqinin, müxtəlif qabiliyyətlərinin inkişafına imkan yaradır. Bir sözlə, uşağın tərbiyəsində
oyunlardan iki istiqamətdə istifadə edilir: uşağın hərtərəfli harmonik inkişafı və didaktik
məqsədlər üçün.
Oyun uşağın fəaliyyətinin zəruri formasıdır. Oyun uşağın ciddi əqli fəaliyyəti olub uşağın
bütün qabiliyyət növlərinin inkişafına zəmin yaradır. Oyunda uşağın yaşlılar, yaşıdlar
haqqındakı təsəvvürləri daha da genişlənir. didaktik oyunlar da uşağa öz rəngarəng
qabiliyyətini, qavrayışını, təfəkkürünü, təxəyyülünü, diqqətini və nitqini inkişaf etdirmək
imkanı verir.
Didaktik oyunlar idrak proseslərinin və əxlaq tərbiyəsinin vasitəsidir. İxtiyari diqqət tələb
edən zehni təmrinlər həm də iradi təmrinlərdir. didaktik oyunun qaydaları uşaqlardan
dözümlülük və intizamlılıq tələb edir. Məsələn, "Nə dəyişilmişdir" oyununda gözləri
bağlamaq lazımdır. "Açmaq olar" deyilməyənədək gözləri açmaq olmaz. Bu qaydalara
düzgün və dəqiq şəkildə əməl olunması xarakterin iradi cəhətlərinin, eləcə də düzlük,
doğruçuluq tərbiyəsinin inkişafına kömək edir.
Deməli, didaktik oyunların məzmunu uşaqlarda əxlaqi hissləri tərbiyə etməyə kömək edir.
Didaktik oyun uşağın idrak proseslərinin inkişafının, onun əqli qabiliyyət və əxlaqi
keyfiyyətlərinin tərbiyə
və təlim vasitələrindən biridir. Odur ki, didaktik oyunlar
məktəbəqədər yaşlı uşaqları əyləndirən, onların istirahətlərinin xoş və səmərəli keçməsini
təmin edən oyunlar kimi başa düşülməlidir.
Məqalənin aktuallığı. Məqalədə oyun və onun növləri ardıcıllıqla təsvir olunmuşdur.
Oyunun uşağın həyatındakı müstəsna rolu və əhəmiyyəti xüsusi olaraq qeyd edilir. Məqalənin
aktuallığı uşağın oyunda həyatı dərk etməsi, ətrafdakı insanlara münasibətinin formalaşması,
idrak proseslərinin inkişaf etməsi ilə əsaslandırılır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə oyundan didaktik məqsədlər üçün istifadə edildiyi,
tərbiyəvi təsirin mühüm vasitə olması nəzərə çatdırılır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbələr, magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bilərlər.
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Ж.Алиева

Роль игровой деятельности в психической
развитие дошкольника
Резюме
В статье отмечается, что игра не просто любимое занятие детей, это будущий вид
деятельности дошкольников. Игра создает благоприятные условия для организации
движений дошкольника. Ценность игровой деятельности заключается и в том, что она
обладает возможностями для формирования детского общества.
J.Alieva

The role of the game of activity in the mental
development of the preschool
Summary
In this scientific article, it is noted that, the game is not only the favorite practice of pre school children, but also their main activity. The game creates a good environment for the
organization of pre - school children's actions. The value of the game activity results for that it
gives an opportunity for formation of child community.
Redaksiyaya daxil olub: 01.05.2017
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Açar sözlər: utancaqlıq, ünsiyyət, həmyaşıdlar, çətinliklər, özünüqiymətləndirmə
Ключевые слова: застенчивость, общение, сверстники, трудности, самооценки
Key words: shyness, communication, peers, difficulties, self-esteem
Utancaqlıq şəxsiyyətlərarası münasibətlərdə geniş yayılmış mürəkkəb problemlərdən
biridir. Utancaqlıq insanlarla ünsiyyətdəki çətinliklərdən yaranır. Buraya: yeni insanlarla
tanışlıq problemi, ünsiyyətin gedişində mənfi emosional vəziyyət, öz fikrini ifadə etməkdə
çətinlik, adamlar arasında özünü təqdimetmədə qeyri sərbəstlik və s. aid edilir.
Utancaqlıq insanların daxili psixoloji problemi olub kökü uşaqlıq dövrünə gedir.
Müşahidələr göstərir ki, utancaqlıq hələ uşaqların əksəriyyətində 3-4 yaşlarında təzahür edir,
bütün məktəbəqədər uşaqlıq dövrü müddətində davam edir. Praktiki olaraq bütün uşaqlar 3
yaşadək özlərini utancaq apararaq bu keyfiyyəti 7 yaşa qədər qoruyub saxlamışlar.
Məktəbəqədər yaş mərhələsində utancaqlığın ifadəsində müəyyən əsaslı dəyişikliklər
təzahür edir. Kiçik məktəbəqədər yaş mərhələsində bu dəyişikliklər zəif şəkildə özünü
göstərir, uşağın həyatının 5-ci ilində qəfildən artır və 7 yaşında başa çatır. Həyatın 5-ci ilində
utancaqlığın artması nəticəsində yaş fenomenində xarakter qazanılır. Burada utancaqlığın
ifadəsi uşağın digər insanlara hörməti əsasında onlarla ünsiyyətdə yeni tələbatların yaranması
ilə bağlıdır.
Baxmayaraq ki, utancaq uşaqları konfliktli uşaqlar adlandırmırlar, onlar kifayət qədər
daxili konflikt keçirirlər ki, bu da onların həyatını mürəkkəbləşdirir. Odur ki, vaxtında həmin
xüsusiyyətləri öyrənib onun inkişafını dayandırmaq lazımdır.
Tərbiyəçilərlə praktik psixoloq qarşısında belə bir sual yaranır: "Hansı uşaqları utancaqlar
qrupuna aid etmək olar?" Qeyd etməliyik ki, utancaq uşaqlar onlara yad olan insanlarla
ünsiyyət qurmaqda çətinlik çəkmələri ilə digərlərindən fərqlənirlər. Uşaq yad adamlarla
ünsiyyətin gedişində emosional komfort hissi keçirir, onda özünə inamsızlıq, gərginlik,
cəsarətsizlik təzahür edir. Digər aydın şəkildə özünü göstərən fərqlərdən biri də istənilən anda,
məsələn, məşğələdə tərbiyəçinin suallarına cavab verməkdə, öz fikrini düzgün ifadə etməkdə
yaranan çətinliklərdə təzahür edir.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların davranışını müşahidə etməklə yuxarıdakı xüsusiyyətləri
çətinlik çəkmədən qeyd etmək olar. Məhz belə uşaqları utancaq uşaqlar qrupuna aid etmək
olar. Odur ki, uşağın fəaliyyətinin bir çox növlərində münasibətini təzahür etdirməsi üçün
şərait yaradılmalıdır. Bu məqsədlə bağçada oyunu elə təşkil etmək lazımdır ki, uşaq oyunda
gəminin kapitanı rolunu oynayarkən o, fırtına zamanı sərnişinləri təhlükədən qurtarmalıdır.
Həmçinin uşaqla şəxsi mövzularla söhbətlər qurmaq olar. Belə ki, uşaqlardan özləri haqqında
danışmağı (o nəyi çox istəyir, kimlə dostluq edir, nə ilə məşğul olmaq istəyir və s.) təklif
etmək olar.
Utancaq uşaqlar onlara təklif olunan fəaliyyətdə cəsarətsizlik və qorxaqlıq hissi keçirir,
nəticədə yaşlıların etimadını doğrulda bilmirlər. Kapitan rolunu oynayarkən o, yerində bərk
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həyəcanlanır, dodaqlarının altında qımıldanır, yaşlılara günahkarcasına baxır.
Şəxsi mövzulara həsr olunmuş söhbət prosesində utancaq uşaqlar öz arzularını, hisslərini
təzahür etməkdə çətinlik çəkir, nəticədə gərginlik hissi keçirirlər. Bir sözlə, utancaqlıq
ünsiyyətin müxtəlif situasiyalarda, hətta oyun xarakteri daşısa belə təzahür edir. Bu zaman
belə sual yaranır: "Görəsən bu davranışın arxasında nə gizlənir?" "Uşaq utancaqlığının
psixoloji təbiəti necədir?"
Psixoloji təhlil göstərir ki, utancaq uşaqlar yaşlıların qiymətinə yüksək həssaslıqları ilə
fərqlənirlər (həm real, həm gözlənilən qiymətlər). Utancaq uşaqlarda kəskin qavrama və
qiymətlərin gözlənilməsi tez-tez müşahidə olunur. Uğurlar onları ruhlandırır, lakin onlara
edilən kiçicik qeydlər belə onların fəaliyyətini ləngidir, onlarda qorxaqlıq və cəsarətsizlik
yaradır.
Uşaq o situasiyalarda özünü utancaq aparır ki, orada onu uğursuzluqlar gözləyir. Çətin
vəziyyətlərdə o, yaşlının gözlərinə qorxa-qorxa baxır, ondan kömək istəməyə qərar verə
bilmir. Bəzən daxili gərginliyi aradan qaldıraraq təşvişlə gülümsəyir, astadan tələffüz edir:
"Məndə heç nə alınmır". Uşaq həmin anda hərəkətlərinin düzgün olub-olmadığını bilmir, həm
də böyüklərdən müsbət qiymət qiymət almasına da inanmır.
Utancaq uşaq bir tərəfdən böyüklərin diqqətini özünə cəlb etmək istəyir, digər tərəfdən isə
qorxur ki, həmyaşıdları qrupundan ayrılıb diqqət mərkəzində qalsın. Bu xüsusilə də yaşlıların
uşaqla ilkin görüşü situasiyasında, habelə istənilən birgə fəaliyyətin əvvəlində aşkar edilir.
Onu da xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, utancaq uşaqlar üçün öz şəxsiyyətinin daxili
tələbatlarını kənar insanların müdaxiləsindən qorumaq xarakterik haldır. Bu tələbat uşağın
yaşlılara xeyirxah münasibətində, onlarla ünsiyyət qurmaq istəyində həyata keçir. Bu
xüsusiyyət şəxsi ünsiyyət zamanı 5-6 yaşlı utancaq uşaqlarda daha aydın özünü göstərir. Uşaq
maraqla böyükləri dinləyir, diqqətlə və həssaslıqla onların gözlərinə baxır, lakin təmkinlə
susur, ondan özü haqqında danışmağı xahiş etdikdə o, baxışlarını yayındırır.
Utancaq uşaqların əsas çətinlikləri özünə şəxsi münasibətlə və başqalarının
münasibətlərinə həyəcan keçirməsi ilə bağlıdır. Utancaq uşaqlar yüksək özünüqiymətləndirməyə meyllidirlər və onlar öz utancaq olmayan yaşıdlarından heç nə ilə
fərqlənmirlər. Daha çox fərqlər isə tərbiyəçilərə və yad insanlara uşağın verdiyi qiymətlərdə
aşkar olunmuşdur.
Utancaq olmayan uşaqlarda belə vəziyyətlər nadir hallarda müşahidə və bir qədər də zəif
ifadə olunur. Kənar insanlar tərəfindən uşağın özünə tənqidi münasibət gözləməsi onun
qorxaqlığını və cəsarətsizliyini müəyyən edir. Bu da xüsusilə utancaq uşağın ona yad olan
insanlarla ünsiyyətində üzə çıxır. Böyüklərdən kömək istəməyə qərar verə bilməyən uşaqlar
özlərinin "Mən"indən çıxış edərək məşğələyə özlərinin ən sevimli oyuncaqlarını gətirir, onu
sinələrinə bərk-bərk sıxmaqla və ya həmyaşıdlarını özləri ilə aparmaq arzusunu ifadə etməkdə
yaranan çətinliklərdən uzaqlaşırlar.
Yaşlıların qiymətindən məlumatsızlıq onları sanki "iflic" vəziyyətinə salır, çalışırlar ki,
bütün cəhdləri ilə həmin situasiyadan qaçsınlar, diqqətlərini başqa obyektlərə yönəltsinlər.
Özünüqiymətləndirmənin digər əlamətləri utancaq uşaqların şəxsi fəaliyyətində uğur və
uğursuzluqlara münasibətdir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, əqli inkişaf səviyyəsinə və
uğuruna görə fəaliyyətdə bu uşaqlar öz həmyaşıdlarına heç bir güzəştə getmirlər. Utancaq
uşaqlar verilən tapşırıqların öhdəsindən utancaq olmayan həmyaşıdlarından daha yaxşı
gəlməyi bacarırlar.
Daha mühüm fərqlər isə fəaliyyətin dinamikasında aşkar olunmuşdur. Məsələ ondadır ki,
bu uşaqlar öz hərəkətlərində daha ehtiyatlıdırlar, uğursuz vəziyyətlərdə işin tempini ləngidir
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və ya utancaq olmayan həmyaşıdlarına nisbətən uğura çatmaq üçün mənfi qiymətlərə bir
qədər inadkardırlar.
Yaşlıların müsbət qiymətlərinə inamsızlıq onları öz hərəkətlərinə qarşı mənfi münasibətə
gətirib çıxarır. Kənardakıların fikrincə, utancaq uşaqlar böyüklərin mənfi qiymətlərinə kəskin
və ambivalent həyəcanlar keçirir, nəinki praktiki fəaliyyətdə, həm də ünsiyyətdə gərginlik
hissini yaşayırlar. Utancaq uşaqlar səhvlərin axtarışında fəallığa cəhd göstərir, onlar istər
daxili, istərsə də xarici baxımdan günahkarlıq hissini öz bacarıqsızlıqları kimi qəbul edirlər.
Hətta onlar kənardan dəstək almaqda belə riskə getmirlər.
Utancaq uşaqlar sanki özlərini uğursuzluqlara hazırlayırlar. Utancaq uşaqlar o uşaqlardır
ki, onlar bir tərəfdən böyüklərə və həmyaşıdlara xeyirxahlıqla yanaşır, ünsiyyətə girməyə
cəhd göstərir, digər tərəfdən isə özlərini təzahür etdirməyə, tələbatlarını aşkar etməyə qərar
verə bilmirlər ki, bu da birgə fəaliyyətin pozulmasına səbəb olur.
Belə pozulmalar utancaq uşaqların özlərinə münasibətinin xarakteri ilə bağlıdır. Utancaq
uşaqlar yüksək özünüqiymətləndirməyə malik olub, özlərini hamıdan yaxşı hesab edirlər,
odur ki, onlar özlərinə qarşı başqalarının müsbət münasibətlərində tərəddüd edirlər. Öz
dəyərlərinə inamsızlıq uşağın tələbat-motivasiya sferasının inkişafını ləngidir. Bütün bunlar
uşağa birgə fəaliyyətdə və ünsiyyətdə öz tələbatlarını bütünlükdə həyata keçirməyə imkan
vermir. Özünün "Mən"inin yüksək həyəcanları birgə fəaliyyətin və ünsiyyətin məzmununun
qarşısını alır.
Motivlərin qəbulu və böyüklərə hörmət onlar üçün həmişə əsas olmuşdur. Hətta belə
vəziyyətlər onların iştirakı və iş motivlərinin reallaşmasına sədd çəkir ki, bütün bunlar onların
başqaları ilə adekvat ünsiyyətində və qabiliyyətlərinin üzə çıxmasında çətinliklər yaradır.
Lakin elə situasiyalar olur ki, uşaqlar ətrafdakıların qiymətini gözləməkdən bezir və utancaq
olmayan həmyaşıdları kimi daha açıq və ünsiyyətcil olurlar.
Utancaq uşaqlarla psixoloji iş zamanı tərbiyəçilərin aşağıdakı qaydalara əməl etmələri
tövsiyə olunur:
* Uşağı başqalarının yanında "utancaq uşaq" deyə adlandırmayın.
* Əgər utancaq uşaq arzu etmirsə, o zaman onu həmyaşıdları ilə ünsiyyətə girməyə
məcbur etməyin.
* Əgər utancaq uşaq başqaları ilə oynamaqdan imtina edirsə, o zaman uşağa müşahidəçi
rolunu tapşıraraq demək lazımdır: "Bax və oyuna nəzarət elə ki, uşaqlar bir-birinin xətrinə
dəyməsinlər".
* Utancaq uşaqlarla iş zamanı obyektiv və təmkinli olmaq lazımdır ki, onları olduğu kimi
qəbul edəsiniz.
Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə ünsiyyətin aktuallığının formalaşması onunla
şərtlənir ki, məktəbəqədər yaş dövründə uşaqlar bir-biri ünsiyyət qurmaqda, fikirlərini ifadə
etməkdə çətinlik çəkir, özlərinə qapanırlar. Belə hallar cəmiyyətdə utancaq və autik uşaqlar
arasında özünü qabarıq şəkildə göstərir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Ünsiyyətin inkişaf səviyyələri araşdırılmış, oyun prosesində
utancaq uşaqlarda özünə inam hissinin inkişaf etdirilməsi yolları tədqiq edilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbələr, magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bilərlər.
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Психологические особенности застенчивых детей
Резюме
В научной статье рассказывается что, застенчивость является одной из самых
распространенных и самых сложных проблем межличностных отношений. в статье
говорится о том, что застенчивых детей отличает повышенная чувствительность к
оценке взрослого. Здесь изыскивается психологические особенности застенчивых детей.
В статье показано что, застенчивые дети имеют высокую самооценку и ничем не
отличаются от своих незастенчивых сверстников.
Z.Gulieva

Psychological features of shy children
Summary
It is shown in this scientific article that, shyness is one of the complicated problems
between interpersonal relationship. It is noted that, shy children differs from adults for their
high senility. Here the psychological features of shy children are researched. It is shown that
shy children have high self - assessment and they do not differ from confident age mates.
Redaksiyaya daxil olub: 08.05.2017
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Məişət zorakılığına məruz qalan qadınlarla aparılan
sosial-psixoloji işlər
Şahnaz Aslanova
Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı
E-mail: shahnaz-qurbanova@ rambler.ru
Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos.E.A.Piriyeva
psixol.ü.f.d., dos.L.M.Cabbarova
Açar sözlər: məişət zorakılığı, ailədaxili münaqişə, zorakılıq qurbanı qadınlar, fərdi
məsləhət, psixoloji müqavilə, sosial-psixoloji dəstək
Ключевые слова: бытовое насилие, внутрисемейные конфликты, женщины жертвы
насилия, индивидуальное консультирование, психологический контракт, социально психологическая поддержка
Key words: domestic violence, conflicts within the family, female victims of domestic
violence, individual counseling, psychological contract, social and psychological support
Zorakılığa məruz qalmış qadınlara aparılan işlər öz spesifikliyi ilə fərqləndiyindən, kimin
yardım göstərməsi (psixoloq, sosial işçi və ya digər mütəxəssis), kimə yardım göstərməsi
(ailədaxili zorakılıq qurbanı, cinsi zorakılığa məruz qalmış şəxs və ya sadəcə fiziki zorakılıq
qurbanı) və hansı formada yardım göstərilməsi (məsləhət, sosial dəstək) bütün mərhələləri
diqqətlə öyrənilməli və planlaşdırılmalıdır.
Adətən ailədaxili zorakılığı yaşamış insana ailə münasibətlərinə dair məsləhətin verilməsi
istiqamətində yardım göstərilməyi məqbul hesab edilmir. Çünki bu insanlarda belə hiss
formalaşıb ki, kimsə onların sirrini aça bilər.
Peşəkar psixoloji yardıma müraciət zorakılıq qurbanından müəyyən cəsarət tələb edir.
Əksər hallarda zorakılığın baş verdiyi andan yardıma müraciət müddəti üçün illər tələb edilir.
Ailədaxili zorakılığa müdaxilə etmək məqsədilə aparılan fəaliyyət 3 səviyyədə təhlil oluna
bilər:
 Problem ortaya çıxmazdan əvvəl edilən müdaxilə;
 Problemin var olduğuna dair əlamətlər müşahidə olunduqda problemin yaranma
tezliyini azaltmağa yönələn müdaxilə;
 Problemin artıq var olduğu və zərər vermə dərəcəsinə çatdığı hallarda edilən müdaxilə.
Birinci qrup müdaxilələrə ailədaxili zorakılıq və alternativ münaqişə həll etmə üsulları
haqqında insanları maarifləndirmək, ailədaxili zorakılıq və zorakılığa məruz qalanların
müraciət edə biləcəkləri xidmət mərkəzləri haqqında diqqət çəkmək məqsədilə təşkil edilən
sosial tədbirlər aiddir.
İkinci qrup müdaxilələr, bəzi davranışlar nümayiş etdirdiyi müəyyən olunmuş (məsələn,
tərəf müqabilinə zorakılıq tətbiq etmiş) ya da ailədaxili zorakılıq baxımından risk yarada
biləcək xüsusiyyətləri olan (məsələn, daha əvvəl zorakılıq göstərmiş olması) şəxsləri hədəf
qrupu olaraq seçir. Bura ailədaxili zorakılıq riski olan ailələri ziyarət etmək, onları sosial
dəstək proqramlarına daxil etmək və münasibətdə olduğu insanlara zorakılıq tətbiq edən, cinsi
istismara meyil edən yeniyetmələrlə konsultasiyalar aparmaq daxildir.
Üçüncü qrup müdaxilələrə ailədaxili zorakılığın, zorakılığı tətbiq edənlərin və zorakılığa
məruz qalanların müəyyən olunması ilə nəticələnən, zorakılıq tətbiq edənlərin alacaqları
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cəzanın, terapiya üsullarının və qurbanlara təqdim olunan dəstək imkanlarının müəyyən
edilməsini əsas götürən proqramlar daxildir (1, 48)
Müdaxilə mərhələsində 4 əsas məqam nəzərə alınmalıdır:
a) Fərdə yardım onun düşdüyü böhran vəziyyətinin müəyyən edilməsini tələb edir.
Burada böhran vəziyyətindəki şəxsi güclü və zəif tərəfləri obyektiv olaraq qiymətləndirilir.
Böhranın aradan qaldırılmasında bu olduqca əhəmiyyətlidir. Şəxsin özü ilə bağlı
narahatlıqları, şübhələri, çarəsizlik hissləri, özünü dəyərsiz görməsi, özünə güvənməməsi kimi
amillər fərdin zorakılq sonrası əsas psixoloji problemləridir.
b) Böhran vəziyyətindəki fərd həmin anda hiss etdiklərini açıq ifadə etməlidir. Bu
mərhələdə mütəxəssis zorakılıq qurbanının yaşadığı şəratitlə bağlı hisslərini ifadə etməsi üçün
şərait yaratmalıdır. Bu proses fəərdin özünəqapanmasının qarşısını almağa xidmət edir.
c) böhran vəziyyətindəki fərdlərin Y.P.Platonov tədqiqatçıların ailə zorakılığı probleminə
yanaşmasını nəzərdən keçirir və yardımın iki istiqamətini seçir:
1) zorakılıqdan kəskin zədə alma və zədədənsonrakı stress zamanı təcili psixoloji yardım;
2) fərdi məsləhət və qrup şəklində iş prosesində davamlı müşayiət.
Zorakılıq qurbanlarına təcili yardım “qaynar xətt”- etimad telefonları, fərdi məsləhət, qrup
halında iş (debrifinq) və sığınacağın təklif edilməsi formasında həyata keçirilir. Zorakılıq
qurbanlarının qısamüddətli müşayiət edilməsinin əsas vəzifələri ailə üzvlərinin
təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi, onların fiziki və psixoloji təhlükəsizliklərinin təmin
edilməsi üzrə tədbirlərin görülməsi, zərərçəkənlərin psixi vəziyyətinin normallaşdırılmasıdır.
Zəruri hallarda tibbi və hüquq-müdafiə orqanlarına göndəriş də tovsiyyə olunur (4, 116)
Davamlı reabilitasiya fərdi məsləhətdən başlanır.
Fərdi məsləhət prosesində zorakılığın zərərçəkənin şəxsiyyətinə dağıdıcı təsirinin dərinlik
dərəcəsini müəyyənləşdirmək lazımdır. Konkret məqsəddən asılı olaraq məsləhətin üç
növündən istifadə edilir: oriyentasiyaedici, şəxsi dəstək verən və şəxsiyyəti dəyişdirən.
İnformasiyaverici və oriyentasiyaedici məsləhət müştəri qadının sifarişi ilə lazımi psixoloji
informasiyanın verilməsinə, həmçinin ailə zorakılığının aradan qaldırılması üçün yol və
vasitələrin seçilməsinə kömək göstərilməsinə yönəldilir. Şəxsi baxımdan dəstəkvermə
məsləhətinin məqsədi – onun sabitləşməsinə kömək etmək və müdafiəsinin
möhkəmləndirilməsidir. Şəxsiyyətini baxımdan dəyişdirmək məsləhəti çox çətindir və daxili
konfliktlərin
dərk
edilməsinə
və
ətraflı
öyrənilmə
yolu
ilə
şəxsiyyətin
harmoniyalaşdırılmasına yönəldilir.
Psixoloji müqavilə - məsləhətin son mərhələsidir, zorakılığa məruz qalan qadınla
məsləhətin məqsəd və vəzifələrinin birlikdə qoyuluşunun, həmçinin onun ailə və
şəxsiyyətdaxili problemlərinin həlli üçün lazım olan fəaliyyətin nəticəsidir. Müqavilənin
bağlanması öz-özlüyündə şəxsi cavabdehliyin reallaşması və inkişafı əsasında özünəinamın
inkişafının metodikasıdır. Son illərdə psixoloji danışıqların proseduru daha çox işin ayrıca
əhəmiyyətli mərhələsi kimi istifadə olunur.
Platonov fərdi metoddan başqa, həmçinin ailədaxili zorakılıqdan zərər çəkən qadınların
qrup reabilitasiyası metodunu da fərqləndirir.
Zorakılığa məruz qalan qadınlar üçün qrup halında psixoterapevtik texnologiya qrup
halında dəstək yolu ilə psixoloji yardıma və pozitiv şəxsi resursların aşkar olunmasına
yönəldilir.
Məişət zorakılığına məruz qalan qadınlara sosial-psixoloji yardımın göstərilməsi üçün
sosial sığınacaqlar və reabilitasiya mərkəzlərinin fəaliyyəti xüsusi əhəmiyyət daşıyır (3, 64)
Ictimai dəstək baş vermiş hadisə nəticəsində qazanılmış ruhi sarsıntıların azalmasına
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müsbət təsir edən ən yaxşı vasitədir. Belə bir ictimai dəstək, “çarəsizlik və acizlik”
sindromunun təsirini azalda biləcək güclü təkanverici amildir. Zorakılığıa məruz qalmış
qadının sonradan onu dəstəkləyən, qəbul edən ictimai dəstək mühitində olması onun zədə
sonrası təsirdən daha tez çıxmasına ən yaxşı təsir vasitəsidir. Xüsusilə də eyni halı yaşamış bir
qrup arasında baş vermiş hadisələri birgə müzakirə edə bilmək zədənin təsirini olduqca tez
azalda bilir. Bu, zorakılığa məruz qalmış şəxsi ruhi tarazlığını daha tez bərpa edir.
Xarici ölkə təcrübəsində ailə zorakılığından zərərçəkmişlərin terapevtik qruplarının
yaradılmasından istifadə olunur. Bu qrupların üzvləri bir-birlərini ən yaxşı qaydada
dəstəkləyə, sosial iş üzrə mütəxəssisin rəhbərliyi altında öz şəxsiyyətinin korrektə
edilməsində, sosial maraqlarının qorunmasında yüksək nəticələrə nail ola bilirlər (2, 193)
Ailə zorakılığı problemi çoxdan və bütün dünya ölkələrində mövcuddur. O, cəmiyyətdə
qarşılıqlı münasibətdə mövcud olan disharmoniyanı və yayınmaları əks etdirir. Bu gün,
aydındır ki, keyfiyyətli sosial iş dövlətin əhalinin sosial problemlərinin, xüsusən də ailə
zorakılığı problemlərinin həlli ilə bu və ya digər şəkildə məşğul olan bütün sferalarının sıx
qarşılıqlı fəaliyyətinə əsaslanmalıdır. Bununla əlaqədar olaraq, bizim üçün sosial müdafiə,
daxili işlər orqanlarının, səhiyyə, təhsil müəssisələrinin, başqa sözlə, ailə zorakılığı qurbanları
ilə öz səlahiyyətləri hesabına işləyən bütün strukturların qarşılıqlı fəaliyyət texnologiyaları
mühüm təcrübi maraq kəsb edir.
Məqalənin aktuallığı. Ailə zorakılığı heç bir mədəni, sosial, iqtisadi, sinfi, dini sərhədlərə
malik deyil. Ailə zorakılığı təkcə cəmiyyətin özəyi olan ailənin həyat fəaliyyətini sarsıtmır,
həm də cəmiyyətin özünün təhlükəsizliyini pozur. Zorakılıq qurbanları çox zaman qadın və
uşaqlar olurlar. Ölkəmizdə və ondan kənarda ailə zorakılığı qurbanı olan qadınların
reabilitasiyası təcrübəsinin müqayisəli təhlili nəticəsində ailə zorakılığından zərər çəkənlərə
yardım sisteminin effektliliyinin inkişafı və artırılması olduqca aktual məsələlərdən hesab
olunur.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ailədxili zorakılıq qurbanına çevrilmiş qadınlarla
aparılan sosial – psixoloji işlərin nəzəri əsasları təhlil olunmuşdur.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məişət zorakılığına məruz qalmış qadınlarla
aparılan sosial-psixoloji yardımın nəzəri əsaslarının öyrənilməsi nəzəri biliklər baxımından
ciddi əhəmiyyət kəsb edir. məhz bu problemin araşdırılması məqsədilə aparılan tədqiqat
işlərinin nəticələri qadınların ağır həyat şəraitində sosial baxımdan fəaliyyət göstərmələrinin
dəstəklənməsi, sosial-psixoloji reabilitasiya və dəstəklə onların hər hansı peşə fəaliyyətinə
yenidən hazırlanması və ya öyrədilməsi, onların hüquqlarının qorunmasına hüquqi
məsləhətlərin verilməsi və digər hüquqi yardım məsələlərinin həlli istiqamətində müəyyən
praktik biliklər verməklə mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Ədəbiyyat
1. Qadın hüquqları üzrə bələdçi. Hüquq nəşriyyatı. Bakı, 2012.
2. Zeynalova M. Ailə - məişət zorakılığının sosial-iqtisadi aspektləri və onunla mübarizə
yolları. Monoqrafiya. Bakı, 2015.
3. Голод С.И. Стабильность семьи: социологический и демографический аспекты. М.: Наука, 2008.
4. Клецина И.С. Психология гендерных отношений: Теория и практика. СПб.,
Алетейя. 2004.

274

Elmi əsərlər 2017/3

Бакы Гызлар Университети

Ш.Асланова

Социально-психологические работы с женщинами
подвергшимися семейному насилию
Резюме
В статье описывается социально-психологические работы с женщинами,
подвергшимися насилию в семье. Анализируются проблемы первоначальной
психологической помощи жертвам насилия. В статье так же подчеркивается создание
центров социальной и психологической реабилитации для психологической поддержки
женщин, подвергшихся насилию.
Sh.Aslanova

Psychosocial interventions for women who has
experienced domestic violence
Summary
The article describes socio-psychological matters with women who have been exposed to
domestic violence. The problem of psychological first aid to victims of violence is analysed.
It is also emphasises the establishment of social and psychological support to the women who
have been exposed to domestic violence.
Redaksiyaya daxil olub: 18.09.2017
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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
aktuallıq əsaslandırılmalı, elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və s. aydın
şəkildə verilməlidir.
15. Plagiatlıq faktları aşkar edildikdə həmin məqalənin nəşri dayandırılır.
16. Məqalə müəlliflərinin hüquqları qorunur.
17. Jurnalda «ardı növbəti nömrədə» adı altında seriya məqalələr dərc olunmur.
18. Məqalələrin müxtəlif dillərdə olan xülasələri bir-birinin eyni olmalı və məqalənin
məzmununa uyğun gəlməlidir.
19. Məqalələrdə müəllif(lər)in işlədiyi müəssisə və onun ünvanı, müəllifin elektron poçt
ünvanı göstərilməlidir.
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