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BAŞ REDAKTORDAN 
 

İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYATIN BİBLİOQRAFİK TƏSVİRİ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ  BİBLİOGRAPHİC DESCRİPTİON OF USED LİTERATURE 
  
Jurnalımızın son səhifələrində azərbaycanca, rusca və ingilis dilində “Təqdim olunan mə-

qalələrə tələblər”i əks etdirmişik. Müəlliflər həmin tələbləri ciddi şəkildə nəzərə aldıqları hal-

da bəzi müəlliflər mövcud qaydaları gözləmədən redaksiyaya məqalə gətirir, yaxud elektron 

poçtla göndərirlər. Bu isə, o deməkdir ki, təqdim olunan məqalə işlənmək üçün geri qaytarıl-

malı, yaxud da redaksiya tərəfindən redaktə edilməlidir. Belə məqalələr, adətən zəif olur, 

özündə elmi ideya əks etdirmir, təsviri xarakter daşıyır, məqalənin sonunda verilən ədəbiyyat 

siyahısı da necə gəldi formalaşdırılır. 

2019-cu ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 

yeni Əsasnaməsi təsdiq olunmuş, dissertasiyaların, avtoreferatların, ədəbiyyat siyahısının tər-

tibinə yeni tələblər verilmişdir. Ölkəmizdə dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması 

tövsiyə edilən elmi nəşrlərdə öz məqalələrini görmək istəyən alimlər, gənc tədqiqatçılar – 

doktorantlar və dissertantlar “İstifadə edilmiş ədəbiyyatın biblioqrafik təsviri və nümunələr”i 

ilə tanış olmalı, həm dissertasiyalarında, həm  məqalələrində, həm də konfrans materiallarında 

mövcud tələbləri nəzərə almalıdırlar.  

“İstifadə edilmiş ədəbiyyatın biblioqrafik təsviri və nümunələr”i aşağıdakı bölmələrə ayrı-

lır: nəşrin növü; biblioqrafik təsvirin forması; nümunələr. Tələblərə diqqət yetirək: 

            

Çoxcildli nəşrlər belə yazılır:  
 

1. Əliyev, H.Ə. Müstəqilliyimiz əbədidir: [46 cilddə] / H. Əliyev. – Bakı: Azərnəşr, – c. 

45. – 2013. – 384 s.  

2. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası / Red. hey. sədri İ.H. Əliyev. – Bakı: Azərbaycan 

Milli Ensiklopediyası Elmi Mərkəzi, – c. 8: Enollar – Fedin. – 2018. – 598 s. 

             

Müəllifi göstərilməyən nəşrlər: 
 

Azərbaycan bayatıları / tərt. ed. B.Abdulla – Bakı: XXI – Yeni nəşrlər evi, –2004. –304 s. 
 

 Müəllifi dörd nəfərədək olan nəşrlər, o cümlədən bir müəllifli nəşrlər: 
 

Əlizadə, Ə.Ə. Qadın psixologiyası: Fəlsəfi-psixoloji esselər / Ə.Ə. Əlizadə. ‒ Bakı: Təh-

sil, – 2015. ‒ 416 s. 
 

İki və üç müəllifli nəşrlər: 
 

Abbasov, A.N. Pedaqogika: Müntəxəbat. Dərs vəsaiti. / A.N. Abbasov, R.R. Məmməd-

zadə, L.A. Məmmədli. – Bakı: Mütərcim, – 2021. – 608 s. 
 

Müəllifi dörd və daha çox olan nəşrlər. Dörd və beş müəllifli nəşrlər: 
 

Pedaqogika: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti / Y.R. Talıbov, Ə.Ə. Ağayev, A.İ. Eminov 

[və b.] – Bakı: Adiloğlu, – 2003. –  s. 48 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №4 2021(48)                           
 

 4 

Beşdən çox müəllifli nəşrlər: 
 

Kurikulum bələdçisi: İzahlar və tətbiqlər / Ə.M. Abbasov [və b.] – Bakı: Elm və təhsil, – 

2019. – 320 s. 
 

Jurnal məqalələri: 
 

Məmmədli L.A.  Şagirdlərin milli qəhrəmanların nümunəsində tərbiyə olunması // – Bakı: 

Azərbaycan  Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, – 2020. №6, – s. 59-62. 
 

Müəllifi üçdən çox olan jurnal məqalələri: 
 

Rüstəmov, Q.Ə. Vibrasiyalı kəsmə prosesində müqavimət momenti dəyişməsinin tədqiqi / 

Q.Ə. Rüstəmov, İ.A. Yolçuyev, Ə.T. Həzərxanov [və b.] // Milli Aviasiya Akademiyasının 

Elmi Əsərləri, – Bakı: – 2005. №1, – s. 80-86. 

 

Konfrans materialları: 

 

Аббасов, А.Н. Подготовка подростков и молодежи к семейной жизни //  Материалы 

66-й Международной научно-практической конференции на тему: «Актуальные воп-

росы науки»,  Москва: Спутник: -10 августа 2020, с. 33-37   

 

Dissertasiyalar: 

 

Əliyeva, L.X. Təhsilin demokratikləşdirilməsi pedaqoji kadrların hazırlanmasının mühüm 

prinsipi kimi: ali pedaqoji məktəblərin bakalavr pilləsinin materialları əsasında: / pedaqogika 

üzrə fəlsəfə doktoru  dissertasiyası) / - Bakı, 2012. - 147 s. 

 

Dissertasiyanın avtoreferatı: 

 

Əliyev, R.S. Yeniyetmələrin yenidəntərbiyəsi üzrə işin sistemi: / pedaqogika üzrə fəlsəfə 

doktoru dissertasiyasının avtoreferatı) / - Bakı, 2003. - 29 s.; 
 

Elektron resurslar: 

 

Меликов, A. Легенда о любви [Звукозапись] / – Баку, 1994. – CD-ROM. Azərbaycan 

etnik musiqisi: [Elektron resurs] / tərt. ed. T.Məmmədov və b.; Azərbaycan Respublikası 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. – Bakı, 2006. – DVD+; 13 sm 

 

Normativ-hüquqi sənədlər: 

 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası // 12 noyabr 1995-ci ildə qəbul edilmişdir (24 

avqust 2002-ci il tarixdə olan dəyişiklik və əlavələr). – Bakı: Qanun, – 2002, – 48 s. 

 

Qəzet məqalələri: 

 

Abbasov, A.N. Pedaqoji internatura // Azərbaycan müəllimi. -2020, 22 avqust. – s. 6 
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Arxiv materialları: 
 

Xarici İşlər naziri Məhəmməd Həsən Hacınskinin məruzəsi (Gənсə: 15 iyul 1918-ci il) // 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivi, Fond № 1061, siyahı №1, iş № 95, vərəq – 1. 

Bakı Qızlar Universitetinin “Elmi əsərlər”inə pedaqogikanın, təhsil, təlim və tərbiyənin, 

didaktikanın, təhsilin idarə olunmasının müxtəlif məsələləri ilə bağlı məqalə yazan alimlərə, 

gənc tədqiqatçılara xahişimiz budur ki, istifadə edilmiş ədəbiyyatın siyahısını hazırlayarkən 

yuxarıda göstərilən qaydalara əməl etsinlər.   
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FİLOLOGİYA  

Ağarəhimin nəsrində şəxsiyyəti dəyərləndirmə 
 

Sevinc Ağarəhim qızı Rəhimova 

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, 

Bakı Qızlar Universitetinin professoru 

E-mail: sevinc_rahimova1@gmail.com 

 

Rəyçilər: p.ü.e.d., prof. A.N. Abbasov, 

                filol.ü.e.d., prof. İ.B. Kazımov 

 

Açar sözlər: şəxsiyyət, nəsr, ideologiya, söz, tarix, insan, yenilik, əxlaq  

Ключевые слова: личность, проза, идеология, слово, история, человек, новаторст-

во, мораль 

Key words: personality, prose, ideology, word, history, man, innovation, morality 

 

Dünya öz məzmununu və cildini durmadan dəyişmədədir. Nasir-dramaturq indiyə qədərki 

çılpaq sterotiplərə, bəsit və bəzən də qondarma prinsiplərə, mühafizəkar mövqedən yanaşma-

nın təbiiliyini qabartmağa çalışır. Görkəmli filosof və mütəfəkkirlərə görə, yeni dövr, yeni 

ideologiya vaxtaşırı özünəməxsus meyarlar seçilməsinə can atır. Söhbət mühafizəkarlığa son, 

yeniliyə can atma təfəkküründən, — populist düşüncələrdən əl çəkib yeni məzmun, yeni insan 

formalaşdırmağın zəruriliyindən gedir. Heç şübhəsiz, bir söz sənəti kimi ədəbiyyatda yeni 

dövr ideologiyasına yanaşılmasından və uyğunlaşdırılmasından keçir.  

Yeni ideologiya özünə uyğun yeni insanın, yeni təfəkkürün, yeni məzmunun, yeni simanın 

və yeni elmi meyarların formalaşdırılması prinsiplərinin müəyyənləşdirilməsini irəli sürür. 

Etiraf edək ki, bu, çətin, mürəkkəb tarixi hadisədir. Yaradılmışların təftişi, köhnəliyin bu və 

ya digər formada inkarı əvəzində yeni sərt element və ünsürlərin məzmuna gətirilməsi möhtə-

şəm olduğu qədər də mübahisəli hadisədir.  

Köhnəliyə, mühafizəkarlığa qarşı yeniliyin qəbulu insan yaddaşında oturuşan izlərini 

asanlıqla itirəcək, onu yeniləri ilə əvəzləmək və bu yaradılanlara adaptasiya buxovu vurmaq 

yeni tarix yaratmaqdır. Bir sözlə, bu yanaşma zamanın axarında yeni hadisə kimi dəyərləndi-

rilir. Axı ədəbiyyat tarix-siyasi-sosioloji-pedaqoji-psixoloji düşüncə deyil ki, fürsəti fövtə ver-

mədən, ağa-qara demədən onun istiqamətini dəyişəsən.  

Aksiomadır ki, ədəbiyyat toxunaqlığa, tendensiyalara, kontuktur və siyasi sifarişlərə o qə-

dər də meyillənməyən sənət növlərindəndir. Ədəbi proses yarandıqca və gün-gündən inkişaf 

etdikcə, dəyişməz, obyektiv-tarixi təzahür prinsiplərinə əməl etməyə, bədii-estetik xüsusiyyət-

ləri özündə cəmləşdirən sənət meyarları funksiyası daşımağa başlayır. Doğrudur, hər cür inki-

şaf, siyasi-iqtisadi-ədəbi-bədii-psixoloji-ideoloji-fəlsəfi dəyişmələr mahiyyət etibarı ilə «tarixi 

konsepsiya»ya uyğunlaşdırma üzrə zəruri ehtiyaca möhtac olur. Bütün bunlar insanın əxlaqi-

mənəvi-elmi-nəzəri-metodoloji təfəkkürünün, dünyagörüşünün hansı istiqamətə yönəlməsinə 

və zənginləşməsinə təkan verəcək bir haləyə gətirilməsinə zəmin yaradır.  

Yeni insan yetişdirməyin ən səmərəli yolu və vasitəsi şübhə doğurmur ki, ədəbiyyatdır. 

Tarixi təcrübə göstərir ki, qlobal dünya möhtəşəm, təkzib olunmayan ideya yaratmada və tari-

xə münasibətdə, intensiv dəyişmənin ilkin hallarında insanın özünü xammala çevirir, dəyərlər 

və fəaliyyət sistemini yeni quruluşun ideologiyasına uyğun tədricən həmahəng və ahəngdar 
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görkəmə gətirir. 

XX əsrin əvvəllərində (17-22-ci) illərində yeni peyda olan sovet imperiyası bir sıra huma-

nitar-pataloji elmləri sıradan çıxartdı. Əvəzində öz ideologiyasına, siyasətinə uyğun kadrlar 

hazırlamaq üçün “Pedaqogika” elmini yaratdı. Qurama məzmun, qurama metod, qurama pri-

yom və qurama vasitələr uydurdu. Bütün pedaqoji texnikumlarda və institutlarda gənclərdən 

öz ideologiyasına məxsus yeni kadr yetişdirməyə başladı.  

Yeni mahiyyətli pedaqogikanın məzmununu, prinsiplərini, mülahizə və mühakimələrindən 

doğan bilik və bacarıqları mənimsətməyə çalışdı. Həqiqi təhsili kənarda qoyaraq siyasi xəttinə 

müvafiq platformasını irəli sürdü. Bununla da “Vannadakı suyu uşaq qarışıq atdı (Hegel)”. 

Nəticədə nə baş verdi? Məktəb üzünü Şimala, pedaqogika elmi Cənuba tutdu. Onların nə kə-

sişən xətləri, nə paralellikləri, nə də üst-üstə düşən nöqtələri oldu.  

Sovet imperiyasının qəddar rejimi repressiyalarla qurduğu əlahiddə cəmiyyətin oğrularını, 

dələduzlarını, rüşvətxorlarını, korrupsionerlərini, bürokratlarını, bandalarını... formalaşdırdı. 

Onun yaratdığı sistemin element və ünsürləri uzun müddətdir ki pozucu izlərini qoymaqdadır. 

Elmin, mədəniyyətin inkişafına mənfi təsirini göstərmədədir. Bu gün bəşəriyyət ağlasığmaz 

problem qarşısındadır. Biləsiz ki, dünya təlatümlər okeanındadı. Planetar səksəkədə insan va-

himədədi. Göy də nagahan... Kosmik fəza çalxalanır... Hər gün təsir, hər gün təhdid... Ekoloji 

durum da bir tərəfdən... Qorxunc, sağalmaz xəstəliklər. Yalandı-gerçəkdi, fərqinə varmadan 

koronovirus iddiaları... Müharibələr… Qırğınlar... Terrorlar… Cəmiyyətin əxlaqi-mənəvi  sar-

sıntıları… Panikalar... Şantajlar... Bahalaşmalar... Çörək qıtlıqları... İtən insani münasibətlərin 

sonuclanan iniltili intiharı… Görəsən, kimsə ölüm-itimlər, nəsillərin bədbəxtliyi barədə düşü-

nürmü?! Allaha gerçəkdən üz tutan varmı?! Çox çətin!.. Bu gün dünən deyil… Açıq danışaq. 

Öyrəncəliyik dünənin bərq vuran saraylarını mənafelərimiz naminə dağıdıb əvəzində bu gü-

nün xərabəliklərini fəxrlə gözə soxmağa! — Təki arada «mən» və «varidat» olsun — deyə... 

Aslan aslanı, pələng pələngi parçalamır. Ancaq insan insanı həm mənən, həm də cismən didir, 

dağıdır… Budur, bugünkü dünyanın əqli və fiziki iş əmsalı. Qəribədir, beləcə allahsızlar Alla-

hı əritməyə cəhdlər göstərirlər. Dünyanı assiomatik mülahizələr, onların törədə biləcəyi ka-

buslar dolaşdırır. Rokfellər dünyasının törəmələri özləri də arxayın, sərbəst, fəxrlə dil açırlar. 

Əcəb işdi. Köhnə bazarın “təzə məhsulu” ortaya çıxır: “Ancaq keçmişdən qalan “meyar-şəx-

siyyətdir!” olacaq.  

Deməli, şəxsiyyət də, “mən” də, “xalq” da, neçə vaxtda çeynənən aşkarlıq da, demokratiya 

da, azadlıq da, vicdan da… kölgəyə düşür. Böyük Nəsimi demişkən: “Mənəm haq”, “haq mə-

nəm” prinsipi ilə oturub-durmalı olurlar. 

Rəhmət sənə böyük mütəfəkkir!.. İndi nə haqq var, nə də ədalət. Belə olanda hanı “mən”, 

hanı “şəxsiyyət?”. Bəzən baş verənlərə Böyük Qüdrət də təəccüblənir. Bəli, yeni təfəkkür, ye-

ni insan!!! Mən cəsarətlə deyirəm: “İnsan sosial inkişafın, iqtisadi inteqrasiyaların astanasında 

və ağuşundadı, mənəvi-əxlaqi vakumdadı! Düşünən beyinlər, var-dövlətə hərisli və ehtiraslı 

insanlar və hökmdarlar özləri də bilmədən iflasa uğrayırlar. Onda “vicdana”, “etik düşün-

cəyə”, “əxlaqı-mənəvi-intellektual” keyfiyyətə ehtiyac olmayacaq. İnsani münasibətlər çökə-

cək. Obyektiv həyat, iqtisadi güclər eyni əllərdən su içəcək. Özbaşına verilən volyuntar göstə-

rişlər, əmrlər, fərmanlar, sərəncamlar... bəşəriyyətə “gəl-gəl” deyəcək. İnsan duyğularını oya-

dan, əxlaqı, mənəviyyatı qidalandıran bir çox sənət (musiqi, heykəltəraşlıq, rəssamlıq, din…), 

eləcə də ədəbiyyat infarkt və intihar müstəvisinə qaldırılacaq…” 

Bütün bu deyilənlər yazıçı-dramaturq Ağarəhimin heç də pessimist xülyaları deyil. Gələ-

cək nəsillərin acı taleləridir. Gənc və istedadlı filoloq-alim İslam Ağakərimova görə, yeni ya-

ranan naqis əxlaq uzun zaman zəncirinin nəsillərdə oturuşan əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlərini 
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reallaşdıracaq.  

Onu da deyək ki, bu gündən gələcəyə boylanan yazıçı nikbindir. Təxəyyülü parlaq, təfək-

kürü çevikdir. Cəsarətlə deyə bilərik, oxucu Ağarəhimin yaradıcılığına lap əzəldən inamlıdır. 

O, ədəbi fəaliyyətinə böyük ümidlə yanaşan analitik-təhlilçidir. Əsərlərini araşdıraraq ümu-

mən belə qənaətə gəlir ki, böyük pedaqoq-psixoloq-filosof ədib heç vaxt əsassız, məntiqsiz, 

uydurma fikir söyləmir. Onda elmlə sənət, ədəbiyyatla sənətkarlıq fitri istedadının idxal etdiyi 

eyni mənbədən qidalanır. O, digər humanitar elmlərə (siyasətə, sosiologiyaya, psixologiyaya, 

fəlsəfəyə…) dərindən bələddir. Elmdə, həqiqətdə, ədalətdə kimsəyə güzəştə getmir. Özünə və 

ünsiyyətdə olduğu adamlara hədsiz tələbkardır. Sanki qəlbində tufan, beynində fırtına tüğyan 

eləyir. Ədib o tüğyanın ağuşunda aramsız çabalamadadır. İstər elmi, istərsə də bədii əsərləri 

elmi-bədii-publisistik üslubda qovuşur.  

Ədibin baza təhsili dildir. O bununla da fəxr edir. Onun elmlə paralel ədəbi-bədii düşüncə-

lərinin, çoxşaxəli və tükənməz yaradıcılığının hər biri ədəbiyyat tənqidçilərinin, mütəxəssislə-

rinin, oxucularının maraq və diqqətindədir — desək, bəlkə də yanılmarıq. Mükəmməl kinos-

senariləri, canlı və məzmunlu pyesləri onun kinoteatr mütəxəssisi kimi formalaşdığının baş-

lıca göstəriciləridir.  

Yazıçının yaradıcılığı sırf həyati olduğundan, həm də fəlsəfidir. O, ideoloji insandır. De-

mək olar ki, bütün ömrünü axtarışlarda keçirir. İdeyaca sağlamdır! Onun düşməni saxtakarlıq, 

yalan, tamahkarlıq, təkəbbür və müştəbehlikdir. Cəsarət göstərərək mübaliğəsiz deyirəm: 

Ədib hamıya aydın və açıqdır. Gizlinləri hələm-hələm demək olar ki, yoxdur.  

O, həssas, pedaqoq-psixoloq alimdir. İnsan qəlbinin dərin bilicisidir. Sözün həqiqi məna-

sında onu aynayla müqayisə etmək olar. Ayna həm özünün, həm də təmasa qoşulduqlarının 

kimliyini və necəliyini, hiss və duyğularını, başqa sözlə, silqətlərinin ifadə təcəssümünü bü-

tünlüklə sezmək imkanı yaradır. 

Yazıçı bütün fəaliyyətində maddi qabıqdan, səs komplekslərindən sözə, sözlərdən cüm-

ləyə və oradan da təsvir edəcəyi hadisənin mətninə (mahiyyətinə) gedir. Bu əməliyyat bir an-

lığa insana nələri xatırladır? Sanki açıq səmadakı işartıdan xəyalən geniş qalaktikaya, ruhən 

göy cisimlərinin bakirə qübbəsinin, planetlərin təbii qanun və qanunauyğunluqlarının, möcüzə 

və heyrət doğuran hərəkətlərinin, ağlagəlməz yerdəyişmələrinin, böyüklü-kiçikli sayrışan ul-

duzların yer adlı planetlə fasiləsiz, qırılmaz və möhtəşəm cəzbi və cazibəli əlaqələrinin… sey-

rinə dalmağa çalışdığını!!! Təsəvvür edin! Nəhayətsiz kainat!.. Dünyanın dərkolunmazlığı!.. 

Hər anı möhtəşəm abstraksiya!.. Düşüncələr sahilsiz bir ümman!.. Öyrənməyə daim can atan 

bəşər övladı!.. Yaxın-uzaq aləmlərin kəşfinə yönəli cahanşümul cəhdlər!.. Kimə nə qismətdi, 

onu tapır. Həssas duyumu, iti müşahidəsi, analitik təfəkkürü, məntiqi gedişləri ilə sirli qapıları 

açmağa qabil insan ruhu!.. Bunlar daim əsas verir ki, insan özü üçün abstrakt və möcüzəli 

aləm haqqında fasiləsiz düşünsün, müstəqil mühakimələr yürütsün, sərbəst mülahizələr söylə-

sin!.. Yazıçı olan hər kəs mənəvi təmasa öyrəncəlidir. Düyünlü kələfləri və mübhəm icadları 

açmağa, “mənalar içində mənalar axtarmağa” həvəslidir.  

Çözələmə, arama, öyrənmə, hadisədən hadisəyə adlama… duyğularını ifadə eləmə baca-

rıqları — demək olar ki, Ağarəhim yaradıcılığının başlıca keyfiyyətləridir. Bu, istedadlı yazı-

çının yaradıcılığına təbii əlvanlıq və orijinallıq gətirir. Açıq etiraf edək ki, yazıçı yaratdığı 

müsbət və mənfi obrazlarını fərq qoymadan çox sevir. Onların xarakterlərindəki alt qatlarını, 

gizli cizgilərini açmağa və necə var, elə də oxucularına çatdırmağa çalışır. Bu keyfiyyət göstə-

rir ki, ədib bütün obrazlarına insani münasibətdən yanaşır. Mənfilərin qəbahətlərini açır, on-

ları doğru səmtə istiqamətləndirir, fəzilətlərinin inkişafına təkan verir. 

Ağarəhim şəxsi həyat fəaliyyətində və bütöv yaradıcılığında (nəsrində və dramaturgiya-
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sında) şəxsiyyət bütövlüyü formalaşdırma problemini önləməyə çalışır. Məqsədi təkcə isteda-

dından, ilhamından süzülən bədii düşüncələrini (ruhani keyfiyyətlərini, yaxud, kor-koranə ba-

xışlarını, yonulmamış, rəndələnməmiş hərəkətlərini…), əxz elədiyi həyati ideyalarını düzgün 

ifadələndirmək deyil, həm də insanda insanilik yaratmaqdır. Heç də təsadüfi deyil ki, Ağarə-

him yaradıcılığında özünüarama, axtarma, özünütəkmilləşdirmə və özünüdərk problemlərini 

də önə çəkir. Bu, onun nəsrində və eləcə də dramaturgiyasında aydın sezilir:  

Ağarəhim yüksək pedaqoq-psixoloq-filosofdur; həqiqətən bütöv şəxsiyyətdir; mübaliğəsiz 

istedadlı yazıçıdır; duyğusal və mükəmməl dramaturqdur. Çoxlarına nümunə olacaq xeyirxah 

və mərhəmətli insandır. Situasiyadan asılı olaraq, onun xarakteri ciddidir-mülayimdir; güzəşt-

sizdir-güzəştlidir; sevgilidir-nifrətlidir və s. və i.a.    

O, nə idealistdir, nə də ateist. Nə pula, nə də varidata hərisdir. Nə əxlaqını cəh-cəlala satan 

kobud iqtidar, nə də “ruhu mənafe ardınca qaçan”, yalançı, fırıldaqçı müxalifətdir. Onun ye-

ganə amalı ədəbiyyat səviyyəsinə qalxmaqdır. Yaşadığı cəmiyyətin gözlərinin içinə dik bax-

mağı bacaran ədibdir. Milli mədəniyyətin daim keşiyində dayanan bədiiyatçıdır. Hadisələrə 

marağı qəti, sistemli və davamlıdır.  

Bir gün müstəntiq ona telefon açır: “— Bəlkə işin sonunda görüşək. Bir stəkan kofemizə 

də qonaq olarsız… Yaxşı olar ki, gələndə mühasibinizi də gətirəsiz.  

Ayıq, sözdən söz, fikirdən fikir çıxaran sənətkar dərhal müstəntiqi anlayır və astadan bil-

dirir: 

— Mühasib niyə? Özü də işin sonunda. Axı o qadındı. 

— Nə olar, professor, o da bizim anamız-bacımız”.  

Professor mühasibinə artıq söz demir. İşin sonunda müstəntiqlə görüşürlər. Məlum olur ki, 

bu görüş bəhanədi. Müstəntiqin gedişləri “Söz oğurluğu” və anonim məktubla bağlı profes-

soru sorğuya çəkməkdən ibarətdir. Müstəntiq professoru görcək süni qürurlanır, özündən 

müştəbeh halda suallar verir. Professor altdan-altdan onu süzür. Gözlənilmədən soruşur:  

— Bu xanımı bura niyə dəvət eləmisən?  

— Fikirləşdim, söhbətimizin qol-qanadı onu da tuta bilər. Məsələyə birlikdə aydınlıq gə-

tirək.  

Professor daxilən əsəbiləşir:  

— İşin sonudu, müstəntiq, hava qaralır. Mühasib bekar adam deyil, ailə-uşaq sahibidir. 

Buraxaq onu, getsin. Nə dərdi-sərin var, mənimlə çənə vuraq.  

Sonra professor üzünü xanıma çevirir: 

— Xanım, dur, maşın səni aparsın evinə. 

Sonra müstəntiqə deyir: 

— Sən düz danışana oxşamırsan. 

Müstəntiq tutulur. Səsi gərilir. Professor ayağa qalxıb, müstəntiqin çiyinləri üstən pəncə-

rədən çölə baxır: 

— Müstəntiq, bu həyətdə park edən maşınlar yəqin sizin prokurorluq işçilərinizindi? 

— Bəli! 

— O maşınların hər birinin qiyməti yüz əlli-iki yüz min dollar olarmı?.. 

— Onlara dəyəri mən vermirəm, professor. 

Professor saymazyana:  

— Onları nəylə əldə eləyirsiz? 

Müstəntiqin əvvəl gözləri qıyılır, sonra iti baxışlarla yazıçı-dramaturqun gözlərinin içinə 

qəzəblə baxır. Professor əlavə eləyir:  

— Qanunlar mürgü döyür, kimsə kimsənin kitabın oxumur. Get, nə yazırsan, yaz. Yazdıq-
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larına mən imza atmayacam. Mən də sizin iş üslubunuzu araşdıracam…  

Professor başını yelləyə-yelləyə kabinetdən çıxır.  

Müstəntiq onun gedişini arxadan izləyir. 

Aradan bir müddət keçir. Tədbirlərin birində müstəntiqlə professor qarşılaşırlar. Müstəntiq 

gülümsünərək professora narazılığını bildirir:  

— Siz məni təhqir elədiz, mən sizə cavab vermədim. 

Professor özünü o yerə qoymur:  

— Axı, mən sizi tanımıram.  

Müstəntiq:  

— Necə yəni tanımırsız? Mənim kabinetimdə olmusuz.  

Professor ciddi görkəm alır:  

— Mən səni üzdən, rütbəndən tanıyıram. İçindən yox!.. Qaldı ağlına?.. 

Yaradıcılığının əxlaqi-mənəvi keyfiyyət məziyyətləri, hadisələrə cəsarətli və fəlsəfi baxış-

ları, bütövlükdə davranış və hərəkətləri belə qənaətə gəlməyə imkan verir ki, deyək, böyük 

ədib daim insan axtarışlarındadı.  

Bir gün istedadlı ədəbiyyat mütəxəssisi İslam Ağakərimov ədibə deyir: 

— Siz əsərlərinizdə əxlaq-mənəviyyat problemlərini qabardırsınız. Bu nəylə bağlıdır? 

— İnsan mənəviyyatı möhtəşəm tədqiqat obyektidir, nadir incilər tablosudur. Onun oluğu 

kimi başqalarına ləyaqətlə ötürülməsi sərvət sahibinin həyatını daha da rövnəqləndirir. Onu 

ülvi məqsədlərin, pak əməllərin xeyriyyəsinə çevirir. İnsanların fizioloji quruluşunda nə qədər 

uyarlıq, bənzərlik olsa da, bioloji varlıqlarında nə qədər eyniyyət tapmaq mümkündürsə, mə-

nəviyyatları da bir o qədər fərqlidir, uyuşmazdır. Eyniyyətdən uzaqdır… Hərdən fikirləşirəm: 

İlahi, nə qədər mürəkkəb, nə qədər ölçüyəgəlməzdir insan mənəviyyatı?! Milyon-milyon bən-

zərsiz istəklər, arzular, amallar, psixoloji çarpışmalar… Təsəvvür eləyirsiz? Xoşbəxt o adam-

dır ki, qəbahətləri könül mülkündən qovmağı bacarır. Qəbahətlər adasını fəzilətlər mülkünə 

çevirə bilir. İnsan ali məxluqdu. Filosoflar demişkən, yerin də, göyün də əşrəfidi. Onun nazik, 

zərif, həssas dərisi də, ayaqdan başa bütün bədəninə yayılan nazik, ölçüyəgəlməz qan damar-

ları da, vissi-vücudunu lərzəyə gətirən sinirləri də… əxlaqi-mənəvi möhkəmliyinin təminatçı-

larıdır.  

Dünyaya çeşidli, al-əlvan naxışlar salan da, yaradıcı ruhun törədicisi də yalnız və yalnız 

zəngin mənəviyyatdır. O, adama əta yolu ilə verilmir. Bazardan alınmır. Göydən enmir. Yer-

dən çıxmır. O təcrübədə qazanılır, idrakdan doğur. Başqa sözlə, insan əxlaqı, mənəviyyatı ilə 

insandır. Əks halda, o, şair demişkən, “şəkli insanda da heyvandır”. Belə olmağı heç kəsə ar-

zulamazdım. Dünyanın bütün gözəllikləri əxlaq və mənəviyyat üzərində təşəkkül tapır. Ona 

görə də mənim əsərlərimin mahiyyətini əxlaq və mənəviyyat problemləri təşkil edir. Ola bil-

sin ki, bu, mənim apardığım eksperimental pedaqoji-psixoloji tədqiqatlarımla bağlıdır. 

— Özünüzü azad hesab edirsinizmi? 

— Azadlıq nisbidi, mütləq deyil. İnsan o zaman azad olur ki, mürgü döyən vicdanı oyan-

sın, düşüncələrində, əməllərində daim Yaradanını başının üzərində görə bilsin. Əxlaqi igidliyi 

ilə fəaliyyətini tənzimləsin. Heç kəsdən gözləri qıpıq, dili gödək olmasın. Təmənnasız yaşa-

mağı bacarsın. Belə olanda adam heç nədən, heç kimdən qorxmur, çəkinmir. Kimsəyə məd-

hiyyə oxumur. Daxili azadlığını qazanır. Alnıaçıqlıq, üzüağlıq əldə eləyir. Bax, budur azadlıq! 

Daxili sərbəstlikdi, müstəqillikdi, əzmkarlıqdı ləzzəti! Xoşbəxtlikdi, səadətdi nəticəsi! Mən 

başqa azadlıq tanımıram! Kim desə var, o, uydurmadı, yalandı, cəfəngdi! Məni tanıyanlar, xa-

rakterimə bələd olanlar azadlığım, əxlaqım, mənəviyyatım barədə daha ətraflı, daha tutarlı, 

daha obyektiv fikirlər söyləyə bilərlər. Onda siz bilərsiz ki, həqiqətən də mən azadam, ya yox! 
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— “Dəlinin yaddaş xəritəsi” romanınız milli ənənələrə əsaslanır. Oxucular onu rəğbətlə 

qarşılayırlar. Bu hansı mənəvi ehtiyacdan doğdu? 

— O, həyatın diqtəsidir. Əsərin qəhrəmanı Zeynəb qarı sıradan dünyagörmüş, milli ruhla, 

milli adət-ənənələrlə yaşayan dul qarıdır. O, xalqın tarixindən, əxlaqi-mənəvi dəyərlərindən 

xəbərdardır. Onun əri və oğlu İkinci Dünya Savaşından qayıtmayıblar. Ancaq bu qadın ömrü-

nün son anlarınacan ərinə, oğluna sadiqliyini qoruyaraq saxlaya bilib.  

O, sözün həqiqi mənasında hikmət xəzinəsidir. Zeynəb qarı daşıyıcısı olduğu böyük mə-

dəniyyətin və zəngin mənəviyyatın deqradasiyaya uğramasına dözə bilmir. Tək başına çox 

ağır bir zaman kəsiyində mübarizəyə atılır. Onun yeganə silahı qılıncdan iti sözüdür. Əqidə-

sincə, istər kişi olsun, istər qadın, fərq eləməz, ona sözlə tam təsir eləmək mümkünsüzdür. 

Ona görə də qarı bütün şəxsi təcrübəsini, bilik və bacarıqlarını insanın təkmilləşdirilməsi kimi 

məşəqqətli bir işə sərf edir. Əslində ömrünün qürub çağlarını yaşayan bu qadının əlindən baş-

qa iş gəlmir. Ona görə də Zeynəb qarı fiziki gücünü əqlinin qüdrəti ilə birləşdirir, qarşısına 

qoyduğu məqsədə doğru irəliləyir.  

Tarixdə belə nümunələr də az deyil. Bəhlul Danəndə, Molla Nəsrəddin, Abdal Qasım və 

başqalarını xatırlayın. Onların silahı yalnız yaşadıqları cəmiyyətə qarşı acı gülüşdürsə, bu qa-

dının silahı gülüşlə yanaşı, atalar sözləri və zərb-məsəllər, deyimlər və duyumları, ibrətamiz 

düşüncələri, qınaqları və iti məzəmmətləridir… Bu bacarığına görə hamı Zeynəb qarını sevir, 

ona hörmət eləyir… Heç kəs onun sözündən incimir. Əksinə, qarının adı çəkiləndə vəzifəli-

vəzifəsiz, uşaq-böyük fərq eləməz, hamı onun sözündən çəkinir, özünü yığışdırır… Çünki 

Zeynəb qarının əxlaqi-mənəvi keyfiyyətləri yüksəkdir. O, el-obasına da, yaxın-uzaqlarına da 

həmin məziyyətləri aşılamağa çalışır. Qarı deyərdi: “Yalamaqla qarın doymaz, gərək onu axı-

racan...” Bu əxlaqına, mənəviyyatına görə də Zeynəb qarı obrazını yaratmaq yuxarıda dedi-

yim kimi həyatın diqtəsindən və mənim mənəvi ehtiyacımdan doğdu. 

— Siz bədii yaradıcılığınızda “özünü təkmillşədirmə”, “özünü dərk” problemini qoyursuz. 

Bizcə, bu ədəbiyyatın yox, fəlsəfənin problemidir. Buna siz necə baxırsız? 

— Əvvəla, o anlayışları mən yaratmamışam. İstər ədəbiyyat olsun, istər fəlsəfə, hər ikisi 

insan mənəviyyatının araşdırıcısıdır. Onu da unutmayaq ki, ədəbiyyat da fəlsəfəyə ideya verir. 

Sonrası da görkəmli ədiblər, filosoflar, müxtəlif humanitar elm sahələrinin mütəxəssisləri o 

məsələlərə müraciət ediblər. Zəki əqidəlilərə görə, “Əxlaqi təkmilləşmə ən böyük əxlaqi igid-

likdir”. Məncə, özünü təkmilləşdirmə özünüdərkin ilkin mərhələsi və bəlkə də qapısıdır. On-

lar arasında ardıcıllıq nisbiliyi vardır. Onlar daim axtarış tələb eləyirlər. Qədim Babilistanda 

Delfi məbədinin qapıları üstündə belə bir kəlam yazılmışdır: “Özünü dərk et, onda bütün 

Allahları da, kainatı da dərk etmiş olarsan”. Bu kəlamdan «bütün» sözünü çıxarıb “Allahın-

dan” “lar” cəm şəkilçisini atsaq, məsələnin dərk olunmazlığı aydın olar… Bəşər övladı daim 

axtarmadadır. Aqil insanın davranışları, həyata real baxışları, sözün geniş mənasında özünü 

təkmilləşdirmə və özünü axtarmadadı. İnsan doğulandan qəbir evinədək özünü təkmilləşdir-

məyə ehtiyaclıdır. Özünü təkmilləşdirməsiz özünüdərk yoxdur…  

Ağarəhim hadisələrə, yaratdığı obrazlara, onların xarakterinə necə gəldi yanaşmır. O, fakt-

lara, ideoloji-sosioloji-siyasi yöndən lupa qoymağı bacarır. Yusif (Canavar balası), Yaqub 

(Ulu kəndim), Mürsəl (Meteor parçası) obrazları Ağarəhimin prototipləridir — desək, yanıl-

marıq. Böyük ədib Ürfan fəlsəfəsinin də ən yaxın bilicilərindəndir. Allaha inamı və imanı in-

sani baxışlarının gərənək platformasıdır. “Allahla ünsiyyət”, “Ölüm və ölməzlik”, “Zəka sim-

foniyası” və “Qüdrətdən doğan nur” esseləri onun İslama dərin insani münasibətlərinin meya-

rıdır. O, sələflərinə və xələflərinə münasibətdə çox səmimidir. Əsərlərində dönə-dönə vurğu-

lanır ki, insanın ən böyük varidatı içinin zənginliyidir.  
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Bu müsahibələri məqaləyə daxil etməklə istədik ki, yazıçı-dramaturqun suallara verdiyi 

rəsmi-ritorik və obrazlı cavablarının ifadə anlamının təsir gücünün dünyaya filosofanə baxış-

larının, insani keyfiyyətlərinin, elmi-ədəbi-bədii yaradıcılığının istiqamətlərini, tutumunun və 

uğurlarının hamısını olmasa da, bəzilərini oxuculara sezdirək. 

Ədibin səmimiyyəti, xeyirxahlıq və mərhəməti həqiqət və ədalətindədir. İnsanlara təmən-

nasız münasibətindədir. 

Məqalənin aktuallığı. Şəxsiyyətin düzgün dəyərləndirilməsi, ona obyektiv qiymət veril-

məsi, onun öz dəyərini başa düşməsi həmin şəxsin məsuliyyət hissini artırır. Bu mənada mə-

qalə aktuallığı ilə seçilir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə yazıçı-dramaturq Ağarəhimin nəsrində şəxsiyyəti  də-

yərləndirmə diqqət mərkəzinə gətirilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 

müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də gənc tədqiqatçılar yararlana bilərlər. 
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С.А. Рагимова 

 

Оценка личности в прозе Агарагима 

 

Резюме 

 
Агарахим – профессор, известный педагог и методист. Он также известен как зна-

менитый писатель, драматург и сценарист. О его романах, пьесах и сценариях, расска-

зах написано множество статей. Публикуемая статья посвящена проблеме оценки лич-

ности в прозе Агарахим. 
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Assessment of personality in prose Agarahim 

 

Summary 

 
Agarahim is a professor, well-known teacher and methodologist. He is also known as a 

renowned writer, playwright and screenwriter. Many articles have been written about his 

novels, plays and scripts, stories. This article is devoted to the problem of assessing 

personality in Agarakhim's prose. 
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Xalqların ədəbiyyat tarixlərində elə sənətkarlar olur ki, onlar  xalqın milli dəyərləridirlər. 

Çünki onların yaradıcılıqlarında bir epoxanın tarixi, məzmun-mahiyyəti, düşüncə yönü, əxla-

qi-mənəvi keyfiyyətləri yatır və bu tip yaradıcılıqlar bədii salnamə rolunu oynayır. Bu cür 

ədiblərin yaradıcılıqları artıq ədəbiyyat yox, həm də mədəniyyət hadisəsidir. Ədəbiyyat tarixi-

mizdə salnamə yüklü, mədəniyyət hadisəsinə çevrilən yaradıcılıqlardan biri və bəlkə də, birin-

cisi, Nizami yaradıcılığıdır. Nizaminin qəhrəmanları bizdən olmayan əsərlərində belə bizim 

varlığımız var. Hadisələrin bədii analizində, baxış acısında bir türkün əxlaqi-mənəvi dünyası-

nın kodları yatır.  

Nizaminin milli kimliyini onun dilinə istinad edib mənimsəmək istəyənlər əslində Nizami-

nin türk soyundan gələn düşüncə tərzinə, mənəvi dünyasına yabançıdırlar. Eyni dildə danış-

maq əslində eyni dünyanın insanı olmaq, eyni mənəvi-əxlaqi keyfiyyətlərin daşıyıcısı olmaq 

demək deyildir. Məlumdur ki, fars dilinin orta əsrlərdə islam Şərqində poeziya dili olmasını 

nəzərə almadan dil faktını  milli kimlik pasportuna çevirib Nizamini dünyaya fars şairi kimi 

təqdim edən mənbələr var. M.Ə. Rəsulzadə “Azərbaycan şairi Nizami” əsərində yazırdı: “Fə-

qət nə etməli: dünya böyüklərinin adları ətrafında millətlər arasında çəkişmə yeni bir şey de-

yildir. Bir də başqalarının yanlış adətlərini pozmamaq üçün Azərbaycan öz təbii haqqından 

necə vaz keçsin?!” (3, s. 8). M.Ə. Rəsulzadə əsərinin sərlövhəsinə çox güman ki, qəsdən 

Azərbaycan sözünün çıxarmışdı, bununla dünya böyüklərindən biri olan Nizamiyə Azərbay-

can xalqının təbii haqqını müdafiə məqsədi güdmüşdür. 

Tarix boyu xalqımızın taleyinə sahib olduğu maddi zənginliklərin, mənəvi-mədəni irsin 

çalınması kimi acı bir tale düşüb. Bu taleyi biz dünən də yaşamışıq, bu gün də yaşayırıq. Buna 

görə yalnız özgələri suçlamaq yox, öz günahlarımızı da etiraf etmək lazımdır. Vaxtında sahib-

lənə bilməmək, yad və yabançıların bəd niyyətlərindən qoruna bilməmək, öz sərvətimizi dün-

yaya öz adımızla çıxara bilməməkdi günahımız. Əlbəttə, Nizami irsinə sahiblənmək üçün 

dövlət səviyyəsində müəyyən işlərin görülməsi lazımdı. Nizamidən sonrakı dönəmdə dövlət-

çilik ənənələrimizin zəif olması, dövlətin yalnız siyasi güc kimi formalaşması, mədəni-ədəbi 

sahəyə diqqətin ayrılmaması, milli şüurun lazımi səviyyədə inkişaf etməməsi üzündən bu işlər 

görülməmişdi. İyirminci əsrin əvvəllərinə qədər milli mədəni sərvətlərimizin öyrənilib gələ-

cək nəsillərə ötürülməsi ayrı-ayrı fərdlərin gördüyü iş olmuşdur. Milli hökumət və SSRİ dö-

nəmində isə bu, dövlət səviyyəsində görülən işə çevrildi.  

Bildiyimiz kimi, sovet dönəmi bizim milli şüurumuzun həm də zədələnməsi, terrora məruz 

qalması, təhrifi dönəmidir. Xalqımızı sovet siyasətinin bu zədələrindən qorumaq uğrunda elə 
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həmin dönəmdəcə mücadiləyə qalxan, milli kimlik şüurumuzu bəzən açıq, bəzən də diploma-

tik dolaylarala müdafiə edən ayrı-ayrı şəxsiyyətlərimiz vardı. Yəni sovet dönəmində milli mə-

dəni irsimizin qorunub öyrənilməsi işində şəxsiyyət faktoru yenə üstünlük təşkil edirdi. Belə 

şəxsiyyətlərdən biri də xalq şairi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının üzvü olmuş Sə-

məd Vurğun idi.  

Səməd Vurğun tariximizin elə şəxsiyyətlərindəndir ki, o, yalnız yaradıcılığı ilə poeziya-

mızın milli ruhunu qüvvətləndirməmiş, dilimizi durultmamış, həm də milli kimlik şüurumuz 

və milli mədəni sərvətlərimiz uğrunda sovet basqısının zor şərtləri altında vuruşmuşdur. O, bu 

mücadiləni Nizami yaradıcılığı uğrunda da aparmışdır. Səməd Vurğun ondan səkkiz əsr əv-

vəldə yaşamış sələfini sıradan bir sənətkar yox, xalqının milli mədəni sərvəti kimi dərk edirdi, 

ona görə də onun irsinin öyrənilməsinə xüsusi əhəmiyyət verirdi. 

Keçən əsrin 40-cı illəri Nizaminin səkkiz yüz illik yubileyinə ümumittifaq səviyyəsində 

hazırlıqlar gedirdi. Səməd Vurğun da Nizaminin doğma vətənində yubiley komitəsinin işində 

fəal iştirak edir və prinsipial mövqedən çıxış edirdi. Onun bu mövqeyi Moskvada yubiley ko-

mitəsinin iclaslarında etdiyi çıxışlardan da görünür. 1940-cı ildə Nizami və Nəvai Yubiley 

Komitələrinin iclasın etdiyi çıxışa ilk öncə Nizami əsərlərinin tərcüməsi və nəşri sahəsində 

görülən işlərin xronologiyası ilə başlayır. Bakıda Azərbaycan xalqının Nizamiyə qədərki və 

Nizamidən sonrakı dövrünü əks etdirəcək tarixi, ədəbi muzeyin və Nizami abidəsinin layihə-

ləri haqda məlumat verir. Bu statistik məlumatlardan sonra Səməd Vurğun çıxışını Nizami ir-

sinin öyrənilməsi işinin vəziyyəti üzərində davam etdirir. Çıxışın əsasında bu xətt dayanır ki, 

bu sahədə görülən işlər yetərsizdir və Nizami dühasının dərinliyini üzə çıxarmağa qadir deyil.  

“Nizami haqqında, Şərqdə ədəbi renessans dövrü haqda yüzlərcə kitab yazmaq olar və bunun-

la əlaqədar olaraq təkcə Azərbaycanda deyil, bütün Şərqdə olan böyük sərvətləri açıb göstər-

mək olar. İnsan bilmədiyi şeyin düşmənidir. Məncə, yoldaşların hələ hamısı Nizamini tanımır 

və buna görə onlara elə gəlir ki, Nizami yubileyi adi bir yubileydir” (4, s. 131). Səməd Vur-

ğun Nizaminin adı ilə yanaşı renessans sözünü işlətməklə Nizami yaradıcılığının miqyasını 

xatırlatmaq istəmişdir. Şərq intibahı terminin nə dərəcədə doğru olub olmaması, yaxud Ni-

zami yaradıcılığının intibah hadisəsi olması ilə bağlı mübahisələr bu gün də davam edir. Yeri 

gəlmişkən onu da qeyd edək ki, bu məsələ ilə bağlı mübahisələrə professor Şirindil Alışanlı 

özünün “Müasir humanitar təfəkkür və Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı” əsərində yer vermiş-

dir (1, s. 101-104). Səməd Vurğunun ümumittifaq miqyasındakı çıxışında renessans istilahını 

işlətməsi bunun nə dərəcədə dəqiq elmi termin olub olmamasından asılı olmayaraq düzgün və 

yerində seçilmiş ifadə idi. Çünki rus imperiyası həmişə özünün elit, mədəni, işğal etdiyi xalq-

ların isə barbar, vəhşi imicini formalaşdırmaq siyasəti aparmışdı və rus imperiyasının yeni bir 

şəkli olan SSRİ dönəmində də bu siyasət davam edirdi. İmperiyanın mərkəzində onların əya-

lət təsəvvürü ilə yanaşdıqları bir xalqın ədəbiyyatında səkkiz əsr əvvəl renessans hadisəsinin 

baş verdiyini xatırlatmaq bu siyasətə zərbə idi.   

Çıxışın mətnindən aydın görünür ki, Səməd Vurğunu Nizami yubileyi ilə bağlı görülən iş-

lərin səviyyəsi qane etmir. Xüsusilə o, rus camesində görülən işlərlə bağlı narazılığını açıq 

ifadə edir. “Nizami yaradıcılığının rus dilinə tərcüməsi sahəsində işlər çox böyük təhlükələr 

doğurur. Mən qorxuram ki, Nizaminin yubileyi üçün onun bir-iki poeması bütünlüklə çapdan 

çıxmasın. Birtomluğun çap olunması yaxşı hadisədir, lakin Nizami yubileyini bir kitabda  

qeyd etmək olmaz, çünki o, beş bitkin iri poema qoyub getmişdir. Nizami yubiliyeinə qədər 

bütünlüklə rus dilinə tərcümə olunmuş, heç olmasa, iki poema nəşr edilməlidir. Tərcüməçi 

şairlərin işi, demək olar ki, heç irəli getmir” (4, s. 131). 

Səməd Vurğunun bu çıxışının əsas keyfiyyət göstəricisi odur ki, o, ümumi sözlərlə danış-
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mır, konkret faktlarla çıxış edir. “Sovetskaya literatura” qəzetinin Nizami irsi ilə bağlı dərc et-

diyi iki məqaləni yetərsiz hesab edir. Həm də çıxışın mətnindən aydın olur ki, mərkəzi mət-

buata bu, Səməd Vurğunun ilk iradı deyil, ədəbiyyat dekadası zamanı da o, Nizami yubileyi 

ilə bağlı qəzetin işindən narazılığını ifadə etmişdir. Daha sonra o, Nizami irsini düzgün anla-

mayan bir tənqidçinin rəyinə görə “Sovetskiy pisatel” nəşriyyatının “Sirlər xəzinəsi” poeması-

nın çapından boyun qaçırmasına etiraz edir. “Əgər sizin burnunuzun qabağında nəşriyyat Ni-

zaminin iki poemasını çap etməkdən boyun qaçırırsa, sizin isə bundan xəbəriniz yoxdursa, siz 

nəşriyyata demirsinizsə ki, rəy əsasında böyük şairin taleyini həll etmək olmaz, belə çıxır ki, 

siz bu işə ürəkdən can yandırmırsınız” (4, s. 132). Göründüyü kimi, Səməd Vurğun məruzə-

sində kifayət qədər cəsarətlidir, hətta kəskin ittihamlarla belə çıxış etməkdən çəkinmir. 

O, çıxış boyu öz narazılıq və etirazlarını yalnız sadalamır, həm də məntiqi dəlillərlə əsas-

landırır, dinləyicini öz mövqeyinə inandıra bilir. 

Nizaminin yubileyini Səməd Vurğun adi hesab etmədiyi kimi, onun keçirilmə şəraiti də 

adi olmadı. Yubiley İkinci Dünya müharibəsində Leninqradın (indiki Sankt-Peterburq) müha-

sirəsinin 42-ci günündə, yəni 1941-ci il oktyabrın 19-da keçirildi. Müharibə zorluğunun bu 

yubileyi təxirə sala bilməməsində yerli ziyalıların mərkəz qarşısında qoyduğu tələbkar möv-

qenin də rolu olmamış deyildir.   

Səməd Vurğunun xalqımızın mənafeyini Moskva ədəbi mühiti qarşısında müdafiəsi ardıcıl 

olaraq davam edir. 1947-ci ildə SSRİ Sovet Yazıçılar İttifaqı İdarə Heyətinin XI plenumunda-

kı çıxışında da Nizami mövzusunda mərkəzi ədəbi mühitlə mübahisələrini davam etdirir. Mə-

ruzəsində Skosırevin 14 iyun 1947-ci ildə “Literaturnaya qazeta” da çap etdirdiyi “Elmi əsası 

olmayan bir məsələ” adlı məqaləsində müəllifin Nizami Gəncəvi ilə bağlı söylədiklərinə eti-

raz edir.  Skosırev bu məqalədə Nizaminin doğma dildə yazmamasının səbəbini onun mənsub 

olduğu xalqın başdan-başa savadsız, dilənçi, hüquqsuz vəziyyətdə olması ilə əlaqələndirmişdi. 

Səməd Vurğunun çıxışında mərkəzi mətbuatın Azərbaycan xalqına qarşı bu yaramaz və yanlış 

mövqeyinə qarşı nəinki  müdafiə, hətta hücum ritorikası vardır. O, Azərbaycan tarixi elminin 

ortaya qoyduğu faktlarla Skosırevin xalqımız, tariximiz haqda əsassız yanlış mülahizələrini 

darmadağın edir. Səməd Vurğun bildiyimiz kimi, yalnız poetik deyil, həm də elmi təfəkkürə 

malik idi. Ona görə də mərkəzi mətbuatın bu yanlış təbliğatına qarşı tutarlı məntiqi dəlillərlə 

də çıxış edə bilir. “Skosırevin iddiasına görə başdan-başa savadsız və dilənçi bir xalq necə 

olur ki, Nizamini yaratdı? XII əsr Azərbaycan mədəniyyətindən danışarkən Skosırevə bu qara 

boyalar nə üçün lazım olmuşdur? Budurmu keçmişə tənqidi münasibət? Məncə, bu tarixi hə-

qiqəti təhrifdən başqa bir şey deyildir” (5, s. 41). 

İyirminci əsrin 30, 40, 50-ci illəri Nizami yaradıcılığının Azərbaycan ədəbiyyatı faktı kimi 

öyrənilməsi, elmi müstəvidə araşdırılması, Azərbaycan insanına təqdimi sahəsində böyük iş-

lər gedirdi. Bu, acı həqiqət idi ki, o dönəmdə xalqımız öz böyük oğlu ilə kifayət qədər tanış 

deyildi, hətta Firidun bəy Köçərli “Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi materialları” kitabına onu 

daxil etməmişdi. Nizami dühasının onu özünküləşdirmək istəyənlərin caynağında olduğu bir 

zamanda Nizamini özümüzün öyrənib dərk etməmizə böyük ehtiyac vardı. Səməd Vurğunun 

da bunu yaxşı dərk edirdi. “Dahi Azərbaycan şairi” məqaləsi də bu ehtiyacı dərk edən azər-

baycanlı ziyalı mövqeyindən qələmə alınmış yazı idi. Məqalədə fikrin inkişafı Nizami irsinin 

təbliği və təhlili istiqamətində qurulmuşdu. Düzdür, bu yazıda ədəbi konyuktura deyə biləcə-

yimiz fikirlər vardır, ancaq öz aktuallığını qoruyan mülahizələr də yox deyildir, hətta Nizami 

irsi araşdırılarkən kifayət qədər maraq doğuracaq fikirlərdir.   

Məqalədə ilk öncə Nizami yaradıcılığının ideya-mövzu xüsusiyyətləri ilə bağlı ümumi bir 

təsəvvür yaradılır. Ancaq iki məsələ üzərində xüsusi dayanılır. Nizami yaradıcılığının Şərq is-
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lam mədəniyyətində əhəmiyyəti və onun yaradıcılıq dili haqda. Səməd Vurğunun məqalədə 

məhz bu məsələlər üzərində dayanması təsadüfi deyildir. Şair Nizami irsindən çıxış edərək 

Azərbaycan xalqını kiçiltmək, aşağılamaq istəyən qüvvələrə qarşı öz sözünü deyir. O, məqa-

lədə xüsusi vurğulayır ki, məhz bu xalqın yetirdiyi şair ilk dəfə Şərqdə saray ədəbiyyatı ənə-

nələrinin dar çərçivəsindən çıxmış, Nizami yaradıcılığında Şərq ədəbiyyatına ilk dəfə əməkçi 

insan surəti gəlmişdir. Sadə insanların mənəvi aləminin hökmdarların, soyluların mənəvi alə-

mi ilə qarşılaşdırılıb, xalq içərisindən çıxmış sadə insanlara üstünlüyün verilməsi kimi məsə-

lələr bu günün – XXI əsrin insanı üçün çox yayğın bir mülahizə olsa da, keçən əsrin 40-cı illə-

rində bu, kifayət qədər tədqiqə və təbliğə ehtiyacı olan bir məsələ idi. Səməd Vurğun yaxşı 

başa düşürdü ki, Nizami yaradıcılığının böyüklüyünü ilk öncə özümüz dərk etməli, sonra dün-

yaya qəbul etdirməli idik. Ona görə də Nizaminin Şərqin digər dühaları ilə müqayisədə yeri 

və qiymətini xüsusi vurğulayır. “Nizamiyə qədər onun Şərqdəki sələflərindən heç birisi xalqın 

həyat və məişətini, adət və ənənələrini, yüksək ümid və arzularını Nizami kimi ölməz və bədii 

surətlərdə cəmləşdirə bilməmiş, belə məharətlə ümumiləşdirməmişdir (5, s. 46). 

Şərq ədəbiyyatına ilk dəfə bu humanist yanaşma və ideyaları gətirən bir sənətkarı yetişdi-

rən xalq sivil və mədəni bir düşüncəyə sahib olmalı, həmin dönəmdə Azərbaycan xalqının ya-

şadığı qaranlıq mühit isə ümum Şərq kontekstində anlaşılıb başa düşülməli idi. Həm də qaran-

lıq çağ yalnız Şərqdə deyil, Roma imperiyasının IV əsrdə süqutundan sonra XV əsr renessan-

sına qədər Avropada da yaşanmış dönəm idi. Odur  ki, bunu Azərbaycan xalqının fərdiyyətinə 

bağlamaq, onun miqyasındakı bir hadisə kimi vermək doğru deyildir. Nizami bu qaranlıq ça-

ğın aydınlarından idi, Səməd Vurğun da öz təhlillərini bu fikrin motivləri üzərində qurur.  

Məqalədə Səməd Vurğunun ikinci diqqətdə saxladığı məsələ türk dili məsələsidir. “Leyli 

və Məcnun” poemasında Axistanın məlum məktubuna Nizaminin cavabını  xatırladır və şairin 

öz əsərlərini məcburiyyətdən fars dilində yazdığını, əslində isə Nizami üçün doğma dil məsə-

ləsinin milli qürur məsələsi olduğunu vurğulayır. “Nizaminin böyük milli qürur hissinə malik 

olmasını göstərən onlarca misal göstərmək olardı. Yaşadığı dövrdən asılı olmayaraq hər bir 

sənətkarda milli qürur hissi ilə döyünən qəlb olmalıdır. Milli qürur hissi olmayan yerdə, ümu-

miyyətlə, heç bir yaradıcılıq təsəvvür  etmək mümkün deyildir” (5, s. 48). 

Nizami bir türk idi, buna onun “Xəmsə”sində çoxsaylı işarələr də vardır. Fars dili regio-

nun ədəbi dili idi, XII əsrdə hələ ki milli dillər fars, ərəb dillərinin hegemonluğunu qıra bilmə-

mişdilər. Nizami Cəfərov çox doğru olaraq yazır: “Xəmsə”nin poetikasında qədim (ümumi) 

türk əlaməti genotip kimi, ümumşərq əlaməti isə fövqəltip kimi özünü göstərir – sistem isə 

genotiplə fövqəltipin mürəkkəb münasibəti əsasında müəyyənləşir” (2, s. 22). 

Səməd Vurğun Nizami irsinin Azərbaycan xalqının milli mədəni sərvəti olduğunu yaxşı 

anlayır və biz onun bu irslə bağlı əməli və elmi fəaliyyətinin  bu sərvətə sahiblənmək motiv-

ləri üzərində qurulduğunu görürük. 

Məqalənin aktuallığı. Bu gün milli mədəni sərvətlərimizə olan münasibətimizi saf-çürük 

etməyə, onların tarixi təkamüldə yeri və əhəmiyyətini müəyyənləşdirməyə böyük ehtiyac var-

dır. Nəsillərin müəyyən zamanlarda mədəni irsimizə olan münasibətini dərk etmək baxımın-

dan Səməd Vurğunun böyük Azərbaycan şairi Nizami ilə bağlı fəaliyyəti maraq doğurur.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə Nizami irsinin fonunda Səməd Vurğunun 

xalqların milli mənlik şüurunu məhv etməyə doğru yönəlmiş sovet siyasətinə qarşı müqavi-

məti onun elmi-publisistik irsinə istinadən araşdırılır.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən Nizami irsini, həmçinin Səməd 

Vurğunun elmi-publisistik yaradıcılığını araşdırarkən mənbə kimi istifadə etmək olar.  
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Z.Z. Кафарова 

 

Наследие Низами в научно-публицистическом  

творчестве Самеда Вургуна 

 

Резюме 

 
В статье анализируется изучение творческого наследия великого азербайджанского 

поэта Низами Гянджеви в 1940-х годах, выступления Самеда Вургуна в юбилейной ко-

миссии о работе, проделанной по случаю восьмого юбилея, и статья «Великий азер-

байджанский поэт. Низами». Основным предметом анализа стал акцент Самеда Вургу-

на на факте национального самосознания по отношению к наследию Низами. В статье 

сначала рассматривается важность деятельности Самеда Вургуна в этом направлении в 

то время, а затем раскрывается его борьба за связь низамино-азербайджанских отноше-

ний со ссылкой на конкретные моменты в этих статьях. Был сделан вывод, что Самед 

Вургун систематизировал свои мысли о Низами, прежде всего, для того, чтобы владеть 

им, чтобы не допустить ассимиляции его наследия иностранцами. 

  

Z.Z. Qafarova 

 

Nizami’s legacy in Samad Vurgun’s scientific and journalistic work 

 

Summary 

 
The article analyzes the study of the artistic heritage of the great Azerbaijani poet Nizami 

Ganjavi in the 1940s, the speeches of Samad Vurgun in the jubilee committee on the work 

done on the occasion of the eighth anniversary and the article "The great Azerbaijani poet 

Nizami". The main subject of the analysis was Samad Vurgun's emphasis on the fact of 

national consciousness in relation to Nizami's legacy. The article first addresses the 

importance of Samad Vurgun's activities in this direction at that time, and then reveals his 

struggle for the connection of Nizami-Azerbaijan relations with reference to specific points in 

these articles. It was concluded that Samad Vurgun systematized his thoughts on Nizami, first 

of all, in order to possess him, to prevent the assimilation of his legacy by foreigners. 
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description 

 

Xəlil Rza ötən əsrin 50-ci illərində yaradıcılığa başlayıb, 60-70-ci illərdə şair, sənətkar ki-

mi yetişən, mövcud cəmiyyətin siyasi rejiminin qoyduğu qadağalara məhəl qoymayan, əsərlə-

ri və ictimai fəaliyyəti ilə siyasi rejimə meydan oxuyan, əsrin sonlarına doğru Azərbaycanın 

azadlığı və istiqlalı uğrunda mübarizəni sözün həqiqi mənasında öz yaradıcılıq və vətəndaşlıq 

qayəsinə çevirən görkəmli xalq şairimizdir. Yaradıcılıq işinə böyük məsuliyyət və tələbkarlıq-

la yanaşan, durmadan,  daim axtarışda olan şairin bu xüsusiyyəti onun lirik qəhrəmanına da 

xas olan başlıca əlamət və keyfiyyətdir. 

Xəlil Rza milli şairdir, millilik onun yaradıcılığının ən səciyyəvi xüsusiyyətidir desək, ya-

nılmarıq. Şairin əsərlərinin böyük əksəriyyəti vətənpərvərlik, xalqı mübarizəyə çağırış, huma-

nizm, ilkinlik, soykökə bağlılıq, azərbaycançılıq, türkçülük, milli şüur, ana dilinin saflığı uğ-

runda mübarizə kimi məsələləri əhatə edir.  

Xəlil Rza Ulutürkün yaradıcılığının bir qolunu onun poemaları təşkil edir. Şair poemanı 

özünəməxsus mövzu və dərin poetikaya malik olmaqla epik növün seçilən, üstün janrlarından 

biri kimi qəbul edir və belə bir qənaətə gəlir ki, “poema mütləq qəhrəmanlıq, nəciblik, ləya-

qət, vətənpərvərlik, fədakarlıq ruhu ilə dolu olmalıdır. Hətta poemada müsbət qəhrəman olma-

sa belə, müsbət ideal mütləq olmalıdır” (1, s. 35). Xəlil Rza qənaətində haqlı idi. Çünki poe-

ma elə universal bir janrdır ki, başqa ədəbi növlərə məxsus ən yaxşı keyfiyyətləri, sənətkarlıq 

komponentlərini özününküləşdirə bilir. Belə ki, həm lirik, həm epik, həm də dramatik ünsür-

lərin vəhdəti və sintezi bu janrın onsuz da geniş olan imkanlarını daha da artırır.  

Təsadüfi deyildir ki, Litvanın xalq şairi Yustinas Martsinkyaviçyus (1930-2011) poema 

haqqında fikir söyləyərkən, onu “janrlar janrı” adlandıraraq əlavə edir ki, poema ədəbiyyatın 

bütün janrlarının nailiyyətlərindən və kəşflərindən istifadə edə bilər və etməlidir. O yazırdı: 

“...xarakter yaradanda poema nəsrin təcrübəsindən, lirikanın ilahi imkanlarından, dramın daim 

hərəkətdə olan başlanğıcından istifadə edə bilər. Hətta ehtiraslı publisistika da poema üçün 

ögey element deyildir. Bundan başqa, dünyanı və insanların vəziyyətini qiymətləndirərkən 

poema yeni kriteriyalar axtarır ki, bu mənada o daha çox fəlsəfəyə yaxınlaşır. Poema üçün ta-
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rixi hadisələr, cəmiyyət və onun ayrı-ayrı sinifləri yox, həm də ictimai fikirlər və ideyalar ta-

rixi vacibdir” (2, s. 373). 

Xəlil Rza Ulutürkün “Adımız, soyadımız” poeması şairin milli zəmində yazdığı əsərlərin-

dəndir. Poema şairin digər əsəri olan “Atalar-oğullar” poeması ilə səsləşir.  

“Adımız, soyadımız” (1965) poeması şairin – lirik qəhrəmanın ad və soyadının mənasını 

aramaqla başlayıb (Xəlil Rza Xəlilov – Xəlil ərəbcə dost; Rza razılıq deməkdir, ov isə rus şə-

kilçisi!), sonra türkçülüyün təbliğində Cabbarlının xidməti xatırlanıb” (5, s. 17 ). 

Poema müəllifin dərin düşüncələri ilə başlayır. Poemada “ad”lar və “soyad”lar Xəlil Rzanı 

narahat edən məsələlərdəndir. Məsələyə öz adının təhlili ilə başlayan Xəlil Rza fars, ərəb və 

rus mənşəli adlarımızdan ürək ağrısı, bir qədər də qəzəb hissi ilə söhbət açır və belə deyir: 

 

          Yönümüz başdan-başa 

Ərəbədir, farsadır, bir azca da rusadır. 

Bəs hanı, olmayıbmı bu millətin öz adı? 

          Yada düşür Cabbarlı – 34 yaşlı dahi (3, s. 448). 

 

Poema müəllifi böyük ehtiram hissilə xalqımızın dahi sənətkarı Cabbarlını yada salır. 

Onun ölməz qəhrəmanlarının əməlləri ilə qoşa qanadlanan adlarındakı milliliyi, odlar ölkəsinə 

mənsubluğunu fəxrlə qeyd edir.  

Xəlil Rza Azərbaycan xalqının mənəvi həyatında önəmli yeri olan Bakıxanovu, Axundovu 

xatırlayır və onları rəmzi mənada “tora ilkin düşən ov” adlandırır:  

 

      Nə qədər qat-qarışdı, nə qədər hərc-mərcdi 

Adımız, soyadımız. 

Diqqət elə: kimlərdi ən böyük ustadımız: 

      Bakıxanov, Axundov – tora ilkin düşən ov. 

Ovlanıb tovlananlar, 

Cüt başlı əjdahanın zəhmi, hökmü altında 

Yarımçıq yaşayanlar (3,  s. 450). 

 

Burada müəllif təkcə adlara istinad etməklə qalmır, həmçinin ən dahi sənətkarlarımızın tə-

fəkkürünün belə müəyyən tarixi dönəmlərdə əsarət altına alınması, onların elmindən, biliyin-

dən öz mənfəətləri üçün istifadə edən “cüt başlı əjdaha” – İran şahlığı və Çar Rusiyasının zül-

mündən də söhbət açır. Əsəri oxuyarkən təsəvvürümüzdə belə bir mənzərə canlanır: sanki sə-

nətkar qəlbinin alovundan əlindəki kağız parçası od alacaq. 

Poemanın hər sətrində ad və soyadımızı ögeyləşdirənlər, ona biganə qalanlar şair qəzəbinə 

tuş gəlir. Nədir şairi bu qədər kinə, nifrətə qərq edən? Bəlkə Azərbaycan xalqının min illər bo-

yu çəkdiyi məşəqqətlər və bu məşəqqətlərə səbəb olanların məhz ərəb, fars və rus olması? 

Çünki şair özü də qeyd edir ki; “dərdimiz təkcə soyad olsaydı, bəlkə də bu qəmli şeiri yaz-

mazdım”. 

 

             Sevdiyim bir sənətkar var: Xoşginabi! 

      Xoşum gəlmir. Kin saçıram onun soyad sonluğuna. 

Doktor Tağı Əranini öz qanına qəltan edən, 

Təbrizdəki tifilləri 

Diri-diri oda basan, ağ günümə qəbir qazan 
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           Faşistlərdən bir şəkilçi götürmüş, o, 

    Bir şəkilçi itirməmiş,  namus, qeyrət itirmiş o. 

Dinlə, Fəthi Xoşginablı! 

Bu gün sinən inqilablı, alovludur. 

Gücün varsa, tab elə, dur. 

Fəthi, nifrət bəsləyirəm adındakı fatehliyə (3, s. 452) 

 

Şair Fəthi Xoşginabiyə müraciətində qəzəbini ifadə edərkən əslində vətənimizi parça-par-

ça, tikə-tikə edən farslara nifrətini bəyan edir.  

Damarında kin, düşmənə qarşı nifrət qaynayan şair, doğmalıqla yadlığı qarşılaşdıraraq bə-

dii təzad yaradır və milli düşüncəni alqışlayır. Qaranlıq içində nur axtaran sənətkar, sanki zül-

məti kirpiyinin şimşəkləriylə yarmaq istəyir. 

C. Çabbarlı və S. Vurğun kimi “i”, “zadə”, “pur”lara etiraz edən Xəlil Rza “Dədə Qor-

qud”, “Alpamış”, “Bilqamıs”, “Koroğlu” dastanlarından üzü bəri işlənmiş adlar cərgəsini sa-

dalayır, - kökə qayıdışı dönə-dönə təbliğ edir (9, s. 350). 

“Vətənçilik və azərbaycançılıq şüuru Xəli Rza Ulutürk poeziyasında böyük ümumtürk ge-

nindən, dilindən və dinindən nəşət almışdır. Ümumtürk vəhdətində mövcud milli “Mən” özü-

nü dərk etdikcə türkçülük və islamçılıq baxışları da dərinləşmişdir” (6, s. 7).  

Xəli Rza poemada ata-babalarımızdan miras qalan, Oğuz elinin öz övladlarına qoyduğu 

şanlı-şöhrətli adlardan söz açır. Ataman, Alpamış, Alp, Arslan, Araz, Bayqurd, Bamsı Bey-

rək, Bahadur, Buraz kimi adlardan igid, ərən adları kimi sinə dolusu danışır. Qaraquş, Qazan-

xan, Qılıncxan, Qaya, Dəli Domrul, Dəmirçioğlu kimi dastan qəhrəmanlarımızı yada salır və 

deyir: 

 

Ayıqlıq zülmətin gözünü deşsin, 

Adlarım kif atıb. Azəriləşsin! (3, s. 455) 

 

Poemada şair təkcə milliliklə məhdudlaşmır, türk ellərinin, türk ulusunun sorağına düşür: 

 

Gəlsin Halaypozan, Çingiz, Cığatay, 

Bir yanı Türkiyə, bir yanı Altay. 

 

Bir ucu Çin səddi, bir ucu Kərkük, 

Zamandan qüdrətli, tarixdən böyük 

 

Diləm, kök atmışam Yer kürəsinə, 

Qulaq as qəlbimin zənguləsinə.  (3, s. 456) 

 

 “Adımız, soyadımız” poemasının hər misrasına, hər kəlməsinə diqqət etsək, görərik ki, 

yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, burada heç də məsələ təkcə adlar və soyadlar deyil, milli-mənə-

vi dəyərlərə hörmət, narahat bir vətəndaş-şairin xalqımızın sahib olduğu milli qeyrət, namus, 

xeyirxahlıq, vətənpərvərlik və digər dəyərləri təbliğ etmə cəhdi, həmçinin qorumağa çağırışı-

dır.  

“Ulutürk poeziyasının özülünü milli dəyərlərə məhəbbət, hörmət və onların müdafiəsi və 

qorunması uğrunda mübarizə təşkil edir. Belə ki, şeirlərində türklüyümüzə yüksək qiymət 

verdiyi kimi, dilimizi də daim əziz tutmuş, ana dilinin saflığı, təmizliyi uğrunda yorulmadan 
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mübarizə aparmışdır. Dil xalqın bütün yaddaşını və tarixini özündə birləşdirən ən qiymətli xə-

zinədir. Odur ki, ana dili mövzusu X. Rzanın yaradıcılığından qırmızı xətt kimi keçir. Dil in-

sanı vətənə bağlayan amil, milli varlığın daşıyıcısı, xalqın mövcudluğunun mənəvi paspor-

tudur. Xəlil Rza ana dilimizin mümkün qədər alınma sözlərdən təmizlənməsinə çalışmış və 

onların qarşılığı olaraq yeni sözlər işlətməyi təklif etmişdir.  

Onun hələ 1965-ci ildə qələmə aldığı “Adımız, soyadımız” poeması başdan-başa ana dili-

mizin başqa dillərin çox güclü təsiri altında olması məsələsinə həsr olunmuşdur. Şair bu əsə-

rində şikayətlənir ki, şəxs adlarımızın böyük bir qismi, o cümlədən, elə onun öz adı da ərəb 

dilindən gəlmədir. Müəllif poemada sırf öz dilimizə məxsus şəxs adları yaradan Cəfər Cab-

barlını təqdir edir, millətin dilinin qeydinə qalan bu qiymətli sənətkarı təkcə elə bu xüsusiyyə-

tinə görə dahi hesab etməyi doğru bilir və onun ruhu qarşısında baş əyir. Poemada müəllif özü 

də saysız-hesabsız türk mənşəli şəxs adları çəkir və övladlarımıza bu adlardan verməyi töv-

siyə edir” (7, s. 3). 

Poemada Xəlil Rza dilimizdə ümumişləklik qazanmış, lakin yad mənşəli olan sözlərin 

doğma sözlərimizlə əvəz olunmasının vacibliyini bildirməklə, kökə qayıdış ideyasını təbliğ 

etmişdir: “müvəffəqiyyət” – uğur, “nailiyyət” – çatım, “müasir” – çağdaş, “ittifaq” – birlik, 

“həmkar” – işdaş, “şəlalə” – uçan su, “çeşmə” – çağlayan, “hadisə” – olay, “dilşünas” – dilçi  

və s. kimi sözlərin yenidən adlandırılmasının əhəmiyyətini açıqlayır. “Adımız, soyadımız” 

əsərinin 1965-ci ildə yazıldığını nəzərə alsaq, görmək çətin deyil ki, tələffüzü çətin olan bir 

sıra əcnəbi mənşəli sözlər indi Azərbaycan dilində məhz X. Rzanın vaxtilə təklif etdiyi kimi 

işlədilir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, şairin dilimizdən çıxarılmasını və yenisi ilə əvəz olunmasını nə-

zərdə tutan təkliflərinin bir qismi dilimizin çağdaş axarında özünü doğrultmadığı üçün qəbul 

edilmədi. Şimal, cənub, şərq, qərb əvəzinə ardıcıl olaraq quzey, güney, gündoğan və günbatan 

işlətmək təklifi buna misal ola bilər” (4, s. 221) 

“X. Rza gözəl azərbaycanşünas idi və Azərbaycan tarixinə də yetərincə bələdliyi vardı. 

Bilirdi ki, bu vəziyyət tarixin müxtəlif mərhələlərində Azərbaycanda hökmranlıq etmiş yadelli 

rejimlərin fəaliyyəti nəticəsində yaranmışdır, adlarımızın kütləvi surətdə əcnəbiləşdirilməsinə 

gətirib çıxarmışdır. Sovet hakimiyyəti illərində Avropalı kommunistlərin şərəfinə nə qədər 

Azərbaycan övladına Klara (Setkin), Roza (Lüksemburq), Telman (Ernest), yaxud Sovet, Sek-

ret, Zayom kimi heç cəhətdən mentalitetimizə uyarı olmayan adlar verilmişdi” (4,  s. 219) 

Xəlil Rzanın nəzərində ana dili türkçülük və dövlətçiliyin rəmzidir. Dövləti və torpağı qo-

rumaq həm də dilə qayğı ilə mümkündür: 

 

Yallı bəbirlərim, xallı şirlərim, 

Ulu Babəklərim, Cavanşirlərim. 

Qəhrəman Tomrisim, canım, ciyərim, 

İldırım qılınclı Xətayilərim. 

Bu qədər ucaykən...məni kim aldı 

Sıxdı caynağında, kiçiltdi belə? 

Yanır bəbəklərim kinlə, qəzəblə. (3, s. 457) 

 

Poema müəllifi yurdun gözəl və ləyaqətli qızlarını da unutmur. Aybəniz, Aypara, Alagöz, 

Ayna, Anaqız, Azərtac, Aytən, Bənövşə, Badam kimi adların doğmalığından danışır və Banu-

çiçək, Burlaxatun adlarına gəlincə namus, qeyrət timsalı kimi elin ləyaqətli qızlarının adını 

dilə gətirir. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının qəhrəmanı olan bu qadınların – Banuçiçək və 
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Burlaxatunun sədaqəti və öz ərinin namusu yolunda ölümə getməyi özünə şərəf bilən qadın-

lardan danışmaqla Azərbaycan qadınının, Azərbaycan qızlarının yüksək mənəvi-əxlaqi key-

fiyyətlərini göz önünə gətirir. 

 

Sənin pozmaq üçün ləyaqətini, 

Yağı kabab etdi mənim ətimi. 

...Var ol, əziz anam, alqışlar sənə, 

Ər kimi yanaşdın yad süfrəsinə. 

Gözündən az qala daşıb-tökülən, 

Qanlı göz yaşını qəlbinlə uddun. 

Bala sevgisinin Qaf zirvəsindən 

Qadın şərəfini sən uca tutdun (3, s. 457). 

 

Poemanın sonluğuna doğru sinəsi vətənə məhəbbətlə döyünən və döyündükcə daha da co-

şan şair qəlbinin çırpıntıları aydın duyulur. Doğma Azərbaycanımızın səfalı güşələrini yada 

salan Xəlil Rza Azərbaycanı Günəşə, Muğanı, Mil düzünü cahanın cənnətinə bənzədir. Torpa-

ğının altı-üstü xəzinə olan bir ölkənin “adamları niyə boyca cılızlaşıb” düşüncəsi şairi rahat 

buraxmır. Niyə ömürlər qısadır?  

 

Qızıl mədənidir Xəzərim, Kürüm, 

Bəs neçin bu qədər qısadır ömrüm? 

Neçə yaşda öldü Asəf Zeynallı? 
 

Bülbüllər ötüşür dörd bir yanımda, 

Yeddi iqlim yaşar Lənkəranımda. 

 

... Bəs neçin boylarda ucalıq yoxdur? 

Cansız, cır adamlar bu qədər çoxdur? 

 

Hansı keçidlərdə qaldı o vüqar? 

          Hanı çinar boylu amazonkalar?  (3, s. 466-467). 
 

Şairin narahat olduğu məsələlər göründüyü kimi, bir deyil, onlarladır. Bütün bü narahat 

düşüncələr içində Xəlil Rzanı rahat buraxmayan Azərbaycan qadınının taleyi, çəkdiyi əzab-

əziyyətlər, vaxtsız qırışan, gülüşə həsrət üzlərdir. Qızmar günəş altında, şaxtanın soyuğunda, 

gecə-gündüz dinclik bilmədən çalışan qadınların pərişan halı şairi kədərləndirir.  

 

Mən şeir yazıram yenə bu səhər 

Mənə bir limonlu çay gətirirlər. 

 

O çayı özümə haram bilirəm, 

Yadıma düşəndə çay yığan sənəm. 

 

Qafiyə xətrinə “sənəm” söylədim 

Onda sənəmlikmi qalıb? 

Nə bilim? (3, s. 467) 
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Xəlil Rza mənsub olduğu xalqın maddi dəyərlərindən tutmuş, mənəvi dəyərlərinə qədər 

hər bir detalı nəzərdən keçirmiş, doğru bildiyi tərzdə münasibət bildirməkdən çəkinməmişdir. 

“Xəlil Rza Ulutürk yaradıcılığında Azərbaycan: vətən və xalq eyni zamanda milli ideologiya-

nın müəyyən tərəfi kimi özünü göstərmişdir. Vətənçilik Xəlil Rza dünyabaxışında ardıcıl bə-

dii sistem olub, milli ideal və tale deməkdir” (7, s. 10). 

Xəlil Rza Ulutürkün “Adımız, soyadımız” poeması mövzusu və qaldırılan problemlərin 

mahiyyəti baxımından aktual, düşündürücüdür. Əsərdə milli-mənəvi dəyərlərimizə hörmət, 

soykökümüzə qayıdış meylləri təbliğ olunur. Əsər aydın qayə və bir o qədər də təəssübkeşlik 

hissilə qələmə alınmışdır. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalə xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinə hörmət, soykökünə 

qayıdış, vətənpərvərlik ideyalarının təbliği baxımından aktualdır, qaldırılan problemlər düşün-

dürücü və təqdirəlayiqdir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Xəlil Rza Ulutürkün “Adımız, soyadımız” poemasının bədii təh-

lili göstərir ki, burada heç də məsələ təkcə “adlar və soyadlar” deyil, milli-mənəvi dəyərlərə 

hörmət, narahat bir vətəndaş-şairin xalqımızın sahib olduğu milli qeyrət, namus, xeyirxahlıq, 

vətənpərvərlik və digər dəyərləri təbliğ etmə cəhdi, həmçinin qorumağa çağırışıdır.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə vətənpərvərlik, xalqı mübarizəyə 

çağırış, humanizm, soykökə bağlılıq, azərbaycançılıq, türkçülük, milli şüur, ana dilinin saflığı 

uğrunda mübarizə kimi məsələlərə sənətkar baxışı analiz edilir. Hesab edirik ki, məqalə uy-

ğun ixtisaslı müəllimlər, ixtisas üzrə təhsil alan tələbələrin bir mənbə olaraq istifadəsi, həmçi-

nin gənclərin azərbaycançılıq ideologiyasına yiyələnməsi baxımından yararlıdır.    
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Г.З. Рзаева 

 

Продвижение идей национального самосознания 

и возврата к исконным корням в стихотворении  

Халила Рзы Улютюрка «Наше имя, фамилия» 
 

Резюме 

 
Одна из ветвей творчества Халила Рзы Улютюрка - его стихи. Поэт рассматривает 

стихотворение как один из самых выдающихся жанров эпического жанра, с уникальной 

темой и глубокой поэтикой, и заключает, что «стихотворение должно быть исполнено 
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духа героизма, благородства, достоинства, патриотизма и самопожертвования 

Стихотворение Халила Рзы Улютюрка «Наше имя, фамилия», «имена» и «фамилии» 

относятся к числу вопросов, которые волнуют Халила Рзы. Здесь автор говорит не 

только об именах, но и о порабощении умов наших величайших художников в такие 

исторические периоды «двуглавым драконом», использовавшим свою науку и знания 

для собственной выгоды - тирании иранцев. монархия и царская Россия. 

В каждой строчке стихотворения те, кто принимает наши имя и фамилию, кто к ней 

равнодушен, навлекают на себя гнев поэта. Если мы обратим внимание на каждый стих 

и каждое слово его стихотворения, мы увидим, что, как уже говорилось выше, речь 

идет не только об именах и фамилиях, но и об уважении к национальным и моральным 

ценностям, национальному рвению, чести, доброте, доброте. патриотизм, и это попытка 

продвигать другие ценности, а также призыв защищать их. 

Тема стихотворения Халила Рзы Улютюрка «Наше имя, наша фамилия» очень ак-

туальна и наводит на размышления с точки зрения сути поднятых вопросов. Книга про-

пагандирует уважение к нашим национальным и моральным ценностям и стремление 

вернуться к нашим исконным корням. Работа написана с чистым роком и предубеж-

дением. 

 

G. Z. Rzayeva 
 

Promotion of ideas of national self-consciousness and  

return to ancestral roots in Khalil Rza Ulutürk's  

poem "Our name, surname" 
 

Summary 

 
One of the branches of Khalil Rza Ulutürk's creativity is his poems. The poet considers the 

poem as one of the most distinguished genres of the epic genre, with a unique theme and deep 

poetics, and concludes that “the poem must be full of the spirit of heroism, nobility, dignity, 

patriotism and self-sacrifice. 

Khalil Rza Ulutürk's poem "Our name, surname" "names" and "surnames" are among the 

issues that concern Khalil Rza. Here the author speaks not only about the names, but also 

about the enslavement of the minds of our greatest artists in such historical periods, the 

"double-headed dragon" - the Iranian monarchy and the tyranny of Tsarist Russia, who used 

their science and knowledge for their own benefit. 

In every line of the poem, those who adopt our name and surname, those who are 

indifferent to it, incur the wrath of the poet. If we pay attention to every verse and every word 

of his poem, we will see that, as mentioned above, it is not just a question of names and 

surnames, but also respect for national and moral values, national zeal, honor, kindness, 

patriotism and it is an attempt to promote other values, as well as a call to protect them. 

The theme of Khalil Rza Ulutürk's poem "Our name, our surname" is very relevant and 

thought-provoking in terms of the essence of the issues raised. The book promotes respect for 

our national and moral values and tendencies to return to our ancestral roots. The work is 

written with a clear rock and a sense of prejudice. 

Redaksiyaya daxil olub: 20.11.2021 
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Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi mövzuda çoxlu bədii nailiyyətləri olmuşdur. M.S.Orduba-

di, Y.V.Çəmənzəminli, İ.Şıxlı, İ.Hüseynov, Ç.Hüseynov, Ə.Cəfərzadə və b. yaradıcılığında 

tarixi mövzuya maraq bədii düşüncəmizin sonrakı inkişaf yoluna da öz təsirini göstərdi. Ta-

rixi roman janrı yarandığı vaxtdan bəri zəngin bir inkişaf yolu keçdi. Ədəbiyyatşünas Y. Qa-

rayev tarixi mövzunun ədəbiyyatımızdakı bu vüsətini düzgün qiymətləndirərək yazırdı: “Xal-

qın milli mənəviyyatının müasir mərhələdəki təkamülünü onun tarixi keçmişinin realist bədii 

tədqiqi zəminində izləmək və müasirliyin doğurduğu bir çox köklü suallara xalqın min illik 

əxlaqi və mənəvi təcrübəsinin dərslərində cavab tapmaq bu əsərlərin ən yaxşıları üçün ümumi 

olan başlıca ideya-bədii və vətəndaşlıq məqsədini təşkil edir” (1, s. 382).  

Müstəqillik dövrü Azərbaycan yazıçılarının tarixə müraciəti daha da intensiv xarakter alır. 

Bunun bir səbəbi xalqın keçmişini ortaya çıxarmaqdan irəli gəlirdisə, digər səbəbi totalitar re-

jimdə tarixi mövzunun yazılmasına olan ideoloji baryerlərin yoxluğundan, azadlıq duyğusun-

dan baş verirdi. Bunun nəticəsidir ki, son iyirmi ilə tarixi mövzuda yazılan əsərlər ona qədərki 

yüz illik nəsri geridə buraxmışdır. Əgər müstəqillik dövrünə qədər nəsrimizdə yazılan tarixi 

romanları barmaqla saymaq mümkün idisə, postsovet dövründə tarixilik axtarışları bir neçə 

dəfə artmışdır. Özü də yazıçılar tarixin hər hansı problemini yazmaq üçün onların qarşısında 

heç bir mövzu məhdudiyyəti olmamışdır. Bu mənada S. Rüstəmxanlının yaradıcılığı həm də 

müstəqillik dövrün tarixi nəsrinin faktıdır. Onun bu dövrdə yazdığı “Ölüm zirvəsi”, “Göy tan-

rı”, “Xətai yurdu”, “Ölüm zirvəsi”, “Difai fədailəri”, “Sunami”, “Şair və şər” və s. əsərləri ta-

rixiliklə müasirliyin vəhdətini bədii şəkildə ifadə edir. Yazıçının tarixi mövzuya münasibətin-

də xalqın tarixində olan həqiqətləri çatdırmaq, keçmişini özünə qaytarmaq, xalq taleyinin gə-

ləcəyini bəlirləmək və milli tarixə vahid konsepsiya ilə baxmaq missiyası dayanır. Bu mənada 

S.Rüstəmxanlının “Akademikin son əsəri” romanı ideya-məzmun müxtəlifliyi, janr-üslub zən-

ginliyi, strukturu, bədii yenilik axtarışları ilə diqqəti cəlb edir.  

“Akademikin son əsəri” yazıçının ən son əsərlərindən biridir. Digər tarixi romanlarından 

fərqli olaraq bu əsər yaxın tariximizi əks etdirir, bəzən yaşadığımız və müşahidə etdiyimiz ha-

disələrin təsvirinə rast gəlirik. Lakin romanın yaxın dövrün hadisələrini əks etdirməsi tarixilik 

və müasirlik tənasübünü pozmamış, yazıçı fərdi tale ilə xalq taleyini zaman və məkan müstə-

visində təsvir edə bilmişdir. Hər hansı bir tarixi roman yalnız keçmişi əks etdirmir, həm də bu 

günü anlamağa yardımçı olur. Bu cəhətdən yaxın tarixin hadisələrin, dövrün ümumi ruhunu, 

mənəvi-əxlaqi, fəlsəfi dərkini vermək, obyektivliyi gözləmək bir qədər çətin olur. Çünki hər 
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hansı bir hadisənin bədii dərkini vermək üçün onun üstündən müəyyən zaman keçməsi lazım 

gəlir. S.Rüstəmxamnlı “Akademikin son əsəri”ndə məhz bu amili gözləmiş, yalnız bu günün 

hadisələrini deyil, retrospeksiya vasitəsilə son yüzillikdə xalqın həyatında baş verən hadisələri 

vahid süjet xəttinə bağlaya bilmişdir. Elə buradaca qeyd edək ki, yazıçı romanı yalnız akade-

mikin-bir qəhrəmanın ətrafında qurmamış, əsər içində əsər, süjet daxilində bir çox süjetlər qu-

raraq ənənəvi yoldan imtina etmişdir. Baxmayaraq ki, ədəbi mühitdə əsəri Z. Bünyadov haq-

qında yazılmış roman kimi təqdim edənlər də olmuşdur.  

Yazıçı Elçin Hüseynbəyli romanın mövzusu, ideyası, obrazları və özəlliklərinə yüksək 

qiymət verərək yazır: “Bu əsər elə bir şəxsiyyətə həsr olunub ki, bizim nəsil onu tanıyırdı, 

həm özünü görmüşdü, həm çıxışlarına qulaq asmışdı, həm də cəsarətinə heyrətlənmişdi. Am-

ma bizlər də akademik Z. Bünyadovun (romanda Ziyad Şıxlının) şəxsiyyətini tam bilmirdik, 

çünki onu yaxından tanımırdıq, xarakterinin özəlliklərini, “donkixotluğunu” (ifadə S.Rüstəm-

xanlıya məxsusdur) duymamışdıq” (2, s. 13).  

E.Hüseynbəyli bu fikrində ona görə haqlıdır ki, əsərin baş qəhrəmanı Ziyad Şıxlıdır. Lakin 

onu bütünlüklə bioqrafik roman da adlandırmaq düzgün olmazdı. Çünki Ziyad Şıxlı və onun 

ətrafında baş verən hadisələr romanda verilmiş süjetlər zəncirinin yalnız bir hissəsidir. Digər 

süjet xətləri Ziyad Şıxlının yarımçıq əsərində baş verən hadisələr, Altay Qızılbaş və eləcə də 

Muradın ətrafında baş verən hadisələrdir.  

Tənqidçi Tehran Əlişanoğlu da roman haqqında ilkin təəssüratın doğru olmadığı ilə razı-

laşmayaraq yazır: “Akademikin son əsəri” çıxar-çıxmaz ədəbi informasiya aləmində sorağı 

belə yayıldı ki, Sabir Rüstəmxanlı akademik Ziya Bünyadov haqqında roman yazmışdır. Əl-

bəttə, bu dürüst informasiya deyildi. Hadisələr və həyat faktlarından romanın qəhrəmanı Zi-

yad Şıxlı obrazının arxasında (prototip) məhz akademik Z. Bünyadovun durduğunu görmək 

heç də çətin olmasa da, məsələn, “Şair və şər”dən (Məhəmməd Hadi haqqında roman) fərqli 

olaraq, “Akademikin son əsəri” bioqrafik roman strukturunda qurulmamışdır” (3, s. 24).  

Göründüyü kimi, T.Əlişanoğlu da Ziyad Şıxlı obrazının əsasında Ziya Bünyadovun proto-

tipinin dayandığını qeyd edir. Bütün hallarda romanın əsasında akademik Ziya Bünyadovun 

prototipinin dayandığını da görməmək mümkün deyil. 

Romanın mərkəzi süjet xəttində, heç şübhəsiz, akademik Ziya Bünyadovun prototipi oldu-

ğu Ziyad Şıxlı obrazı və onun ətrafında baş verən hadisələr dayanır. Lakin burada süjet xətti 

haçalanır; birincisi, Ziyad Şıxlının son on ildə Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizəsi; 

ikincisi, müharibə qəhrəmanı olması, üçüncüsü, yarımçıq qalmış əsərində və gündəliyində 

xalq taleyinin əks olunması. Təsadüfi deyil ki, əsər akademikin son əsərindən parçalarla baş-

layır.  

Bununla yazıçı əsər içində əsər bədii formasından istifadə edir. Akademikin son əsərindən 

verilmiş iki parçadan görünür ki, xalqı, milləti iki böyük fəlakət gözləyir. Bunlar xalqın başı-

na gələn faciələrin iç və xarici səbəbkarlarını görmək olar. Bunlardan biri sovet dövründə xal-

qın mənəvi aşınmaya məruz qalması, digəri isə soyqırım, köçürülmə və erməni terroru ilə üz-

üzə qalmasıdır. İkinci məsələ ilə bağlı akademikin son əsərində erməni katolik kilsəsinin pat-

riarxı Katolikos Bodrusun Roma papası ilə görüşün təsvirindən Dağlıq Qarabağ probleminin 

miqyası aydın görünür. Bu xətt əsərin ortalarında “Ziyad bəyin gündəliyi” fəslində davam 

edir. Problemin bu qədər qlobal səciyyə daşıması akademiki dərindən düşündürür. Bu düşün-

cələr onda belə bir qənaət formalaşdırır: “Qarabağı itirmişik. Müvəqqəti itirmişik deyirik, la-

kin bu müvəqqətinin nə vaxt bitəcəyini kimsə bilmir. Ancaq bu xəmir çox su aparacaq. Bəlkə 

heç bizim ömrümüz çatmadı” (4, s. 121-122). 

Akademikin gündəliyini onun daxili dialoqu da adlandırmaq mümkündür. Belə ki, akade-
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mikin gündəliyində xalqın son illərdə başına gələn faciələrin səbəbləri araşdırılır. Rusiyaya 

zorla birləşdirilmiş, işğal edilmiş xalqın taleyində tarixin məntiqinə uyğun qaçılmaz sonluğu 

labüd edən faktorlara nəzər salır. Nəriman Nərimanovun taleyi sonrakı illərdə də təkrarlanmış, 

vaxtilə Siyasi büro üzvlüyünə və ölkənin ən yüksək vəzifələrindən birinə yüksəlmiş ağsaqqa-

lın Qorbaçovun qısqanclığı üzündən Moskvada vurulmuş ağsaqqalın burada olmaması, eləcə 

də ölkə başçılarının fərasətsizliyi də bu səbəblərdən idi. Ziyad bəyin gündəliyində Azərbayca-

nın 92-93cü illərdə başına gələn hadisələr təsvir edilir. Gündəlikdə Ziyad Şıxlının bu hadisə-

lərdən necə baş çıxarması, gələcəyi görməsi, Qarabağ məsələsini həll etmək, çıxılmaz vəziy-

yətdən çıxmaq üçün ağsaqqalı Bakıya dəvət etməsini görürük.  

Azərbaycanın uzaq tarixinin tarixi problemləri ilə məşğul olan akademiki yaxın tarixi ha-

disələrin mərkəzində görürük. Gündəlikdən aydın olur ki, Azərbaycanın taleyi ilə bağlı müx-

təlif rəhbərlərə öz iradını, məsləhətini çatdırır, mümkün olduğu qədər yaxın tarixdə xalqına 

xeyir verməyi qarşısına məqsəd qoyur. Yazıçı bütün bunlarla xalqın uzaq tarixində baş verən 

hadisələrlə yaxın tarix arasında bir yaxınlıq, oxşarlıq olduğunu da görür. Yazıçı akademikin 

son əsəri ilə yanaşı onun arxivindən üç qovluğu haqqında danışır. Bu qovluqlarda olan sənəd-

lər akademikin fəaliyyətinin ayrı-ayrı sahələrini əks etdirir. Birinci qovluqda 1937-ci ilin ter-

ror hadisələri əks olunur. Məlumdur ki, Z.Bünyadov ilk dəfə olaraq sovet rejiminin törətdiyi 

“qırmızı terror”un mahiyyətini özünün “Qırmızı terror” (Bakı, Azərnəşr, 1993) kitabında aç-

mışdır. Akademikin terror hadisələrini araşdırmasının əsasında həqiqət axtarıcılığı dururdu. 

Beləliklə, yazıçı Ziyad Şıxlını həm müharibə illərində, həm bir alim kimi qədim tarixin araş-

dırılmasında, həm terror hadisələrinin işıq üzü görməsini və müasir hadisələrin mərkəzində 

dayanmasını həqiqət axtarıcılığına bağlayır. Ziyad Şıxlı obrazında oxucu həqiqət mücəssəmə-

sini görür. Arxivindəki ikinci qovluqda isə şeirləri, esseləri, tamamlamadığı hekayələri və 

şairlərə yazdığı parodiyaları və sarkazmları yer alır. Yazıçı burada tarixilik prinsipinə əməl et-

mişdir. Çünki Ziya Bünyadovun mətbuat səhifələrində məhz bu cür parodiyaları vaxtaşırı çap 

olunur və ədəbi mühitdə böyük rezonans doğururdu. Ömrü boyu qədim tarixlə bağlı başqa dil-

lərdə yazılmış mənbələri araşdıraraq elmi üslubda məqalələr yazan, araşdırmalar aparan aka-

demikin bədii dilinin zənginliyi, məcaz və təşbehlərin rəngarəngliyi, satirik sarkazmı yara-

dıcılığının yeni bir istiqamətini göstərirdi.  

Yazıçının arxivindəki üçüncü qovluqda isə “nağıl-roman” adlandırdığı yarımçıq qalmış bir 

əsəri vardır. Əsərin tamamlanmamasının səbəbini isə tək özü bilirdi. Lakin əsərdən görünür 

ki, hadisələr nağıl dili ilə təsvir olunsa da, özündə həm də müasir tarixi əks etdirir və əgər çap 

olunarsa baş qəhrəmanın kimliyi aydın görünmüş olar. “Roman-nağıl”da kiçik ölkələrdən bi-

rində əsl adının Şirbala olduğu Aslan nazirin əməlləri təsvir olunur. Adı pis xətlə və səliqəsiz 

yazılmış doğum şəhadətnaməsində “bala” sözü “bəla” kimi oxunurdu. Bu ad Aslan nazirin 

fəaliyyəti ilə xarakterini və xalqa münasibətini birləşdirirdi. Sanki tarix elə Aslan nazirdən 

başlamışdı. Millət “gözünü açar-açmaz onu nazir kürsüsündə” görmüşdü. Ölkənin bütün bil-

giləri onun əlindəydi, hər şeyə o nəzarət edirdi: “Küləklər hardan hara əsir, ölkəyə xaricdən 

kimlər tələsir; amma bunların hamısından da çox ölkə daxilində vətəndaş nə ilə nəfəs alır, nə 

düşünür? Yüz minlərlə əsaslı-əsassız dosye... Bütün iplər əlində. Kimi istəsən qaralasın, kimi 

istəsən qaradan ağa çıxarsın. Gizlinlər xəzinəsi, şantajlar akademiyası, xof maşını...” (4, s. 

136).  

Bu ölkədə  hakimiyyətlə xalq arasında uyumluluq yoxdur, xalq elə bir gün görmür. Saray-

da və ölkədə hər şey dinlənilir, hər şey nəzarətə alınır. Akademikin bu “nağıl roman”ı ilə Corc 

Oruelin “1984” romanı arasında bir yaxınlıq vardır. Fikrimizcə bu yaxınlıq təsvir obyektinin 

eyniliyindən irəli gəlir. “1984” romanında da hadisələr totalitar rejimdə cərəyan edir. Burada 
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Həqiqət Nazirliyi olsa da, həqiqətdən əsər-əlamət yoxdur. Sevgi Nazirliyi, Sülh Nazirliyi, Ri-

fah Nazirliyi, Fikir Polisi və s. rejimi ayaqda saxlamaq üçün yaradılan cəmiyyəti nəzarət altın-

da saxlayan faktorlardandır. İri hərflərlə yazılmış “BÖYÜK QARDAŞ SƏNƏ BAXIR” rekla-

mı hər yerdə hər zaman insanları təqib edir. İnsanlar nəzarət olunduqlarını belə bilmirlər: 

“Teleekran eyni anda həm səs yazır, həm də efirə verirdi. Əgər hansısa söz çox yavaşdan, pı-

çıltı ilə deyilməsəydi, mütləq teleekranın yaddaşına düşürdü. Səsin yazılması bir yana qalsın, 

tutqun güzgünü xatırladan metal lövhə görünmə əhatəsində olduğu müddətdə həm də adamın 

təsvirini yaddaşa köçürürdü. Heç kəs o anda özünün nəzarətdə olub-olmadığını bilmirdi. Fikir 

polisinin sənin ekranına hansı qrafik əsasında, hansı zaman fasilələri ilə qoşulduğunu isə yal-

nız ehtimal etmək mümkün idi” (5, s. 2). 

C. Oruelin “1984” əsərində olduğu kimi, şərti olaraq akademikin əsərində də özündən əv-

vəlki tarix yoxdur, silinib. Görünür, əsərin yarımçıq qalması və ya tamamlanaraq çapa veril-

məməsi müəllifin təsvir etdiyi cəmiyyətin içində yaşaması olmuşdur. Corc Oruel isə yaşadığı 

cəmiyyəti deyil, sovet cəmiyyətini nəzərdə tutmuşdur. Maraqlıdır ki, sovet sistemi “Heyvanıs-

tan” əsərinin müəllifini öz tərəfinə çəkməyi düşünürdü. Lakin C.Oruel “1984” romanı ilə 

mövcud sistemə yeni bir zərbə vurmuşdur. Professor Vilayət Quliyev C.Oruelin romanını qiy-

mətləndirərkən yazır: “Təbii ki, birbaşa Böyük Qardaşın özünə gedib çıxan bütün bu bəlalara 

qarşı mübarizədə isə o, tənha və köməksizdir. Əslində, Uinston hər hansı mübarizə haqqında 

da fikirləşmir. Bu, Don Kixotun yel dəyirmanları ilə vuruşmasından da ağılsız və nəticəsiz, 

sonu labüd ölümlə bitən bir addım olardı. Uinston sadə bir suala cavab axtarır. Bilmək istəyir 

ki, insanların həyatı həmişəmi çağdaş Okeaniya cəmiyyətindəki kimi miskin və fərəhsiz olub? 

Həmişəmi cəmiyyət indiki kimi bütün dəyərlərə arxa çevirərək yaddaşsız, keçmişsiz və gələ-

cəksiz yaşayıb?” (6, s. 12). Maraqlıdır ki, “Akademikin son əsəri” romanının özündə də Ziyad 

Şıxlını Don Kixotla müqayisə edirlər. Deməli ki, Ziyad Şıxlı həm özünün yarımçıq qalmış 

əsərində, həm də S.Rüstəmxanlının “Akademikin son əsəri” romanında Uinstonla eyni taleni 

yaşayır. Sadəcə olaraq birində müəllif, digərində isə obraz kimi. Akademikin “nağıl-roman”ı 

yarımçıq olsa da, müəllifin yaşadığı cəmiyyət haqqında tam təsəvvür yaradır.  

Romanda Ziyad Şıxlının həm müstəqillik ərəfəsi xalq hərəkatında, həm də müstəqillik za-

manı ictimai proseslərdəki fəaliyyəti də tarixi gerçəkliyə uyğun olaraq verilir. Biz burada onu 

həm İkinci Dünya müharibəsinin qəhrəmanı, həm də görkəmli şərqşünas, tarixçi kimi görü-

rük. Cəmiyyətin sayılıb seçilən, döşündə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Qızıl ulduz medalını gəzdi-

rən Ziyad Şıxlı xidmət etdiyi sistemin mahiyyətini daha yaxşı dərk edir. On minlərlə həmvə-

təni kimi Alman faşistlərinə qarşı canından keçməyə hazır olarkən Stalin-Beriya-Mikoyan üç-

lüyünün xalıq repressiya və deportasiyaya məruz qaldığının mahiyyəti onun üçün aydın olur-

du: “Biz Avropa yollarını dizin-dizin sürünərək faşistləri Rusiyadan çıxaranda... Stalin də mə-

nim millətimi Krımdan, Şimali Qafqazdan, Gürcüstandan, Ermənistandan qoparıb evlərini 

yağmaladırmış” (4, s. 98).  

Son illərdə baş verən Dağlıq Qarabağ iddiaları, Sumqayıt hadisələri, 20 Yanvar qırğını və 

s. yüz ildən çox davam edən siyasətin davamı olaraq görünür. Yazıçı burada Ziyad Şıxlının 

daxili monoloqları kontekstində keçmişlə bağlı düşüncələrini verir. Kənan Hacı qəhrəmanın 

xarakterini əsər haqqında yazdığı “Məğlub qəhrəman, qalib akademik” məqaləsində düzgün 

açaraq yazır: “Akademik arxivlərdə repressiya qurbanlarının aqibətiylə tanış olduqca özünü 

qalib kimi deyil, məğlub kimi hiss edir, döyüşlərdən sağ çıxdığına heyfsilənir. Böyük aldanış-

dan doğan sarsıntılar onun mənəvi rahatlığını əlindən alır. O, bu dəfə uğrunda canını qoyduğu 

imperiyaya qarşı savaşa qalxır” (7, s. 18). 

Ziyad Şıxlının prototipi Ziya Bünyadovun həyatı və tərcümeyi-hal materialı burada da ya-
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zıçıya gərək olur. Belə ki, yaxın tariximzidə 20 Yanvar qırğınından sonra Bakıda komendant 

saatı elan edilmiş və polkovnik Vladimir Bünyadov şəhərin komendantı təyin edilmişdir. Bu 

fakt yazıçıya dövrün qaranlıq qalan bəzi məqamlarına işıq tutmağa imkan verir. Yazıçı Ziyad 

Şıxlının oğlunun komendant təyin olunmasını bir neçə amillə bağlayır. Birincisi, imperiya 

xalqı idarə etmək çün xalqın öz içindən çıxmış birisini göndərir. İkincisi, neçə vaxtdır Mərkə-

zə qarşı özünün sərt çıxışları ilə seçilən Ziyad Şıxlını xalqın gözündən salmaq, susdurmaq 

məqsədi güdürdü. Hər iki amil əsərdə müxtəlif detallar vasitəsilə təsvir edilir. Vaxtilə “Qafqaz 

uğrunda! Azadlıq uğrunda!”-, deyərək sinəsini qabağa verən Ziyad Şıxlı bütün həyatı boyu 

ədalətli olmağa çalışmış, cəmiyyətdə öz sözünü demişdir. Hətta 70-ci illərdə ölkə rəhbəri 

L.İ.Brejnev  Sovet İttifaqı qəhrəmanlığının qızıl ulduz medallarını sinəsinə düzəndə ölkədə 

yalnız o etiraz səsini çıxararaq “Əlinizdə ixtiyar var deyə, xalqı alçaltmayın. Qızıl Ulduzu 

qəhrəmanlığa görə alarlar, vəzifə borcunu yerinə yetirməyə görə yox!”,-deyə etiraz məktubu 

da göndərmişdi. Bu məktuba Moskvadan dərhal etiraz reaksiyası özünü göstərmişdi. Moskva-

dan gələn bir məmura akademik məsələni izah etməyə çalışmış, lakin qonağın qanmadığını, 

üstəlik ona nəyi isə başa salmaq istədiyini görəndə sərt xarakterini işə salmışdı: “Zırramanın 

biri zırrama! Sən kimsən mənim üstümə gəlmisən? Sənin kimi padonokları çox görmüşəm. 

Düşündüyümü məktubda yazmışam. Oxuyub nəticə çıxarmaqdansa, atıla-atıla bura niyə gəlir-

siniz? Minlərlə dostum bu ölkə üçün yaşamaq haqqından keçdi. İndi söz haqqımızı da əlimiz-

dən alacaqsınız? Lazım olsa, yazdıqlarımın ardınca özüm də gələrəm və yazmadığım başqa 

sözləri də üzünə deyərəm onun” (4, s. 66). 

Ziyad Şıxlının mövcud hakimiyyətə, sistem rəhbərlərinə qarşı bu sərt hərəkətlərini 80-ci il 

hadisələrində də görürük. Dağlıq Qarabağ hadisələri başlandığında ilk gündən obyektiv və 

mövqedə dayanaraq mərkəzin iç üzünü açmağa nail olur. Öz sözünü ən yüksək səviyyədə de-

yir. Onun yerinə gələn Polyaniçkoya da öz sözünü deyir. Onun döyüşçü xarakteri tezliklə onu 

xalqın içinə meydanlara aparır. Azərbaycan rəhbərliyinin “Xalqı sakitləşdirin, Moskva ilə 

danışırıq, Hər şey yaxşı olacaq. Qanun bizim tərəfimizdədir” sözlərinə qətiyyən inanmayaraq 

xalqa həqiqəti söyləyir. Müharibənin ağır, əzablı yollarından keçən akademik mərkəzdən gön-

dərilən akademik Saxarovların, Starovoytovaların qarşısına çıxır və öz sözünü deyir. Moska-

vanın göndərdiyi Saxarov, Y.Bonner, Starovoytova üçlüyünə qarşı sərt çıxışı Azərbaycanın 

ikinci katibi, əslində isə “çar dövrünün canişini” rolunu oynayan Kanovolov onu qonaqları 

təhqir elədiyini bildirir. Ziyad Şıxlı bu “canişinə” sərt şəkildə fikrini bildirir: “-Mən onu təhqir 

etməmişəm, yerini göstərmişəm. Sənə fizik kimi hörmətimiz var, - demişəm, - ancaq Xanım 

Bonnerin təsirinə düşəndən, ixtiyarını ona verəndən və siyasətə qarışandan sonra yolunu çaş-

mısan... Mən sizə Qarabağ məsələsinin çözüm yolunu təklif edirəm!, - deyir. Nəymiş bu çö-

züm yolu? Ermənistan Naxçıvanla arada Meğri dəhlizi açacaqmış, Azərbaycan da Dağlıq Qa-

rabağı Ermənistana verəcəkmiş... Bonnerin, Staravoytovanın fitvasıyla sərsəmləyən bu qoca-

ya nə cavab vermək olardı?” (4, s. 51). Ziyad Şıxlı Konavalova Ermənistandan gələn qaç-

qınları nə üçün Qarabağda yerləşdirməməsinə qarşı çıxır: “-Ermənistandan gələn avtobusları 

Ağdamdan geri qaytartdırmısınız. Niyaə qoymursunuz qaçqınlar öz evlərini dəyişib Dağlıq 

Qarabağa yerləşsinlər”, sualına Konavalov “Amma Moskva istəmir...” cavabını verir. Ziyad 

Şıxlı dərk edir ki, Moskva məsələnin həllini istəmir. Moskva “canişini” Ziyad Şıxlıya guya 

mərkəz olmasa “ermənilərlə azərbaycanlılar bir-birini qıracaqlarmış” kimi yanlış məlumatı da 

təkzib edir. Azərbaycanlıların əlindən ov tüfənginin belə alındığı həqiqəti “canişin”in üzünə 

deyir. Konavalovun qarşısındakı akademik-qəhrəmana heç bir arqumenti qalmayanda onu 

“ekstremist” adlandırmaqdan başqa çarəsi qalmır. Konavalovla mübahisələri tezliklə faktiki 

rəhbərlikdə olan ikinci adamın işini itirməsi ilə nəticələnir, Moskva ifşa olunmuş bir canişini 
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başqa bir canişin Polyaniçko ilə əvəzləyir. 

İlk gündən həqiqətləri yazaraq ayrı-ayrı ziyalılara qol çəkdirmiş və Moskvaya göndərmiş-

di. Halbuki bəziləri imza atmağa belə qorxmuşdu. Ordunun şəhərə girməməsi üçün Moskva-

dan gələn nazirlər, generallar, müdafiə naziri Yazov və Yevgeni Primakova da öz fikirlərini 

demiş, Azərbaycanın haqq işini müdafiə etmişdir.  

S.Rüstəmxanlı Ziyad Şıxlının bu dövrdəki fəaliyyətini bir neçə detalla obyektiv təsvir edir. 

Biz onu həm elm, həm azadlıq, həm də ermənilərə qarşı döyüş cəbhəsində görürük. Vaxtilə 

faşistlərə qarşı apardı həmin mübarizə kimi ahıl yaşındakı bu mübarizəyə və həqiqətin tərə-

fində durduğuna əmindir. Yazıçı 80-ci illərin sonunda Sovetlər İttifaqında Qorbaçovun rəh-

bərliyi ilə gedən ictimai-siyasi proseslərdə də Ziyad Şıxlının öndə olduğunu, xalqın yanında 

dayandığını göstərir. Bu proseslər Qorbaçovun rus imperiyasının tarixən burada yürütdüyü si-

yasətin bir tərkib hissəsi hesab edir. I Pyotrun, Yekaterinanın, Stalinin formaca müxtəlif, məz-

munca eyni olan siyasətində türklərə qarşı soyqırım və depoertasiyanın təzahürü kimi baxır. 

Qorbaçovun yenidənqurma adı ilə ortaya atdığı bu dönəmi “...demokratiya deyil, xalqları bir-

birinə düşmən edib dünyanın cənnət guşələrindən biri olan Qafqazı qan çanağına döndərmək” 

(4, s. 64-65) olaraq qiymətləndirir. Romanda tarixi reallığa uyğun olaraq verilən bu faktlar Zi-

ya Bünyadov haqqında dissertasiya yazan Sara Krombax da təsdiq edir. Onun dissertasiyasın-

da bu görkəmli akademikin Azərbaycan Ermənistan münaqişəsi kontekstində fəaliyyətinə nə-

zər yetirilir və onun rolu xüsusi qeyd edilir. Lakin bu rola başqa bir rakursdan yanaşır. Hol-

landiyalı alim Qarabağ probleminin başlanması və xronologiyası ilə əlaqədar verdiyi məlumat 

obyektiv olsa da, Z.Bünyadovu erməni ekstremisti Zori Balayanla eyni tutması həqiqəti əks 

etdirmir. Azərbaycan tədqiqatçıları Şahin Mustafayev və Fərda Əsədov hollandiyalı alimin bu 

qüsurunu qeyd edirlər: “Müəllif Balayanın məlum kitabını aradakı düşmənçiliyə təkan verən 

və “ermənilərin böyüklüyünü əsaslandıran irqçi” əsər adlandırır. Bununla belə, o bu münaqi-

şənin inkişafı və müharibə mərhələsinə keçməsində nəyə görə isə Azərbaycan tərəfinin də 

üzərinə eyni məsuliyyəti qoyur və bu hadisələrdə Ziya Bünyadovun da guya “mənfi rol” oy-

nadığını qeyd edir” (8, s. 12). 

Bütün çətinliklərə baxmayaraq, Ziyad Şıxlı xalqının yanında olur; 20 Yanvardan mətanət-

lə keçir, ən yüksək kürsülərdə öz sözünü deməyi bacarır. Xalqın bir əsrdə ikinci dəfə müstə-

qilliyini qazanmasında onun da rolu olur. Müstəqil ölkənin millət vəkili seçilir. Doğrudur, 

millət vəkili kimi də yaxşı fəaliyyət göstərir, müəyyən problemlər qaldırır, özünün kəskin sö-

zünü deyir. Ancaq yazıçı onun millət vəkilliyinə o qədər də geniş yer vermir. Daha doğrusu 

xalqın yaddaşında qəhrəman-akademik kimi qalan Ziyad Şıxlı obrazı elə əsərdə də bu cür 

faktlaşdırılır. Akademikin özü də Milli Məclisdəki münasibətləri “mənasız” adlandırmaqla, 

“bu hadisələrin heç birindən elmi araşdırmalardan aldığım ləzzəti ala bilmirəm”, -deməklə da-

ha çox özünün doğma missiyasına üstünlük verdiyini demək istəyir.  

Ziyad Şıxlını yazıçı həm də cəmiyyət içərisində böyük mənəvi cavabdehlik və məsuliyyət 

daşıyan dünya şöhrətli, beynəlxalq miqyaslı bir alim kimi təqdim edir. Biz onu həm sovet, 

həm də postsovet dövründə ən uca kürsülərdə, qlobal, yaxud milli problemlər qaldıran bir 

alim kimi görürük. Azərbaycanın ictimai proseslərində iştirakı heç də onu nüfuzlu alim peşə-

sindən, elmdən ayırmır. Sumqayıt kimya zavodlarının region çün böyük kimyəvi təhlükəsinə, 

Kürün Gürcüstan hissəsinin çayı çirkləndirməsi, Aral və Urmiya göllərinin duzlaşmasına, er-

məni mis mədənlərinin zəhərinin Araza axıdılması kimi ekoloji məsələlər də onun fəaliyyəti-

nin əsas prioritetini təşkil edir. Yazıçı bununla Ziyad Şıxlının alim-vətəndaş obrazına yeni ça-

larlar əlavə etmişdir. Əslində bu kimi məsələlərlə məşğul olmaq, heç də ictimai proseslərdən 

aktuallıq baxımından geri qalmırdı. Urmiya gölünün qurudulması ilə bağlı fikirləri bu cür və-
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təndaşlıq düşüncəsindən doğurdu. Onun İranda olarkən hörmət əlaməti olaraq digər konfrans 

iştirakçılarından ayıraraq ayrıca yüngül maşında aparılması və yolda qəza törədilməsi, yalnız 

möcüzə nəticəsində sağ qalması ona edilən xəbərdarlıqlardan biri idi.  

Ziyad Şıxlını həm də gen yaddaşının təhlükəsizliyini ilk dərk edən və onu heç də xalqın 

başına gətirilən repressiya, deportasiya kimi məsələlərdən ayırmır. Bu isə birbaşa xalqın mə-

nəviyyatına yönəlmiş bir təhlükədir. Akademikin yarımçıq qalmış “nağıl-roman”ında övladla-

rı olmayan Kamranla Sunay xətti də bu məqsədlə verilir. Yazıçı gen yaddaşının xalqın gələ-

cəyi üçün nə qədər böyük fəlakətlər gətirəcəyini düşündüyündəndir ki, əsərinin ana xəttinə 

məhz bu problemi qoyur və dünyanı müasir ekoloji hərəkatın bayrağı altında mübarizəyə 

haraylayırlar: “...repressiyanı bu müharibədən (gen müharibəsindən-X.Z.) ayıra bilməzsən! 

Başqa cür da baxmaq olmaz, hədəf də, məqsəd də birdir. Yüz illər təkcə insanımızı deyil, tə-

biətimizi də hədəfə çeviriblər. Üzdə görülən savaşlardan başqa, gizli savaşlar da gedir və heç 

cür də qarşısını almaq olmur. İnsan təkcə təbiəti deyil, həm də özünü məhvə aparır. Buğda-

dan-meyvəyə qədər genlər dəyişdirilir. Hər şey mutantlaşacaq” (4, s. 160-161). 

Tənqidçi Nərgiz Cabbarlı çox doğru olaraq akademikin “nağıl-roman” adlandırdığı üçün-

cü qovluqdan çıxan əsəri Ç.Aytmatovun “Kasasndra damğası” əsəri ilə müqayisə etməkdə ta-

mamilə haqlıdır.  Tənqidçi Ziyad Şıxlını narahat edən problemin qlobal ifadəsinin millətlərin 

məhv edilmə yollarından biri olduğuna diqqət çəkərək yazır: “Xatırladaq ki, eyni problem çox 

uğurlu bir şəkildə qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun da “Kassandra damğası” adlı romanında 

əsas motiv kimi götürülüb və bu, həqiqətən də, diqqət yetirilməsi labüd olan, üzərində düşü-

nülməsi gərəkən bir problemdir” (9, s. 16).  

S.Rüstəmxanlı “Akademikin son əsəri” romanında Ziyad Şıxlının simasında şəxsiyyətin 

taleyi ilə xalq taleyini çox doğru olaraq birləşdirir. Bu onun tərcümeyi-halı, yaşadığı həyatla 

tamamilə üst-üstə düşür. Ziyad Şıxlı üzərinə düşşən məsuliyyəti bütün cavabdehliyi ilə dərk 

edərək həm siyasi-ictimai, həm elmi, həm mənəvi-əxlaqi sahələrdə mübarizə aparır, həmişə 

haqqın, ədalətin yanında olur. 

Məqalənin aktuallığı. Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi mövzuda çoxlu bədii əsərlərin ya-

zıldığını və bu nümunələrin böyük əhəmiyyətini nəzərə alaraq, məqalənin də məhz bu mövzu-

ya həsr edilməsi baxımından onu aktual dəyərləndirməliyik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Müstəqillik dövründə Azərbaycan yazıçılarının tarixi janra mü-

raciəti getdikcə daha da intensivləşir. Məqalədə də S. Rüstəmxanlının “Akademikin son əsəri” 

romanının tarixi aspektləri araşdırılır ki, bu da onun elmi yeniliyini göstərir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 

müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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X.Я. Заманова 

 

Образ Зияда Шихли в романе «Последнее произведение  

академика» в контексте исторических реалий 

 

Резюме 
 

В статье исследуются исторические аспекты романа С.Рустамханлы «Последнее 

произведение академика». Отмечается, что обращение азербайджанских писателей к 

историческому жанру в период независимости становится все более интенсивным. В 

этот период писатель написал «Пик Смерти», «Бог неба», «Землю Хатаи», «Пик смер-

ти», «Мученики Дифаи», «Цунами», «Поэт и зло» и другие. Его произведения худо-

жественно выражают единство истории и современности. В этом смысле роман С.Рус-

тамханлы «Последнее произведение академика» привлекает внимание разнообразием 

идей и содержания, богатством жанров и стилей, структурой, поиском художественных 

новшеств, что совпадает с его биографией и жизнью, которой он живет. Зияд Шихли, 

осознавая свою ответственность со всеми своими обязанностями, борется в политичес-

кой, социальной, научной и моральной сферах, всегда на стороне истины и справедли-

вости. 

 

 

X.Y. Zamanova 

 

The image of Ziyad Shikhli in the novel “The Last Work of the 

Academician” in the context of historical realities 

 

Summary 
 

The article examines the historical aspects of the novel “The last work of the academician” 

by S. Rustamkhanli. It is noted that the appeal of Azerbaijani writers to the historical genre 

during the period of independence is becoming more intensive. During this period, the writer 

wrote “Death Peak”, “Sky God”, “Khatai Land”, “Death Peak”, “Difai Martyrs”, “Tsunami”, 

“Poet and Evil” and others. His works express the unity of history and modernity in an artistic 

way. In this sense, S.Rustamkhanli's novel “The Last Work of the Academician” attracts 

attention with its diversity of ideas and content, richness of genres and styles, structure, search 

for artistic innovation. This coincides with his biography and the life he lives. Ziyad Shikhli, 

realizing his responsibility with all his responsibilities, fights in the political, social, scientific 

and moral spheres, and is always on the side of truth and justice. 
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XX əsrin 20-ci illəri rus tarixi romanının inkişafı üçün yeni bir mərhələğ oldu. Bu dövrə-

dək cəmi bir neçə tarixi romanı olan rus ədəbiyyatında birdən-birə ondan çox tarixi roman ya-

zıldı. Bunun müəyyən səbəbləri vardı. Bu səbəblərdən biri, əgər dünya ədəbiyyatında tarixə 

müraciətin intensiv xarakter almasından irəli gəlirdisə, digər bir səbəbi sovet hakimiyyətinin 

ilk illərində müasir həyat hadisələrinin təsvir çətinliyini çəkən yazıçıların bundan boyun qa-

çırması üçün tarixə müraciət etməsi olurdu. Başqa bir səbəb isə, ümumiyyətlə tarixi roman 

janrının yalnız rus ədəbiyyatında deyil, həm də dünya ədəbiyyatında geniş yayılması olmuş-

du. Lakin tarixə müraciətin də öz çətinlikləri vardı. Çünki sosrealizm yazıçıdan tarixə müraci-

ət zamanı müasirlik mövqeyindən, yəni hadisə və şəxsiyyətlərə inqilabi mövqedən yanaşmanı 

tələb edirdi. Bu isə yazıçının təsvir imkanlarını məhdudlaşdırmağa xidmət edirdi. Bu yanaşma 

tarixi aspektə özünün ideoloji diqtəsini etmiş olurdu. Rus tarixi roman tədqiqatçısı Y.Andre-

yev bunu nəzərdə tutaraq yazırdı: "Ötən əsrin 20-ci illərinin sovet gerçəkliyinin təsiri həmin 

dövrdə yazılmış tarixi romanlarda hiss olunur. Qeyd olunmalıdır ki, tarixə və onun qanunauy-

ğunluqlarına yanaşma baxımından bu təsir həm yeni yazılan, həm də inqilaba qədərki dövrdə 

yazılmış əsərlərdə də özünü biruzə verir. 20-ci illərin bütün ədəbi janrları üçün ziyalıların in-

qilabda yeri və yolları üzərində düşüncələrə qapılmaq xarakterik idi və elə bu səbəbdən də hə-

min problem bir çox tarixi romanların mərkəzində dururdu” (1, s. 9). Lakin bu baryerlər rus 

yazıçılarının tarixi romana müraciətinin qarşısını ala bilmirdi. K.Trenovanın “Poqaçovçuluq”, 

S.Zlobinanın “Salavat Yulayev”, M.Mariçin “Quru küləklər”, O.Forşun “Daşa bürünmüşlər”, 

“Qaynar sex”, “Vəzir Muxtarın ölümü” və s. romanlarında tarixi gerçəkliyin təsviri məsələləri 

əsas yer tuturdu. Bununla yanaşı, bu əsərlərdə hadisələrə münasibətdə müasirlik tendensiyası-

na da üstünlük verilirdi. Bu dövrdə yazılan tarixi əsərlərdən biri də A.P.Çapıginin “Stepan 

Razin” romanı idi. 1926-cı ildə A.P.Çapıginin “Stepan Razin” üç cildlik tarixi romanı nəşr 

olundu. Bu əsər məzmununa, tarixi hadisələrə yanaşma tendensiyasının özünəməxsusluğuna 

və həcminə görə 20-ci illərdə tarixi roman janrında yazılmış ən əhəmiyyətli əsərlərdən biri he-

sab olunurdu.  

Aleksey Pavloviç Çapıgin (1870-1937) kəndli ailəsində anadan olmuş, rəssam-dekorator 

məktəbində oxumuşdur. Peterburqun müxtəlif emalatxanalarında işləmiş, yağlı boya üzrə 

yüksək ixtisaslı mütəxəssis kimi tanınmışdır. Hətta Bolqarıstanda bir məbədi bərpa etmək 

üçün dəvət almış və oraya getmişdir. Vətənə dönəndə isə inqilab baş vermişdi.  A.Çapıgin bir 
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yazıçı kimi 1903-cü ildən hekayələr yazmağa və dərc olunmağa başlamışdır. Lakin ona yara-

dıcılıqda ən böyük şöhrəti “Stepan Razin” (1926) və “Gəzəyən adamlar” (1935) əsərləri gətir-

mişdir. İlk romanı “Stepan Razin” həm öz yaradıcılığında, həm də rus nəsrində yazılan ilk ta-

rixi romanlardan biridir.  Yazıçı roman üzərində cəmi iki il yarım işləmişdir. Bu müddət tarixi 

roman üçün o qədər də çox deyil. A.P.Çapıginin tarixi romana müraciəti, əslində bir qədər əv-

vəl başlamışdır. Onu bu mövzuya yönəldən proletar ədəbiyyatının görkəmli simalarından biri 

M.Qorki olmuşdur. Roman yazıldıqdan sonra isə əsəri tərifləmiş və onun müəllifini “rus 

ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri”, “orijinal sənətkar” kimi dəyərləndirmişdir. 

Doğrudur, yazıçılardan D.Qriqoroviç və V.Korolenko, tənqidçi-publisist İ.Mixaylovski, şair 

V.Xlebnikovun da bir vaxtlar onun ədəbi taleyində müəyyən rolu olmuşdur. Lakin onların ro-

lu Qorkinin Çapıginə göstərdiyi diqqət və qayğı ilə, bəzən isə, yazıçının həyatına və yaradıcı-

lığına sərt müdaxilələrlə müqayisə edilə bilməz. Görünür, buna görə də yazıçı özü M.Qorki-

nin həyatındakı roluna yüksək qiymət vermiş və daim onu xatırlamışdır. Tədqiqatçı S.Petrova 

görə, Çapıgin Qorki haqqında həmişə məhəbbət və hörmətlə danışmış, onu özünün böyük 

dostu və müəllimi adlandırmışdı. S.Petrov bu barədə yazır: “Qorki böyük maraqla yazıçının 

1918-ci ildə Vladimir Monamax dövründən yazdığı “Qorislaviç” tarixi dramını izləyirdi. Ya-

radıcılığında tarixi mövzuya müraciətini Çapıgin özü də vacib amillərdən biri hesab edirdi. 

“Qorki qarşımda məqsəd qoydu, məni ədəbiyyatın yeni yoluna istiqamətləndirdi və mən 

“Stepan Razin” romanını yazarkən burada öz yolumu tapdım”, — deyə Çapıgin qeyd edirdi” 

(2, s. 30). 

Əgər M.Qorki onu tarixi mövzuya istiqamətləndirmişdirsə, A.Tolstoy konkret olaraq onu 

bu mövzuda yazmağa təşviq etmişdir. Beləliklə, proletar ədəbiyyatının tüğyan etdiyi bir za-

manda hələ tarixdəki yeri o qədər də məlum olmayan Stepan Razin haqqında ilk tarixi roman 

yazılmışdır. Yazıçı Stepan Razinin dövrünü yaxşı öyrənmiş, 1667-1671-ci illərdə baş verən 

xalq hərəkatının xarakterini verməyə nail olmuşdur. Əsəri yazmaqda tarixçi alim S.M.Solov-

yovun “Qədim Rus tarixi” adlı tədqiqat əsəri də kömək olmuşdur. Yazıçı Stepan Razinin baş-

çılığı altında baş verən xalq hərəkatının mahiyyətini yaxşı dərk etmək və bunu oxucuya çat-

dırmaq üçün tarixi faktlarla kifayətlənməmiş, müxtəlif xatirə və arxiv materiallarından istifadə 

etməklə hadisələrə münasibətini bildirməyə çalışmışdır. Yazıçı bu əsəri ilə demək istəyir ki, 

Razini xalq yetişdirib, onun gücü xalqla əlaqəsində, onlarla bir yerdə olmasındadır. Bu ideya 

roman boyu izlənilir. V.Qoqolun “Taras Bulba” romanından sonra ilk dəfə idi ki, xalq kütlələ-

rinin hərəkatı və onun başçısına bu cür iri həcmli əsər həsr olunurdu. Məsələ xalq kütlələrinin 

önə çıxmasında deyil. Məlumdur ki, bu zamana qədər rus tarixi romanlarında təsvirçiliyə daha 

çox yer verilirdi. Yaxud hər hansı bir qəhrəmanın məlum olan həyatının ayrı-ayrı epizodları 

bədii düşüncəyə gətirilirdi. A.Çapıginin romanında isə bu hadisələrə xalq taleyi rakursundan 

baxıldığından mövcud tendensiya dağılır. Doğrudur, bu cür yanaşma müəyyən mənada döv-

rün ideologiyası ilə də səsləşirdi. Belə ki, son inqilabın əsasında da xalq kütlələri, yaxud fəh-

lə-kəndli hərəkatı dayanırdı. Lakin bu üst-üstə düşmə təsadüfi xarakter də daşıya bilərdi. Buna 

görə də “Stepan Razin” romanını xalq və xalq qəhrəmanları ilə bağlı əsər də adlandırırlar. Ya-

zıçı özü bu barədə sonralar yazırdı: “Mənim bu romanda əsas ideya kəndli inqilabını və onun 

məşhur rəhbərinin obrazını yaratmaq olmuşdur” (3). 

“Stepan Razin” romanı bioqrafik roman deyil, yəni əsər tarixdə xalq hərəkatının rəhbəri 

olmuş Razinin həyatı və fəaliyyətini əks etdirməyə həsr olunmamışdır. Heç yazıçının qarşısın-

da da bu məqsəd durmurdu. Yazıçı tamamilə doğru yol tutmuş, romanın süjet xəttinə bioqrafi-

yanı deyil, xalq hərəkatını və onun taleyi problemini qoymuşdur. Əgər roman yalnız Stepan 

Razinin həyatına həsr olunmuş olsaydı, bu qədər ictimai məzmun daşımazdı. A.Çapıgin Ste-
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pan Razini sadəcə xalq hərəkatı kontekstində təsvir etmiş və onun böyüklüyünü, qəhrəmanla-

rını da burada axtarmışdır. Stepan Razin obrazının özündə də xalq taleyi və xarakterinin ən 

qabarıq cizgiləri öz əksini tapmışdır. Əsərdəki digər obrazlar da bu xarakteri tamamlamağa 

xidmət edir. Rus pəhləvanı Pyotr Makeeyev obrazı bütün gücü ilə xalq xarakterini əks etdirir. 

Bu obraz bılina üslubunda işlənilmişdir. Bundan başqa digər obrazlarda da xalqın ayrı-ayrı tə-

bəqələrinin xarakterik xüsusiyyətləri göstərilir. Serebryakov və Rudakov obrazlarında kazak-

ların ağıl və təcrübəsi, Sergey Krıvoy obrazında qəhrəmanlıq və sədaqətli dostluq, Fyodor 

Suknin obrazında isə hiyləgərlik həyati gerçəkliyə uyğun olaraq verilir. Müəllif gənc, cəsur, 

gözəl Lazunki obrazı ilə atamanların sevimlisini təsvir etməyə çalışmışdır. Maraqlıdır ki, 

müəllif həm Mokeyevi, həm Lazunkini hərəkatın gedişində Stepan Razinin ən yaxın köməkçi-

ləri kimi qələmə vermişdir. Deməli ki, yazıçı yalnız Stepan Razini deyil, xalqın içindən çıxan 

digər nümayəndələri də xalqa yaxın adam kimi təsvir edir. Görünür ki, Razinin qəhrəmanlığı 

və sədaqəti bu obrazlarla xalq hərəkatının məzmununa bir zənginlik gətirmiş olur.  

Romanın əvvəlində yazıçı Çapıgin Stepan Razin üsyanına hazırlıq üçün müəyyən işarələr 

verir. Yazıçı üsyanı birdən-birə deyil, onun hazırlıq mərhələsini təsvir etməklə tədricən oxu-

cunu hadisənin içinə salır. O, xalq hərəkatını doğuran səbəblərə, amillərə də nəzər salır, Mo-

rozov, Pleşev kimi zadəganların şəxsində qarşıdan gələn təhlükənin yetişdiyini göstərmək is-

təyir. 

A.Çapıgin Stepan Razin obrazını da inkişafda təsvir etmişdir; yəni hərəkat rəhbəri çox 

doğru olaraq birdən-birə hərəkatın rəhbəri kimi göstərilmir. Romanın əvvəllərində Razin bir 

ataman olaraq təsvir edilir. Əvvəllər o, insanlar arasında sosial bərabərliyi hiss etmir, bəlkə də 

təcrübəsizlikdən bu ayrılığı görə, dərk edə bilmirdi. Şəhərdəki camaat arasındakı ziddiyyət-

ləri, həyat şəraitindəki müxtəliflikləri görmürdü. Onun ağlına da gəlmirdi ki, şəhərdə kasıb 

camaat çoxdur və onlar hakim sinfi görəsi gözü yoxdur. Bununla yazıçı obrazın keçdiyi inki-

şaf yolunu göstərmək istəmişdir. Lakin hadisələrin gedişi zamanı Razin cəmiyyət və insanlar 

haqqında çox şey öyrənir, böyük təcrübə toplayır. O, getdikcə güclənir, hərəkat zamanı ağıl və 

hiylə işlədir. Bütün bunlar onun mübarizəsində uğur gətirən əlamətlərdən olur. Qəhrəmanın 

xarakteri Voloqjeninlə söhbətdə bütün reallığı ilə üzə çıxır: “Глянь, сколь огней кругом и 

силы народов разных, там в долине да на сугорах и меж щелопы… много силы, старик, 

знаю и… Но вот что, ежели бы ты ехал в упряжи, да конь зачал бить задом, да понес бы 

тебя, и ты слез и загнал бы коня в болото ли, альба в стену, – кнутьем бить зачал, да? 

– Да уж как атаманушко-батюшко! Ужели дать неразумной животине голову мне 

сломать сдуру? 

– Так вот: народ-конь, седок-боярин, аль выборный большой дворянин-жилец! За 

спиной боярина ездока седок! Шапка на седоке в жемчугах, видом шлык, на шлыке 

крест. А зовется тот седок царем. 

– Вот ты куда меня завел, старого! 

– Вышел я с народом платить лихом за лихо: по отце моем и брате панифиду пра-

вить, и за всю голую Русь, витую, попранную в грязь воеводами… Пущай нынче 

боярство не отдает свои вольности, но и не то дорого! Пущай подумает: “ни век-де мне 

верховодить, когда так мою власть тряхнули” (4, s. 126). 

A.Çapıgin tarixi faktlara hərdən müraciət etsə də, bu faktlara sərbəst yanaşır. müəllif baş 

qəhrəmanın həyatını və taleyini təsvir edərkən də bu yolla getmişdir. Müəllif, digər tarixi as-

pektdə yazan yazıçılar kimi, detal və faktları təsvir edərkən onu olduğu kimi, göstərməyə 

borclu olmur, bu fakt və hadisələrin dövrlə, epoxa ilə səsləşməsinə daha çox fikir verir. Məsə-

lən, iyirmi yaşlı Stepan Razinin Solyan üsyanında iştirak etməsini də bu cür başa düşmək olar. 
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İyirmi yaşlı Razinin bu üsyanda iştirak etməsi mümkündürmü? Hər halda üsyanın olması 

faktdır. O zaman Razin nədən bu üsyanda iştirak etmiş olmasın? Yazıçı burada sərbəst hə-

rəkət edir və çox doğru olaraq gənc Razinin bu üsyanda iştirak etməsini təsvir edir. Bu detal 

həm də yazıçıya ona görə lazım olmuşdur ki, bir xalq hərəkatının lideri kimi formalaşmasında 

bu hadisələrin əhəmiyyətini üzə çıxara bilsin, qəhrəmanın hələ gəncliyindən vətənini düşün-

düyünü təsdiq etsin.  

A.Çapıgin Stepan Razin obrazını xalq içərisində təsvir etməklə yanaşı, onun bədii traktov-

kasına da fikir vermişdir. Belə ki, yazıçı bu obrazı yaradarkən romantikadan da istifadə etmiş, 

onun güclü, azadlıqsevər xarakterini romantik cizgilərlə göstərə bilmişdir. Onun azadlıqsevər-

liyi, humanizmi, insanlara münasibətində romantik yanaşmada özünü göstərir. Lakin yazıçı 

bunu onun təbiəti ilə bağlayır. Bəlkə də bu cür traktovka obrazın daşıdığı bədii ideya yükün-

dən irəli gəlir. Belə ki, xalq kütlələrini irəli aparacaq qəhrəman ancaq bu yolla, romantik ideya 

və hərəkətlərlə öz ardınca apara bilərdi. Lakin Stepan Razinin cəmiyyətdəki sosial ədalət axta-

rışları həmişə realizmə əsaslanırdı. Əsərin sonunda qəhrəmanın faciəli ölümü onun ideya uğ-

runda qurban getməsini əsaslandırırdı. Yazıçı bununla demək istəyir ki, qəhrəman xalq üçün 

doğulmuş, onun uğrunda mübarizə aparmış və qəhrəmanlıqla həlak olmuşdur. Razinin xarak-

terinin bu cür verilməsi və onun taleyinin faciəli bitməsini tədqiqatçı S.Petrov “Çapıginskiy 

Razin” adlandırır (2, s. 350). Razin mahiyyət etibarilə mənsub olduğu doğma xalqı ilə birlik-

dədir, xalqın xoşbəxtliyi onun xoşbəxtliyidir. Tədqiqatçı Stepan Razinin romantik xarakterini 

belə əsaslandırır: “İlk baxışda romantik intriqa, məhəbbət hadisələri romanda əhəmiyyətli rol 

oynayır... Romantik planın romanda İrina obrazında və onun Razinə sərhədsiz məhəbbətində 

əhəmiyyətli rolu vardır” (2, s. 45).  

Çapıginin həyatı və yaradıcılığı ilə bağlı həm ədəbi tənqid, həm də ədəbiyyatşünaslıqda 

müəyyən araşdırmalar aparılmışdır. Bunlardan biri B.Valbenin “Aleksey Pavloviç Çapıgin” 

kitabıdır (5). B.Valbenin monoqrafiyası daha məzmunlu təsir bağışlamaqla yanaşı, yazıçının 

yaradıcılığını əhatə edən ilk monoqrafiya kimi də diqqəti çəkir. Buna baxmayaraq, qeyd olun-

malıdır ki, bu kitabda Çapıginin bədii ustalığı məsələlərinə yetərli diqqət ayrılmamışdır. Bu 

da ondan irəli gəlmişdir ki, müəllif yazıçının yaradıcılığını daha çox ideoloji yöndən təhlil et-

diyindən tədqiqat əsəri, necə deyərlər, “sosiallaşdırılmışdır”. Tədqiqatda Çapıgin yaradıcılığı-

nın qiyməti bir qədər də şişirdilmişdir. Müəllif Çapıginin, əsasən, roman yaradıcılığını təhlilə 

cəlb edir, erkən hekayə və povestlərində naturalist və simvolist məqamlara nəzər yetirmir. Ki-

tabın quruluş metodikasında da bir sıra qüsurlar vardır. Tarixi roman probleminin görkəmli 

tədqiqatçılarından biri Y.Andreyevin fikrincə, B. Valbenin tədqiqat işi bu günün prizmasın-

dan da yaxşı əsər hesab olunur, ancaq bu təsdiq onun bütün tələblərə cavab verməsi anlamına 

gəlmir (1, s. 42). Tədqiqatçı burada B.Valbenin araşdırmasının daha çox ideoloji meyillərin-

dən narazı qalır. Belə ki, tədqiqatçı bu əsərin təhlilində bədii dəyərdən daha çox inqilabi nöq-

teyi-nəzər önə çəkilir. Bu da təbiidir, tədqiqat işinin sosialist realizminin ən qızğın çağında 

yazıldığını nəzərə almış olsaq, məsələ aydın olar.  

Tənqidi ədəbiyyatda artıq belə bir fikir, tezis formalaşmışdır ki, bu əsər Stepan Razinin 

xalq mənafeləri uğrunda, vəhşi boyarlar tərəfindən törədilən haqsızlıqlara qarşı mübariz kimi 

təsvir edildiyi ilk romandır. İnqilabaqədərki dövrdə yazılmış bir çox romanlarda Razin qəd-

dar, nacins, yırtıcı qaniçən kimi təsvir olunur (D. Mordovsev, İ. Alekseyev və başqaları). Bir 

sıra romanların adları onların ideya istiqamətlərini  qabarıq şəkildə əks etdirir – “Qanlı 

ziyafət” (“Krovavıy pir”), “Kimin günahlarına görə?” (“Za çyi qrexi?”) və s. Xatırlamaq ma-

raqlı olardı ki, elə həmin sözügedən dövr sovet ədəbiyyatında V. Stavskinin “Qaçış” (“Raz-

beq”) və “Stanitsa” (“Stanitsa”), P. Zamoyskinin “Keçə çəkmələr” (“Lapti”), F. Panfyorovun 
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“Tirlər” (“Bruski”), M. Şoloxovun “Dirçəlmiş xam torpaq” (“Podnyataya selina”) kimi gör-

kəmlə əsərləri ilə ifadə olunurdu. Bu əsərlərdə kəndlilərin müasir həyatı, kənddə baş verən 

proseslər haqqında söhbət açılırdı. 

Bu əsərlərə sirayət edən qoruma tendensiyası müəllifləri bütün sosial motivləri çıxarmağa, 

istismar edilən xalqın mübarizəsini soyğunçuluq, quldurluq kimi qələmə verməyə, dəhşətlər 

haqqında hekayətləri cavan xanımların (boyar qız və gəlinlərinin) və taxt-tacın şanlı və rəşa-

dətli müdafiəçilərinin sentimental təsvirləri ilə qarışdırmağa məcbur edirdi. 

A.Çapıgin “Stepan Razin” romanında bu ənənədən imtina etdi. Xalqa və istismarçılara 

münasibətin qəti şəkildə dəyişməsi nəticəsində hadisələrin qiymətləndirilməsi də dəyişdi. Ta-

rixi əsərlərdə bəzən hadisələrin xronoloji ardıcıllığı əsas şərtlərdən biri olsa da, bəzən yazıçı 

bədii təxəyyülün gücü ilə yeni bədii konsepsiya irəli sürə bilir. Burada yazıçı daha çox sər-

bəstliyə yol verir. Tarixi romanlar müəllifi A.Çakovski belə bir fikrində haqlıdır ki: “Yazıçı 

faktları seçərkən birincisi, tarixi qanunauyğunluq anlayışından çıxış etməli, ikincisi sənətkar 

fantaziyası ilə yaradılmış hər şey tarixi həqiqətin əsas mahiyyətini təhrif etməməlidir” (6, s. 

351). Bu mənada A.Çapıginin “Stepan Razin” romanında, demək olar, bu qanunauyğunluq 

gözlənilir. Yazıçı prinsipial tarixi təhriflərə yol verməmişdir. Yalnız mühüm əhəmiyyət kəsb 

etməyən bəzi məqamlarda müstəqil hərəkət edərək bədii təxəyyüllə tarixi gerçəkliyin sintezini 

yarada bilmişdir.  

“Stepan Razin” kütləvi kəndli hərəkatının materialı əsasında yaradılmış ilk tarixi-inqilabi 

roman idi. Onun ardınca 20-ci illərin sonu-30-cu illərin əvvəllərində Puqaçov, Razin, Bolotni-

kov haqqında bir çox roman və povestlər meydana çıxdı. Eyni zamanda, dekabristlər haq-

qında da romanlar yazıldı, həm də müəlliflər zadəgan qəsdinin tarixini geniş xalq kütlələrinin 

vəziyyəti ilə əlaqələndirməyə çalışırdılar. Beləliklə, ölkənin inqilabi tarixinin və xüsusilə, is-

tismara məruz qalan kəndlilərin mübarizəsinin təsvir olunması 20-30-cu illər hüdudlarının ta-

rixi romanlarında mərkəzi yerlərdən birini tutdu.  

A.Çapıginın bu romanı tarixi roman ənənəsinə müəyyən bir yenilik gətirmişdir. Bu yenilik 

əsərin süjetini və hadisələri bir şəxsin ətrafında deyil, hadisələrin ətrafında qurmağı lazım bil-

mişdir. Razin isə bu hərəkatın önündə gedən bir rəhbər kimi göstərilir. Lakin yazıçı dövrün 

ideologiyasına uyğun olaraq bir qədər burada ifrata varmışdır. Çünki romanda qəhrəmanın 

şəxsi həyatına çox az yer vermişdir. Biz onun şəxsi həyatını yalnız bəzi epizodlarda öyrənirik. 

Romanın başqa bir qüsuru isə dövrün ideoloji meyillərindən yan keçə bilməməsidir. Müasir 

dövrün aktual problemləri ilə sıx bağlı olan sovet tarixi romanı ölkə həyatında baş verən möh-

təşəm dəyişikliklərlə özünün spesifik vasitələri ilə səsləşirdi. Ən əsas məsələni-kəndlilərin so-

vet hakimiyyəti tərəfinə kütləvi dönüşünün səbəblərini tarixi romanların müəllifləri imkanları 

daxilində göstərirdilər-onlar keçmişdə kəndlilərin ağır vəziyyətini və xalqın daha yaxşı həyat 

uğrunda daim mübarizə etmək cəhdlərini təsvir edirdilər. 

Məqalənin aktuallığı. İnsanların azad yaşamaq və öz hüquqlarını müdafiə etmək proble-

minin bütün dövrlər üçün xarakterik olduğunu və məqalənin də məhz bu mövzuya həsr edildi-

yini nəzərə alsaq, onu aktual saya bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə A.Çapıginin “Stepan 

Razin” romanında tarixi gerçəkliyin təsviri ilə yanaşı, həmin dövrdə insanların məişət şəraiti, 

azad yaşamaq uğrunda apardıqları mübarizə geniş təhlil edilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 

müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №4 2021(48)                           
 

 39 

Ədəbiyyat 

 
1. Андреев Ю.А. Русский советский исторический роман. М.: Издательство Акаде-

мии Наук СССР, 1962. 

2. Петров С.М. Русский советский исторический роман. М.: Современник, 1980. 

3. А.П.Чапыгин. Путь писателя. "Ленинградская правда", 1935, 17 марта 

4. Чапыгин А.П. Собрание сочинение. В 5 т., т. 2, Москва, 1967. 

5. Б.Валбе. Алекскй Павлович Чапыгин. Изд. 2-й.Советский писатель, Л., 1959. 

6. Чаковский А.В. Проблемы художественные изобрежения революции в литера-

туре. Москва: Советский писатель, 1978, с. 341-354 

    

П.А. Мустафаева 

 

Описание исторической действительности  

в романе А. Чапыгина “Степан Разин” 

 

Резюме 

 
В статье рассматривается развитие исторических романов в 20-30-е годы ХХ века, 

исследуется проблема действительности в историческом романе А. Чапыгина «Степан 

Разин». Отмечается, что эти годы стали новым этапом в развитии русского историчес-

кого романа. К тому времени было написано лишь несколько исторических романов, а 

уже после в русской литературе будет написано более десятка исторических романов, 

Роман А. Чапыгина внес в традицию исторического романа определенное новшество. 

Это нововведение заставило выстраивать сюжет и события работы вокруг событий, а не 

вокруг одного человека. Разина изображают лидером движения. Тесно связанный с ак-

туальными проблемами современности, советский исторический роман перекликался с 

великими переменами в жизни страны с ее специфическими средствами. Авторы исто-

рических романов постарались показать главный вопрос - причины массового восста-

ние крестьян Советской власти. В статье также рассматриваются исследования рос-

сийских критиков и литературоведов. 

 

P.A. Mustafayeva 

 

Description of historical reality in  

A. Chapigin’s novel “Stepan Razin” 

 

Summary 
  

The article reviews the development of historical novels in the 20-30s of the XX century 

and examines the problem of reality in the historical novel “Stepan Razin” by A. Chapygin. It 

is noted that these years were a new stage in the development of the Russian historical novel. 

So far, more than a dozen historical novels have been written in Russian literature, of which 

only a few are historical. This novel by A. Chapygin brought a certain innovation to the 
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tradition of the historical novel. This innovation made it necessary to build the plot and events 

of the work around events, not around one person. Razin is described as a leader in the 

movement. Closely related to the current problems of modern times, the Soviet historical 

novel resonated with the great changes in the life of the country with its specific means. The 

authors of historical novels tried to show the main question - the reasons for the mass uprising 

of the peasants of the Soviet regime. The article also reviews the research of Russian critics 

and literary critics. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 30.10.2021 
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Açar sözlər: punktuasiya, dünya dilçiliyi, araşdırma, durğu işarələri, funksiya, yazı nəzə-

riyyəsi 

Ключевые слова: пунктуация, мировая лингвистика, исследование, пунктуация, 

функция, теория письма 

Key words: punctuation, world linguistics, research, punctuation, function, writing theory 

 

Avropa məkanında durğu işarələrinin meydana gəlmə tarixi və durğu işarələrinin keçdiyi 

inkişaf mərhələləri müxtəlif tarixi dövrlərlə təsadüf edir. Yazı meydana gələnə qədər minillik-

lər boyu insanlar arasında yalnız şifahi ünsiyyət mövcud olmuşdur. İlk əlifba yarandıqdan 

sonra danışıq səsləri yazıda hərflər vasitəsilə işarə olunmağa başlandı. İlkin hərflərin köməyi 

ilə sözlər, cümlələr yazıldı. Beləliklə, yazılı nitq meydana gəldi. Dil tarixçilərinin əksəriyyəti 

bu qənaətdədirlər ki, indiki dövrdə istifadə etdiyimiz durğu işarələri yazılı mətnin ucadan 

oxunması üçün yaradılmışdır.  

E.ə. 5-ci yüzillikdə yunan yazarları aktyorların oxu zamanı fasilə etmələri üçün bəzi sim-

vollardan istifadə edirdilər və Bizanslı Aristofan (e.ə. 257–185-ci illər) bunun əsasında formal 

punktuasiya sistemini yaratmışdı. O, eyni zamanda, punktuasiyaya vurğunu da əlavə etmişdi. 

Sanskrit, ərəb, Koreya, çin, yapon və s. kimi qədim yazılı dil formalarında durğu işarələrindən 

az istifadə edilirdi və ya heç edilmirdi. Lakin şifahi nitq təkcə danışıq səslərindən ibarət deyil. 

Doğrudur, insan danışarkən fikrini, ilk növbədə, sözlərlə, cümlələrlə ifadə edir. Bununla belə, 

intonasiyanın, vurğunun, pauzanın və s. əhəmiyyəti də az deyil. Yazıda bütün bu köməkçi 

funksiyaları xüsusi işarələr – durğu işarələri yerinə yetirir. Punktuasiya özünün müasir forma-

sına görə daha çox İntibah dövrünə, xüsusilə italyan alimi və naşiri Aldus Manitiusa borclu-

dur.  

Orta əsrlərdə “Bibliya”nın bir çox dillərdə nəşri də punktuasiya sisteminin təkmilləşməsi-

nə köməyi olmuşdur. Müasir punktuasiya sistemi 19-cu yüzilliyin əvvəllərindən etibarən inki-

şaf etmişdir. 

Ümumiyyətlə, indiyə qədər punktuasiya ilə bağlı aparılan tədqiqatlarda punktuasiyanın 

aparıcı funksiyalarından biri olan kommunikativlik funksiyası xüsusi vurğulanmışdır. Bu 

araşdırmalarda punktuasiyanın söyləmin elementləri arasındakı qrammatik - semantik müna-

sibətləri əks etdirməsi də qeyd olunmuşdur. 

1785-ci ildə ingilis dilində Londonda nəşr olunmuş “An essay on punctuation” (“Punktua-

siya essesi”) alı əsərdə qeyd olunur ki, ilkin orta əsrlərə aid latın və qədim yunan əlyazma-

larının əksəriyyətində mətnlərdə ara məsafəsi qoyulmamış, hətta durğu işarələrindən olan 

nöqtə də istifadə edilməmişdir.  

Bəzi əlyazmalardakı mətnlərdə isə ara məsafəsi qoyulmuş, mətnlər bir-birindən ya ara mə-

safəsi ilə, ya da nöqtə işarəsi ilə ayrılmışdır. Bu əlyazmalarda bəzi mürəkkəb cümlələr və pa-
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raqraflar məhz nöqtə ilə ayrılmışdır (10, s. 2-3). Maraqlıdır ki, həmin əsərdə sətir altında əsər-

lərdən qeydlər verilərkən qədim Misir yazısına, daha dəqiq desək, kopt əlifbasına aid ϯ (ti) 

işarəsindən istifadə olunmuşdur.  

Deməli, qədim yazı sistemlərində nöqtə işarəsinin ilkin funksiyalarından biri məhz ayırıcı 

funksiya olmuşdur. Müqayisə etsək, qədim türk yazılı abidələrinə aid olan mətnlərin də bir 

hissəsi məhz qoşa nöqtə işarələri ilə bir-birindən ayrılmışdır. Buradan belə bir nəticə əldə et-

mək olar ki, qədim dövrdə istifadə olunan yazı sistemləri arasında əlaqə olmuşdur.  

Dünya dillərində durğu işarələrinin sistemləşdirilməsi və durğu işarələri ilə bağlı əsərlərin 

yaranması fərqli dövrlərə aiddir. Məsələn, rus dilində ilk dəfə Mixail Vasilyeviç Lomonosov 

1755-ci ildə yazdığı “Rus qrammatikası kitabında rus dilində işlənən durğu işarələrinin təsni-

fatını aparmışdır. XVIII əsrdə Sankt-Peterburq İmperator Elmlər Akademiyası nəşriyyatında 

çap olunan “Rus qrammatikası” kitabının IV fəslini “İşarələr haqqında” adlandıran M.V.Lo-

monosov rus dilində işlənən durğu işarələrini iki qrupa ayırmışdır: sətri işarələr və sətirüstü 

işarələr (yəni diaktik işarələr — G.Ə.).  

M.V. Lomonosov sətri işarələrə vergül, nöqtə, qoşa nöqtə, nöqtəli vergül, sual işarəsi, de-

fis, nida və mötərizə işarələrini aid edir. Sətirüstü işarələrə isə kilsə yazılarında işlənən bəzi 

yunan mənşəli işarələri aid edir və həmin işarələrin yeni rus yazısında sait hərfin üzərində 

vurğunu ifadə etdiyini göstərir (4, s. 52). V.M. Lomonosov həmin əsərində paraqraf, qoşa 

nöqtə, nöqtəli vergül, nöqtə işarələrindən istifadə etmişdir. 

İndiyə qədər dünya dilçiliyində punktuasiyanın nəzəri-metodoloji əsaslarından bəhs edən 

araşdırmalarda dilçiliyin bu sahəsinin bəzi aspektlərinə toxunulmuşdur. Rusiyada M.V. Lo-

monosovdan sonra punktuasiyanın nəzəri və metodoloji məsələləri ilə bağlı ilk dəfə əsər nəşr 

etdirən Y.K. Qrot olmuşdur. O, 1885-ci ildə Sankt-Peterburqda nəşr etdirdiyi “Русское пра-

вописание” (“Rus imlası”) adlı əsərində rus dilində işlənən durğu işarələrinin funksiyaların-

dan və prinsiplərindən bəhs etmişdir. Həmin monoqrafiyanın üçüncü fəsli rus dilində durğu 

işarələrinin işlənmə aspektlərindən bəhs edir. Burada, əsasən, dörd durğu işarəsindən: nöqtə, 

çox nöqtə, vergül, nöqtəli vergül işarələrinin rus yazı sistemində funksiyalarından danışılır.  

Maraqlıdır ki, Y.K.Qrot durğu işarələrini oxunun və oxucunun işini yüngülləşdirən vasitə-

lər kimi səciyyələndirir. Y.K. Qrot rus dilində nöqtə, çox nöqtə, vergül, nöqtəli vergül işarələ-

rinin bu və ya digər səviyyədə cümlələr arasında rabitəni təmin etdiyini göstərir. O, nöqtənin 

daha çox bir cümləni digərindən ayırmaq üçün qoyulduğunu qeyd edir (2, s. 101-115). Yəni 

Y.K. Qrot punktuasiyaya daha çox sintaktik aspektdən yanaşır. O, rus dilində, xüsusilə, tabeli 

mürəkkəb cümlələrdə baş və budaq cümlələrdə vergülün işlənmə məqamlarından geniş şəkil-

də bəhs etmişdir.  

XIX əsrdə rusa dilinin punktuasiyasına həsr olunmuş bu əsərdə durğu işarələrinin işlənmə 

prinsipləri haqqında məhdud məlumatların verilməsi təbii idi. Çünki XIX əsrdə hələ durğu 

işarələri müasir dövrdə yazı sistemlərində durğu işarələrinin çoxfunksiyalılığını əks etdirə bil-

məzdi.  

Rus dilçiliyində punktuasiyaın məntiqi, yəni anlam prinsipinə görə təsbit edilməsi nəzəriy-

yəsinin müəllifi F.İ. Buslayevdir. Yəni F.İ. Buslayev məntiqi meyarı punktuasiyanın əsas me-

yarı hesab edirdi. Onun fikrincə, insanların dil vasitəsilə bir-birlərinə fikir ötürməsi prosesini 

yazıda durğu işarələri yerinə yetirir.  

Rus dilçiliyində punktuasiyanın sintaksis aspektindən əsaslandırılması fikrinin tərəfdarları 

arasında Y.K. Qrot aparıcı yer tutur. Y.K. Qrotun fikrincə, durğu işarələri (əsasən nöqtə, ver-

gül, nöqtəli vergül), ilk növbədə, cümlələr arasındakı əlaqələri, cümlə üzvlər arasındakı bu və 

ya digər əlaqəni tənzimləyir. İntonasiya nəzəriyyəsinin tərəfdarları isə A.M. Peşkovski, L. 
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Şerba və L.A. Bulaxovskidir (10, s. 428-429). Xatırladaq ki, Y.K. Qrot rus dilində punktuasi-

ya ilə bağlı islahatların əsas banilərindən biri hesab edilir.  

Y.K. Qrot XIX əsrdə rusdilli bədii mətnlərdə cümlələri ayıran vasitə kimi nöqtə və yaxud 

da nöqtəli vergülün qoyulması zərurətinin yazıçı tərəfindən müəyyən olunduğunu göstərirdi. 

Y.K. Qrot durğu işarələrindən başqa oxunu yüngülləşdirən, oxucu üçün mətnin oxunmasını 

asanlaşdıran vasitələr kimi vurğu (`) işarəsindən və hərfin üstündə qoyulan qoşa nöqtə (rus 

dilindəki ё hərfində olduğu kimi) işarəsindən bəhs edir (2, s. 120). 

Dünya dilçiliyində yazı nəzəriyyəsinin əsas banilərindən biri rus dilçisi Lev Şerba olmuş-

dur. Lev Şerba daha çox fonetika nəzəriyyəsi ilə məşğul olsa da, öz yaradıcılığında punktua-

siya məsələlərinə də toxunmuşdur. O, “Dil sistemi və nitq fəaliyyəti” adlı məşhur əsərində 

punktuasiya, transliterasiya, transkripsiya məsələlərinin nəzəri aspektlərinə toxunmuşdur.  

Lev Şerba durğu işarələrinin birbaşa nitqin semantikasının açılmasına xidmət etdiyini xü-

susi vurğulayırdı. O qeyd edir ki, punktuasiya əlavə yazı işarələri kimi frazaların ritminə və 

melodiyasına, bir sözlə, fraza intonasiyasına xidmət edir. Buna görə də biz pauzanı, hansı ki, 

nitqin əsas bölünən ritmik vasitələrindən biri hesab edirik, nitqdə ola da bilər, olmaya da bilər, 

biz bunu ancaq müvafiq intonasiyaya görə müəyyən edə bilirik.  

Nitqin melodiyası və ritmi bizim fikir axınımızın bölünməsini təmin edir, bəzən isə müəy-

yən fikir anlarını ifadə edir, buna görə də durğu işarələri yazıda bax bu cür nitq nüanslarını 

əks etdirir. Bu isə punktuasiyanın ikili xarakterini bildirir. Birinci, fonetik cəhətdir, çünki 

punktuasiya bir çox səs hadisələrini ifadə edir, digər cəhət isə punktuasiyanın ideoqrafik xa-

rakterə malik olmasıdır, çünki həm də punktuasiya birbaşa olaraq fikirlə bağlıdır (9, s. 241). 

 Göründüyü kimi, fonologiya nəzəriyyəsini Boduen de Kurtenedən və N. Trubetskoydan 

sonra inkişaf etdirən Lev Şerbanın yazı nəzəriyyəsində punktuasiya ilə bağlı müddəalar mü-

hüm yer tutur. Lev Şerba punktuasiya sisteminin semantik aspektlərini xüsusi vurğulamışdır. 

Sitatdan da göründüyü kimi, Lev Şerba fikir deyəndə məhz semantikanı nəzərdə tutmuşdur.  

Lev Şerba qeyd edir ki, Avropa dilçiliyində iki tip punktuasiya sistemi tətbiq olunur. Bun-

lardan biri fransız punktuasiya sistemidir ki, ingilis, italyan və digər dillərdə tətbiq olunur. 

İkincisi isə, alman punktuasiyasıdır ki, çex, polyak, rus və digər dillərində tətbiq olunur. Bi-

rinci tip punktuasiya sistemi (yəni fransız) ikinci tip punktuasiya sistemi ilə (yəni alman) mü-

qayisədə tire işarəsindən daha az istifadə edir, vergül işarəsi az hallarda tətbiq edir; ikinci tip 

punktuasiya sistemində isə tire daha çox istifadə olunur, həmçinin vergül də daha çox işlə-

dilir. Birinci tipdə, məsələn, fransız dilində tabeli mürəkkəb cümlələr arasında vergül çox az 

hallarda qoyulur.  

İkinci tip punktuasiya sistemində isə, məsələn, rus dilində tabeli mürəkkəb cümlələlər ara-

sında vergül işarəsi çox işlədilir. Məsələn, rus dilində она знала человека, который ей пок-

лонился tipli cümlələrdə vergül qoyulduğu halda eyni cümlə tipinin fransız variantında: elle 

connaissait l’homme qui l’avait saluée “o, heç zaman vergül qoyulmur (8, s. 368). Yəni qram-

matik cəhətdən eyni quruluşa malik dillərin yazı sistemlərində tətbiq edilən punktuasiya sis-

temlərində kifayət qədər fərdi və fərqli xüsusiyyətlər mövcuddur. 

Dünya dilçiliyində sintaksis nəzəriyyəsi ilə ən çox məşğul olan rus dilçisi A. Peşkovski 

durğu işarələrinin işlənmə prinsipləri haqqında özünəməxsus nəzəri fikirlər irəli sürmüşdür. 

O, “Durğu işarələrinin tədrisində ifadəli oxunun rolu” adlı məqaləsində durğu işarələrinin ma-

hiyyətini açıqlamışdır. Maraqlıdır ki, A.M. Peşkovski bir çox dilçilərdən fərqli olaraq durğu 

işarələrinin tətbiqinin daha çox qrammatik qaydalara deyil, ifadəli-psixoloji amillərə əsaslan-

dığını göstərmişdir. Onun fikrincə, durğu işarələri nitqin ifadəli-psixoloji cəhətdən bölünmə-

sinə əsaslanmalıdır (4, s. 19-32).  
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Göründüyü kimi, A.M. Peşkovski durğu işarələrinin tətbiqini ənənəvi olaraq daha çox 

morfoloji-sintaktik, yəni konkret desək, qrammatik prinsipə əsaslandığını göstərən qramma-

tistlərdən fərqli olaraq fərqli mövqedən çıxış etmiş, durğu işarələrinin işlənmə prinsipləri mə-

sələsində psixoloji və intonasiya amillərinə üstünlük vermişdir. Çünki ifadəlilik məhz birbaşa 

intonasiya ilə bağlıdır. A.M. Peşkovski ritm və intonasiyanı durğu işarələrinin tətbiqində əsas 

meyar hesab etmişdir. Onun punktuasiya nəzəriyyəsi aşağıdakı prinsiplərə əsaslanır: 1) Ver-

güldən başqa digər durğu işarələrinin mənimsənilməsi nitqin sintaktik şərtlərinə tabe deyil. Bu 

işarələrin mənimsənilməsi ifadəli oxu ilə, yəni intonasiya ilə bağlıdır; 2) Yalnız bir durğu işa-

rəsinin- vergülün mənimsənilməsi zamanı ifadəli oxuya və qrammatik prinsiplərə əsaslanmaq 

lazımdır (4, s. 29-30).  

Ancaq A.M. Peşkovskinin bu fikirləri ilə razılaşmaq mümkün deyil. Çünki dilin sintaktik 

strukturunu nəzərə almadan durğu işarələrinin işlənmə prinsiplərini müəyyənləşdirmək çox 

çətindir.  

Tanınmış polyak dilçisi, morfem nəzəriyyəsinin banisi Boduen de Kurtene öz yaradıcılı-

ğında punktuasiya məsələlərinə də toxunmuşdur. B. de Kurtene 1913-cü ildə “Durğu işarələ-

ri” adlı məqalə yazmışdır. B. de Kurtene durğu işarələrini təsnif edərkən iki əsas prinsipə: 

morfoloji və semasioloji prinsipə əsaslanmışdır. Belə ki, B. de Kurtene durğu işarələrini iki 

kateqoriyaya ayırır. O, birinici kateqoriyaya aid olan işarələri yazılı nitqin morfologiyasına 

aid edir, çünki həmin işarələr nitqi kiçik hissələrə ayırır. Həmin işarələr aşağıdakılardır: nöq-

tə, qoşa nöqtə, nöqtəli vergül, vergül, tire, paraqraf, abzas, mötərizə işarələrini, həmçinin sə-

tiraltı istinadları göstərmək üçün istifadə edilən ulduz işarəsini və hərf üstündə rəqəmləri aid 

edir. B. de Kurtene ikinci kateqoriyaya aid etdiyi durğu işarələrini isə daha çox semasioloji 

aspektdən fərqlənən işarələri daxil edir. Həmin tip işarələrə dırnaq, sual, çox nöqtə, nida, 

apastrof işarələrini aid edir (3, s. 238-239). O, həmin məqalədə qeyd edir ki, Avropada durğu 

işarələrinin tətbiqi yunan mənşəli Aleksandriya, yəni İsgəndəriyyə qrammatikalarından qay-

naqlanmışdır. Xüsusilə, XV əsrdə İtaliyada Venesiyalı Manutius qardaşlarının nəşriyyatı fəa-

liyyətə başladıqdan sonra çap olunan kitablarda durğu işarələrindən istifadə olunmuşdur. Qə-

dim hind yazılarında, yəni sanskritdə, ümumiyyətlə, indiki dövrdə istifadə olunan durğu işarə-

ləri olmamışdır. Demək olar ki, mətndə sözlər bir birinə yapışıq, birləşik şəkildə verilirdi. 

Hətta orta əsrlərdə dini kitablarda da, o cümlədən kilsə yazılarında da sözlər bitişik və durğu 

işarəsiz yazılmışdır (3, s. 238-239).  

D.E. Rozental, İ.B. Qolub və M.A. Telenkovanın 2010-cu ildə birgə yazdıqları “Müasir 

rus dili” kitabında ayrıca punktuasiya bölməsi verilmişdir. Həmin bölmədə rus punktuasiyası-

nın əsasları və durğu işarələrinin funksiyalarından bəhs olunmuşdur. Onların fikrincə, indiyə 

qədər rus punktuasiyasınən təsbit olunmasında üç istiqamətdə fərziyyələr mövcuddur: mən-

tiqi, sintaktik, intonasiya amillərinə əsaslanan punktuasiya nəzəriyyələri. Rus dilçiliyində 

məntiqi və ya fikir, anlam prinsipinin əsas tərəfdarı F.İ. Buslayev olmuşdur (10 , s.428-430). 

Beləliklə, dilçilər arasında punktuasiyanın əsaslandırılmasında fərqli meyarlar əsas gö-

türülür. Göründüyü kimi, bəziləri qrammatik prinsipi əsas meyar kimi götürür, bəziləri intona-

siya amilinə önəm verir, bəziləri isə semantikanın dominantlıq təşkil etdiyini bildirir. Qram-

matik meyar deyərkən, təbii ki, daha çox sintaktik aspekt nəzərdə tutulur. 

Məqalənin aktuallığı. Durğu işarələrinin təyinatı və onlardan düzgün istifadə edilməsi 

dilçilikdə hələ də mübahisəli məqamları ilə gündəmdə olduğundan bu tədqiqat xüsusi aktu-

allıq kəsb edir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə olaraq, durğu işarələrinin yaranması tarixinə 

ekskursiya edilir, onların müasir durumu haqqında ətraflı məlumat verilir.  
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Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə təqdim edilən elmi-nəzəri və praktik 

dil materialları yazıda durğu işarələrindən düzgün və yerli-yerində istifadə edilməsi baxımın-

dan xüsusi praktiki əhəmiyyətə malikdir. 
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Г.Т. Аскерова 

 

Изучение пунктуации в общем языкознании 

 

Резюме 

 
В статье рассматриваются вопросы изучения пунктуации в мировой лингвистике. 

Исследование показывает, что как в русском, так и в английском языкознании с XVIII 

века были написаны отдельные монографии и книги по пунктуации. В статье подчер-

кивается, что усовершенствованная к настоящему времени теория пунктуации основана 

на трех принципах: логико-семантическом, интонационном и синтаксическом. В иссле-

довании проанализированы теоретические взгляды Бодуэна де Куртенэ, Льва Шерба, 

Ю.К. Грота и других на пунктуацию и выражено субъективное отношение к ним. В 

статье анализируются книги по пунктуации, написанные разными авторами как в 

XVIII, так и в XIX веках, и определяется их роль в развитии теории пунктуации. В ста-

тье представлен подробный обзор исследований пунктуации и их анализ в хронологи-

ческом порядке. В исследовании также обращено внимание на уникальный подход из-

вестного русского лингвиста Льва Шерба к системе пунктуации языка, цитирующего 

его взгляды. В статье представлена подробная информация по изучению различных 
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вопросов пунктуации в общем языкознании, рассмотрены методологические и теорети-

ческие аспекты теории пунктуации. 

 

G.T. Asgarova 

 

Study of punctuation in general linguistics 

 

Summary 
 

The article discusses the study of punctuation in world linguistics. The research shows that 

separate monographs and books on punctuation have been written in both Russian and 

English linguistics since the 18th century. The article emphasizes that the theory of 

punctuation, which has been improved so far, is based on three principles: logical-semantic, 

intonation and syntactic criteria. The study analyzed the theoretical views of Baudouin de 

Courtenay, Lev Sherba, YK Groth and others on punctuation and expressed a subjective 

attitude to them. The article analyzes the books on punctuation written by various authors 

both in the 18th and 19th centuries, and identifies their roles in the development of 

punctuation theory. The article provides a detailed overview of punctuation research and 

analyzes them chronologically. The study also draws attention to the unique approach of the 

famous Russian linguist Lev Sherba to the punctuation system of language, citing his views. 

The article provides detailed information on the study of various issues of punctuation in 

general linguistics, looks at the methodological and theoretical aspects of punctuation theory. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 03.12.2021 
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Modallıq çox mühüm dil kateqoriyalarından biridir. Onun ifadə vasitələrinin sayı dildən 

dilə dəyişsə də, əsas sinifləri olan prosodik, leksik və qrammatik vasitələr bütün dillər üçün 

eyniyyət təşkil edir. Modallıq kateqoriyasının mühüm ifadə vasitələrindən birini modal sözlər 

təşkil edir. Bunlar danışanın öz nitqində ifadə edilən fikrə münasibətini obyektiv gerçəkliyə 

münasibət, ağıl və düşüncə qaydalarına müvafiqlik, emosional qiymətvermə, insan həyatı və 

taleyində oynadığı rola görə ifadəsinə xidmət edən sözlərdir.  

Modal sözlər mənsub olduqları dilin leksik sistemi və qrammatik quruluşu ilə sıx təmasda 

fəaliyyət göstərir və inkişaf edir. Modal sözlər sadə və mürəkkəb cümlələrdə, dialoji nitqdə, 

nitq parçaları və nitq situasiyaları ilə sıx əlaqədə istifadə olunur. Bir çox modal sözlər ingilis 

dilində cümlənin ortasında və axırında gəlir. 

Modal sözlər arasında əksmənalılıq və yaxınmənalılıq münasibətləri tez-tez özünü büruzə 

verir. Bundan başqa, modal sözlərin bir qismi özlərinin sözdüzəltmə motivini saxlamış, bir 

qismi isə öz motivini itirmiş sözlərdir. Azərbaycan və ingilis dillərində motivini saxlamış söz-

lər arasında funksional oxşarlıq tapmaq daha asan olur. Məsələn. Xoşbəxtlikdən (xoşbəxt) - 

ing. Fortunately (fortunate). Azərb. Bədbəxtlikdən (bədbəxt) - ing. unfortunately (unfortu-

nate). Əsas məzmunu saxlamış belə sözlər daha artıq funksional sabitlik nümayiş etdirir.  

Modal sözlərin seçilib-işlədilməsi şifahi nitqdə danışanın, yazılı nitqdə isə yazanın, müəl-

lifin linqvistik məqsəd və niyyətindən asılıdır.  

Modal münasibət başqa yollarla, üsullarla ifadə olunsa da, modal sözlər həmin münasi-

bətlərə daha çox konkretlik, əyanilik verir. Hər iki dilin materialları bu fikri təsdiq edir. 

Qeyd olunduğu kimi, cümlə üçün iki mühüm əlamətin varlığı vacibdir. Bunlardan biri pre-

dikativlik, o biri isə cümləyə məxsus modallıqdır. Bu iki əlamət vəhdət təşkil edir və sözlərin, 

söz birləşmələrinin cümləyə çevrilərək fikir ifadə etməsində həlledici rol oynayır. Cümlələr 

bu iki əsas xüsusiyyətlərə görə bir-birindən fərqlənir. 

Cümləyə məxsus modallıq və predikativliyin vəhdəti, onların bir-biri üçün şərt olmaları 

inkaredilməz həqiqətdir. Bu iki əlamət bir qayda olaraq, eyni zamanda çıxış edir. Məsələn, 

Well, duty is duty. One can not consult ones own preferense. I am interested in truth. I like 

science. But truth is a mean. Science is a public danger. - Borc borcdur. Adam özü istədiyini 

edə bilməz. Məni həqiqət maraqlandırır. Mən elmi sevirəm. Amma həqiqət özü hədə-qorxu 

içində əriyir. Elm cəmiyyət üçün dəhşətlidir. 

Verilmiş cümlələrin hamısında həm qrammatik cəhətdən cümlə kimi formalaşma, yəni 

predikativlik, həm də cümləyə məxsus modallıq vardır. Bu halda modallıq predikativliyin tən-

mailto:hemidovlar.ailesi@mail.ru


Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №4 2021(48)                           
 

 48 

zimedicisi kimi çıxış edir və onu tamamlayır. Lakin bəzən bunun əksi də baş verir, yəni elə 

hallar olur ki, öz-özlüyündə cümlə kimi formalaşmayan, predikativ münasibət olmayan birləş-

mə modallıq vasitəsilə cümləyə çevrilir. Bu vaxt o istər - istəməz predikativ münasibət bildir-

məyə başlayır. Məsələn, Hands up! (əllər yuxarı), Fire, fire! (atəş, atəş) Summer day (yay gü-

nü), Hot day (isti gün) və s. 

Buradakı “fire, summer day, hot day” və s. kimi söz və söz birləşmələri ayrılıqda predi-

kativ münasibət bildirmədikləri aydındır, lakin onlar mətn daxilində belə bir münasibət ifadə 

edir. Deməli, burada cümlənin yaranmasında modallıq öz rolunu oynayır. Modallığın təsiri ilə 

burada predikativlik də yaranmışdır. Ayrı-ayrı ictimai yerlərdə tez-tez rast gəldiyimiz. “No 

smoking” “Exit” “Entrance” və s. kimi söz və ifadələrin cümləyə çevrilməsi və fikir ifadə et-

məsi məhz bu yolla əmələ gəlmişdir. 

Dildə işlənən bir sıra ifadələr vardır ki, onlar mübtəda və xəbərdən ibarət sadə müxtəsər 

cümlələrdir. Lakin üslubun tələbinə görə onlarda xəbər şəkilləri ixtisara düşür, belə ki, zahiri 

qrammatik formalaşma aradan çıxmışdır. Belə cümlələrdə yanaşı duran iki sözün cümlə kimi 

çıxış edərək fikir ifadə edə bilməsi yenə də modallığın sayəsində gerçəkləşir.  

Şəkil kateqoriyası predikasiyanın nüvəsini təşkil edir. Şəkil kateqoriyası ifadənin məzmu-

nu ilə obyektiv gerçəklik arasındakı münasibəti bildirir və müxtəlif modallıqların dildə sistem 

şəklində ifadəsinə xidmət edir. Bu kateqoriyanın funksiyası danışanın nöqteyi-nəzərindən hə-

rəkətin, hadisənin gerçəkliyə münasibətini göstərməkdir. Şəkil kateqoriyası modallığın qram-

matik-morfoloji yolla ifadə üsuludur və bu üsul başqa ifadə üsullarına qarşı durur, funksional-

semantik mərkəz rolunu oynayır və onlardan dildəki mövqeyinə görə əsaslı surətdə fərqlənir 

(1, s. 124). 

İngilis dilində modallığın ifadə vasitəsi kimi felin şəkillərindən istifadə olunur. 

İngilis dilində felin şəkilləri haqqında müxtəlif fikirlər vardır. Məsələn, A. Qurbanov gös-

tərir ki, M. Deytçeybn ingilis dilində 16 şəkli fərqləndirir. Smirnitski felin 6 şəklindən ibarət 

sistemi təklif edir: 1) indikativ; 2) imperativ; 3) sabcanktiv I; 4) sabcanktiv II; 5) sapozişinal; 

6) kandişinal. Bəzi tədqiqatçılar sabcanktiv I və sabcanktiv II şəkillərini ümumi sabcanktiv 

adı altında birləşdirirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, Smirnitskinin verdiyi təsnif daha geniş tət-

biq olunur. Ona görə də, ingilis dilində felin altı şəklinin olmasını qəbul edirik: 1) xəbər şəkli 

-Indicative Mood; 2) əmr şəkli - Imperative Mood; 3) I lazım şəkli -Subcunctive I; 4) II lazım 

şəkli - Subcunctive II; 5) güman şəkli - Suppositional Mood; 6) şərt şəkli - Conditional Mood. 

Qeyd olunan şəkillər bu və ya digər hadisəni müxtəlif şəkildə təqdim edir və modallıqla bağlı 

məsələlərin həllinə yardım gösətrir. Xəbər şəklində real mövcud olan faktlardan bəhs olunur. 

Məsələn, I live in Baku. - Mən Bakıda yaşayıram. Əmr şəklində başqa şəxs müəyyən fəaliy-

yəti həyata keçirməyə təhrik edilir, ondan bu hərəkəti yerinə yetirmək tələb və ya xahiş olu-

nur. Məsələn, Go home! İkinci lazım şəklində real mövcud olmayan, hətta reallıqla ziddiyyət 

təşkil edən ifadəsini tapır: If I were free! - Əgər mən azad olsaydım (2, s. 156). 

Qurbanov felin xəbər şəklinin (the indicative mood) və əmr şəklini (the imperative mood) 

ayrır. Digər dörd şəkli isə felin vasitəli şəkilləri adı altında birləşdirərək yazır: “Felin vasitəli 

şəkilləri müasir ingilis dilində modallıq kateqoriyasının əsas ifadə vasitələrindən olub, 1) ar-

zu, 2) istək, 3) şübhə, 4) şərt, 5) güman, 6) əmr və s. bu kimi mənalar ifadə edir” (2, s. 158).   

Felin xəbər şəkli icra edilən hərəkətin, mövcud olan halın real fakt, həqiqət olduğunu bil-

dirir. Xəbər şəkli ilə ifadə edilən modallıq “təsdiqetmə modallığı”, bəzən “nəqletmə modallı-

ğı” adlandırılır. İngilis dilində bu anlayış “indikativ modallıq” (The indicative mood) kimi 

işlədilir. 

İngilis dilində indikativ modallığın indiki və keçmiş zamanları haqqında danışmaq olar. 
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Bu da ondan irəli gəlir ki, ingilis dilində felin gələcək zamanı modal fellərin köməyi ilə ifadə 

olunur. Bu cəhət ingilis dilindəki modal fellərdən də modallığın ifadə vasitəsi kimi ayrıca 

bəhs etməyin lazım gəldiyini göstərir. 

Azərbaycan dilində 5, ingilis dilində isə 12 zaman forması qəbul olunmuşdur. İngilis dilin-

dəki keçmiş zaman indiki zamana nisbətdə müxtəlif uzaqlıqları əks etdirir. Bu dildə keçmiş 

zamanın morfoloji üsulla düzələn dörd formasından istifadə edilir: The Past Indefinite, The 

Past Continuous, The Past Perfect, The Past Perfect Continuous. İngilis dili üçün The Past 

Indefinite Tense digər üç formadan fərqli olaraq keçmişlik mənasının ifadə edilməsində işlək-

lik baxımından seçilir. The Past Indefinite zaman formasının işlənməsi Azərbaycan dilindəki -

dı4 şəkilçili keçmiş zaman forması ilə təqribən eynilik təşkil edir.  

İngilis dilində indiki zamanın dörd forması vardır: The Present Indefinite, The Present 

Continuous, The Present Perfect, The Present Perfect Continuous. Azərbaycan dilindəki bir 

indiki zaman ingilis dilindəki dörd zaman formasının ifadə etdiyi bütün semantik çalarları ifa-

də edə bilir. İngilis dilində sadə indiki zamana xas olan mənalar mütəhərrikdir. The Present 

Indefinite formasına əhatə dairəsinə və müddətinə görə müxtəlif iş, hal və ya hərəkəti ifadə 

edə bilir. İndiki zamanın əsas mənalarının müəyyənləşdirilməsində müxtəlif cəhətlər nəzərə 

alınır.  

The Present Indefinite forması üçün ən məhsuldar model be feli ilə olan modeldir: “No. 

Gargery is your master now (Ch. Dickens). He is a monarch and... (U.Cooper). “It is a quaint 

and marvellous thought! (M.Twain).  

The Present Indefinite formasının işləndiyi digər hallar xəbəri fellərlə ifadə olunan cümlə-

lərdir.  

The Present Indefinite formasının əqli bacarıq, qavrayış, subyektiv və emosional qiymət-

ləndirmə bildirən fellərlə (feel, think, appreciate, like, hate, detest, love, know və s.) işləndiyi 

məqamlarda subyekt və ya predmetin keyfiyyət əlaməti daha aydın şəkildə nəzərə çarpır. Mə-

sələn: He knows three foreign languages. He detests working. We don't appreciate new 

fashion. 

İngilis dilindəki The Present Continuous, The Present Perfect Continuous zaman formala-

rının Azərbaycan dilində ifadəsində davamlı indiki zaman kimi təqdim edilən -maqda2 şəkil-

çisi ilə əmələ gəlir.   

İngilis dilində gələcək zaman The Future Indefinite, The Future Continuous, The Future  

Perfect, The Future  Perfect Continuous kimi zaman formaları ilə təmsil olunur. İngilis dili 

üçün The Future Indefinite, Azərbaycan dili üçün qəti gələcək zaman formasına uyğun gəlir.  

Qarşılaşdırılan dillərdə mikrosahənin dominantı olan The Future Indefinite və qəti gələcək 

zaman formalarının məzmununda əsas cəhət nitq momentindən sonra baş verəcək iş və ya hə-

rəkəti, mövcud olacaq halı ifadə etməkdir.  

İngilis dilinin zaman formaları Azərbaycan dili ilə müqayisədə fərqli xüsusiyyətlərə ma-

likdir. Bu baxımdan indikativ modallığın müxtəlif zaman formalarında işlənməsini nümunələr 

əsasında nəzərdən keçirək. 

İngilis dilində felin xəbər şəklinin The Present Indefinite zamanı Azərbaycan dilinin indiki 

zaman forması ilə eyniyyət təşkil edir. Daha doğrusu, ingilis dilinin indiki zamanın qeyri-

müəyyən forması Azərbaycan dilinə bir qayda olaraq felin indiki zaman forması ilə tərcümə 

edilir. I work -Mən işləyirəm. You walk - Sən gəzirsən.  

İngilis dilində olan The Present Continuous zaman formasına uyğun gələn ayrıca zaman 

forması yoxdur. İngilis dilində bu zaman forması to be felinin indiki zaman qeyri-müəyyən 

şəxs forması (am, is, are) ilə əsas felin indiki zaman feli sifətinin (Partcible I) köməyi ilə dü-
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zəlir. Məsələn, I am going home. Bu forma Azərbaycan dilinə felin indiki zaman forması ilə 

tərcümə olunur. Mən evə gedirəm.  

Azərbaycan dilində felin əmr şəkli ingilis dilində imperativ modallıq əmr modallığının ifa-

dəsinə xidmət edir. M. Rəhimov göstərir ki, əsl mənada əmrdən tutmuş xahiş məzmununa qə-

dər müxtəlif çalarları (buyruq, təkid, təhrik, nəsihət, iltimas, alqış, arzu və s.) ifadə edən əmr 

şəklinin tarixən çoxformalığı, xüsusən I və II şəxslər üzrə keçmişdə bir-birindən zahirən seçi-

lən bir neçə qrammatik ifadə vasitəsilə malik olması ilə diqqəti cəlb edir. Felin bir sıra şəkil-

ləri (məsələn şərt, arzu, lazım) tarix boyu əsasən bir formaya malik olaraq çoxmənalıqdan va-

hid mənaya doğru inkişaf edib təkmilləşirsə, əmr şəkli malik olduğu məna xüsusiyyətlərini 

əksər hallarda mühafizə edərək çoxformalıqdan vahid formalığa doğru inkişaf etmişdir.   

Müasir ingilis dilində felin sabcanktiv I şəkli xəbər şəklinin indiki zamanın qeyri-müəyyən 

forması ilə eynidir. İki şəkil arasında yeganə fərq fellərin üçüncü şəxs tək formasında üzə çı-

xır. Sabcanktiv I şəklinin özünəməxsus morfoloji əlaməti yoxdur.  

Sabcanktiv II formasının iki - indiki və keçmiş zaman forması vardır. Sabcanktiv II vasitə-

li şəklinin keçmiş zaman forması felin xəbər şəklinin keçmiş qeyri-müəyyən zaman forması-

nın eynidir. Məsələn, He had written.  

Sabcanktiv II vasitəli şəklinin indiki zaman formasında felin keçmiş zaman qeyri-müəy-

yən forması işlədilir. I spoke. He spoke. Bu formada fərq özünü yalnız to be felinin şəxslər 

üzrə formasında göstərir. Sabcanktiv II vasitəli şəklində bütün şəxslərdə to be felinin were 

forması işlənir: I were; You were; He were; She were; We were; You were; They were.  

Sabcanktiv II vasitəli şəklinin cümlədə işlədilməsi zamanı həqiqətə zidd olan hərəkətin 

ifadə olunması göstərilir. “Belə hərəkətlər, adətən danışanın arzusundan, iradəsindən, diləyin-

dən, istəyindən, şərtindən və s. asılı olur. Bu hərəkətlər indiki və ya gələcək zamana aid ol-

duqda, sabcanktiv II şəklinin indiki, keçmişə aid olarkən isə keçmiş zaman forması işlədilir. I 

wish I were ten years older (Braine). If I were her I shouldn`t look at him (Braine).  

Beləliklə, aydın olur ki, reqistrlərin formalaşmasında aparıcı mərkəz predikatlar və predi-

kativlikdir. Cümlə daxilindəki hər bir predikat reqistrin formalaşma mərhələsini keçməsini 

göstərən əsas vasitədir. Bundan başqa modallıq da reqistrlərin formalaşmasında mühüm rol 

oynayır. Predikativlik reqistrin nüvəsində durduğu üçün tamamlanan informasiyadakı zaman 

və şəxs münasibətləri, bu münasibətləri əmələ gətirən qrammatik vasitələrin reqistr tərkibində 

xüsusi mövqe tutmasını aşkara çıxarır.     

Məqalənin aktuallığı. Azərbaycan dilçiliyində, o cümlədən germanistikasında bu məsələ 

istər Azərbaycan, istərsə də başqa dillərin materialları əsasında öyrənilməmişdir. Bu baxım-

dan ingilis dilinin materialları əsasında kommunikativ reqistrlərdə modallıq və zaman kateqo-

riyasının Azərbaycan germanistikasında tədqiq edilməsinə ehtiyac vardır.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Azərbaycan dilçiliyində mətnin kommunikativ strukturu bu as-

pektdən öyrənilməmişdir. Məqalədə ingilis dilinin materialları əsasında kommunikativ registr 

anlayışı, mətnin kommunikativ strukturu, registr variantları, onları formalaşdıran dil vasitələri 

tədqiq olunur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bizə belə gəlir ki, məqalədən qrammatika, üs-

lubiyyat və s. kimi fənlərin tədrisində, həmçinin mühazirə mətnlərinin hazırlanmasında da is-

tifadə oluna bilər.   
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В статье рассматриваются категории модальности и времени в коммуникативных 

регистрах. Отмечается, что модальность - одна из важнейших языковых категорий. Од-

ним из важных средств выражения в категории модальности являются модальные сло-

ва. Кроме того, модальность также играет важную роль в формировании регистров. 
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The article deals with the categories of modality and time in communicative registers. It is 

noted that modality is one of the most important language categories. One of the important 

means of expression in the modality category is modal words. In addition, modality also plays 

an important role in the formation of registers. 

Redaksiyaya daxil olub: 25.10.2021 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chapman_%26_Hall
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Adventures_of_Tom_Sawyer
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Publishing_Company


Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №4 2021(48)                           
 

 52 

Etnopsixolinqvistikada lakunların təsnifatı 
(ingilis və Azərbaycan dillərində verilmiş nümunələr əsasında) 

 

Turan Telman qızı Əkbərli 

Bakı Slavyan Universitetinin  

fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorantı   

E-mail: turan.akbarli@gmail.com  

 

Rəyçilər: filol.ü.e.d., dos. F.A. Qurbanova,  

                filol.ü.e.d., prof. N.Ş. Məmmədov 

 

Açar sözlər: lakunlar, lakunların təsnifatı, dil lakunları, kulturoloji lakunlar, mətn lakun-

ları 
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Müasir dilçilikdə lakunların bir çox təsnifatına rast gəlirik. Lakunların V.L.Muravyov, 

Y.S.Stepanov, İ.A.Sternin və Z.D.Popova kimi rus dilçiləri tərəfindən verilmiş təsnifatları xü-

susi maraq doğurur. Məşhur rus dilçisi V.L.Muravyov leksik lakunları 2 böyük qrupa bölməyi 

təklif etmişdir: linqvistik lakunlar və etnoqrafik lakunlar (4, s.147). Təklif olunan bu qrup-

lar da öz növbəsində nisbi, mütləq, vektor və digər yarımqruplara bölünürlər. Y.S.Stepanov 

isə lakunları yalnız mütləq və nisbi olmaqla iki yerə bölmüşdür  (5, s. 93). 

İ.A.Sternin və Z.D.Popovanın təsnifatına əsasən, lakunların aşağıdakı növləri vardır: mad-

di və mücərrəd lakunlar; ümumi və xüsusi lakunlar; dillərarası və dildaxili lakunlar; 

motivləşən və motivləşməyən lakunlar; nitq hissələri ilə əlaqəli lakunlar (10). Təqdim 

olunan tədqiqat işində isə konkret olaraq lakunların etnopsixolinqvistikada verilmiş təsnifatı 

təhlil olunmuşdur. Etnopsixolinqvistikada lakunların aşağıdakı növləri fərqləndirilir: 

 Dil lakunları (leksik, qrammatik və üslubi lakunlar) 

 Kulturoloji lakunlar (etnoqrafik, psixoloji, davranış və kinetik lakunlar) 

 Mətn lakunları 

 Dilin leksik sistemində bu və ya digər anlayışı adlandırmaq üçün konkret bir sözün olma-

ması dil lakunlarının yaranmasına səbəb olur. İngilis və Azərbaycan dillərini müqayisə etdi-

yimiz zaman ingilis dilində “pet, fortnight, kitten, callboy, barnstormer” kimi sözləri 

Azərbaycan dilində leksik lakun hesab edə bilərik. Seçilmiş ingilisdilli sözlərin dilimizdə bir 

sözlə ifadə olunan ekvivalentləri mövcud deyil: pet – sevimli ev heyvanı; fortnight – iki həf-

tə, on dörd gün; kitten – pişik balası; callboy – teatrda çıxışlarının vaxtı gələn zaman akt-

yor/aktrisaları səhnəyə çağıran oğlan; barnstormer – a) şəhərləri, kəndləri gəzib müxtəlif 

teatr tamaşaları göstərən aktyor; b) şəhər ətrafını gəzib paraşutdan atlanma və attraksionlu 

uçuşlar sərgiləyən pilot və s.  

“Obaşdan, sutka, siftə, cihad” kimi Azərbaycan sözlərini isə ingilis dili üçün leksik la-

kun hesab edə bilərik: obaşdan – early in the morning; at sunrise; at dawn; sutka – a day; a 

period of 24 hours; siftə (bir şeyi satıb, yaxud satın alıb alış-verişə başlama) – the first 

receipts; first sale of the day; siftə etmək - to begin/to start to sell; cihad – müqəddəs mü-

haribə (ingilis dilinə “cihad” şəklində transliterasiya olunmuşdur). 
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Qrammatik lakunlar müqayisə olunan dillərin birində qrammatik kateqoriyanın olma-

ması ilə əlaqəlidir. Məsələn, rus və alman dillərində olan cins kateqoriyası (он/она/оно – der/ 

die/das) Azərbaycan və ingilis dillərində mövcud deyil. Demək, cins kateqoriyası Azərbaycan 

və ingilis dillərində mütləq qrammatik lakundur. İngilis dilində artikl isimlərin müəyyənlik 

və qeyri-müəyyənliyini ifadə edən ayrıca bir köməkçi nitq hissəsidir. Azərbaycan dilində belə 

bir nitq hissəsi olmadığı üçün artikl dilimizdə mütləq qrammatik lakun hesab olunur. İngilis 

dilinin qeyri-müəyyən artiklları “a/an” və müəyyən artiklı “the” dilimizdə müxtəlif yollarla 

kompensasiya edilir: 

I bought a pen. The pen was blue. 

Mən bir qələm aldım. Bu qələm mavi idi. 

A man is calling you. 

Hansısa bir kişi səni çağırır. 

Göründüyü kimi, qeyri-müəyyən artikllar dilimizdə “bir, hansısa bir”, müəyyən artikl isə 

“bu” işarə əvəzliyi ilə əvəz olunur.  

Dilimizdə artiklların kompensasiya olunması üçün söz sırasından da istifadə olunur. Belə 

ki, “the” artiklının konkretləşdirdiyi, artıq müəyyən olan predmeti cümlənin əvvəlində, bizə 

məlum olmayan, yeni predmeti isə cümlənin sonunda veririk: 

The pen is on the book. 

Qələm kitabın üstündədir. 

A pen is on the book. 

Kitabın üstündə qələm var.  

İsmin kəmiyyət kateqoriyası (the category of number) həm ingilis, həm də Azərbaycan 

dilində mövcuddur. Hər iki dildə təkdə olan isimlərə qrammatik şəkilçi əlavə etməklə cəm 

isimlər formalaşır. Azərbaycan dilində bu funksiyanı -“lar2”, ingilis dilində isə -s, (-es) şə-

kilçiləri yerinə yetirir: pişiklər, analar, tülkülər, ağaclar - cats, mothers, foxes, trees və s.  

Azərbaycan dilindən fərqli olaraq ingilis dilində “singularia tantum” və “pluralia tantum” 

kateqoriyaları mövcuddur. “Pluralia tantum” (plural only) yalnız cəmdə olan, tək forması ol-

mayan isimləri ifadə edir. Belə isimlərin tək formaları nadir hallarda istifadə olunur. İngilis 

dilində “cütlük” anlayışını ifadə edən “spectacles, trousers, pants, scissors, tongs, jeans, 

pyjamas” kimi sözlər bu qrupa aiddir. İngilis dilində yalnız təkdə istifadə olunan, cəm forma-

sı olmayan isimlər “singularia tantum” (single only) adlanırlar. “Advice, information, know-

ledge, news, homework, progress, furniture” kimi sözlər bu qrupa aid edilir. İngilis dilində 

eyni zamanda dilimizdən fərqli olaraq, cəmlənmə zamanı kökdən dəyişən qaydasız cəm isim-

lər mövcuddur: man-men, woman-women, tooth-teeth, foot-feet, goose-geese, mouse-

mice, louse-lice. İsimlərdən ikisinin cəmlənməsi “-en” suffiksinin tək ismə qoşulması nəticə-

sində yaranır: ox-oxen, child-children. Göründüyü kimi, kəmiyyət kateqoriyası həm Azər-

baycan, həm də ingilis dillərində mövcud olsa da, tək və cəm isimlərə xas bəzi xüsusiyyətlər 

dilimizdə mövcud deyil. Bu səbəbdən ingilis dili ilə müqayisədə kəmiyyət kateqoriyasının is-

tifadəsi Azərbaycan dili üçün nisbi qrammatik lakun hesab olunur. Dil lakunlarının digər bir 

növü olan üslubi lakunlar bir dildə üslubi çalarlara malik olan sözün digər dildə ekviva-

lentinin olmaması zamanı yaranırlar. Məsələn, ingilis dilində “daddy-father-parent” kimi 

sözlər üslubi sinonimlərdir. Bildiyimiz kimi, üslubi sinonimlər neytral, bədii, poetik, danışıq 

və s. üslublarda istifadə olunan, üslubi xüsusiyyətlərinə görə fərqlənənən sözlərdir. “Daddy-

father-parent” sinonimləri arasında “daddy” daha çox emosional çalarlara malikdir və da-

nışıq dilində (colloquial language) istifadə olunan sözdür.  İngiliscə-azərbaycanca lüğətdə söz 

dilimizə “ata, atacan” şəklində tərcümə olunmuşdur. (1, s. 329) Sinonim cərgəsində “father” 
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üslubi cəhətdən neytral olan sözdür (neutral word) və dilimizə “ata” olaraq tərcümə olunur (1, 

s. 465). “Parent” sözü isə ədəbi dildə (literary language) istifadə olunur və dilimizdə “vali-

deyn, ana yaxud ata” mənasını ifadə edir (1, s. 819). Göründüyü kimi, ədəbi dilin sözlərilə 

müqayisədə danışıq dilində istifadə olunan sözlərin emosionallıq dərəcəsi daha yüksəkdir. 

Neytral sözlərdə isə emosional çalar olmur. Azərbaycan dilində yalnız “ata” sözündən istifadə 

olunur və “daddy, parent” sözləri dilimizdə üslubi lakun formalaşdırır. Azərbaycan dilində is-

tifadə olunan “çörək-əppək-pəpə” üslubi sinonimlər cərgəsində “əppək və pəpə” sözləri, 

“ceyran-ahu” sinonimlərindən “ahu” sözü, “ulaq-uzunqulaq-eşşək” üslubi sinonimlər cər-

gəsində “ulaq və uzunqulaq” sözləri, “canavar–qurd” sinonimlərindən “qurd” sözü ingilis 

dilində üslubi lakun hesab oluna bilər.  

Etnopsixolinqvistikada lakunların verilən təsnifatına əsasən, kulturoloji lakunlara etnoq-

rafik, psixoloji, davranış və kinesik lakunlar aiddir. Etnoqrafik lakunların yaranması sırf dil-

xarici amillərlə bağlıdır. Müəyyən bir mədəniyyətə xas olan yemək və içki adları, geyim ad-

ları, bəzək əşyalarının adları, müsiqi alətlərinin adları, pul vahidləri, ölçü vahidləri, silah ad-

ları və s. kimi realilər müqayisə olunduğu digər mədəniyyətdə olmadığı üçün həmin xalqın di-

lində etnoqrafik lakun formalaşır. İngilis mədəniyyətinə xas olan və dilimizdə lakun forma-

laşdıran realilərə aşağıdakı söz və söz birləşmələrini nümunə göstərmək olar: Angel cake – 

hind qozu ilə hazırlanmış kremli tort növü; brandy – üzüm və ya meyvə əsasında hazırlanan 

yüksək dərəcəli spirtli içki; Yorkshire pudding – əsas tərkibi un, yumurta, su yaxud süddən 

təşkil olunmuş pudinq; piping scone – un, yağ, süd, meyvələrdən hazırlanmış şirnisi ya az, ya 

da heç olmayan şirniyyat növü; foot (fut) – ABŞ və Böyük Britaniyada 30 sm 48 mm-ə bəra-

bər olan uzunluq vahidi; shilling (şillinq) – funt-sterlinqin 1/20 –nə bərabər olan ingilis pul 

vahidi; fiver – beşlik, beş funta bərabər olan ingilis pul vahidi; Taxol – xərçəng əleyhinə pre-

parat və s. Azərbaycan mədəniyyətinə aid olan “piti”, “dovğa”, “firni”, “Şah plov”, “boz-

baş”, “baş-ayaq”, “Corat qutabı”, “Şəki halvası”, “Naxçıvan çoçəsi”, “Şamaxı mütək-

kəsi”, “Ordubad ruleti-dürməyi” kimi milli yemək və şirniyyat adları, “çəpkən”, “ləbba-

də”, ”küləcə”, “kürdü”, “baharı”, “çuxa”, “çaxçur” kimi milli geyim adları, “kəlağayı”, 

“çutqu”, “təsək”, “araxçın”, “çalma”, “dingə” kimi baş geyimləri, “tar”, “balaban”, 

“zurna”, “qoşanağara”, “ney”, “dəf” kimi milli musiqi alətlərinin adları ingilis dili üçün et-

noqrafik lakun hesab oluna bilər.  

Kulturoloji lakunların digər bir növü olan milli-psixoloji lakunlar müxtəlif mədəniyyətlə-

rin daşıyıcısı olan insanların psixoloji tiplərinə xas fərqlərdən qaynaqlanır. Məsələn, almanlar 

və hollandlar olduqca punktual insanlardır. Lakın “punktuallıq” anlayışı ispanlar və latın ame-

rikalılar üçün milli-psixoloji lakun sayılır. Digər bir nümunəyə nəzər salaq: Yaponiyada “ayı-

döşəyi” (fern) bitkisinin yarpaqları “bir kəsə Yeni ildə uğur arzulamaq” mənasını ifadə etdiyi 

halda, Rusiyada ölüm və qəbiristanlığa işarə edir. Çox vaxt Avropa ölkələri tərəfindən çəkilən 

qeyri-etik səhnələrdən ibarət olan bəzi reklamlar Azərbaycanda müsbət qarşılanmır. Televizi-

ya və radioda ədəbsizliyin, tərbiyəsizliyin nümayişi Azərbaycan mədəniyyəti üçün milli-psi-

xoloji lakundur. 

Davranış lakunları müqayisə olunan xalqların müxtəlif situasiyalarda yaranan davranış 

fərqlərindən irəli gəlir. Məsələn, Finlandiyada danışıq zamanı həmsöhbətinin gözlərinin içinə 

baxmaq münasibətlərdə “səmimiliyin” göstəricisidir. Lakin bu, bir çox mədəniyyətdə lakun 

hesab olunur. Azərbaycan xalqında bir kəsin çiyninə toxunmaq, yüngülcə belini sığallamaq 

dostluq və sevgi göstəricisidir. Finlandiyada isə ümumiyyətlə danışdığın insanla məsafə sax-

lanılmalıdır və ona toxunmaq olmaz. Finlilər söhbət zamanı danışanın sözünü kəsmir və qar-

şısındakından da eyni hörməti gözləyir. Demək, həmsöhbətə toxunmaq və söhbət zamanı 
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onun sözünü kəsmək fin dili üçün lakun sayılır. Almaniyada qonaqların gətirdiyi şərabı ev sa-

hibəsi stoldan götürüb aparır. Gətirilən şərab alman mədəniyyətində suvenir sayılır və süfrəyə 

qoyulmur. Ruslar bunu “simiclik, acgözlük” olaraq qiymətləndirirlər. Demək, alman mədə-

niyyətinə xas olan bu davranış rus mədəniyyəti üçün lakun sayılır. Avropa mədəniyyətində 

yeməyə başlayanda “Hər kəsə nuş olsun!” cümləsinin deyilməsi geniş yayılıb. Maraqlıdır ki, 

bu, ingilis mədəniyyəti üçün lakun hesab olunur.  

Kinesik lakunlar müxtəlif xalqların jest və mimikalarında olan fərqlərdən yaranırlar. 

Ruslarda barmaqla nəyisə, daha çox kimisə göstərmək hörmətsizlik hesab olunur. Almanlarda 

geniş yayılmış jestlərdən biri salamlaşma göstəricisi olaraq kişilərin restoran və kafelərdə əl 

barmaqlarını sümükləri ilə stola vurmasıdır. Bununla stol arxasında oturanlara “Guten Tag 

alleraseits!” (Günortanız xeyir!), yaxud “Guten Abend alleraseits!” (“Axşamınız xeyir!”) me-

sajı çatdırırlır. Azərbaycan və rus mədəniyyətlərində bu jest kinesik lakun hesab olunur. İn-

gilislərin bir kəsə uğur arzuladığı zamanı hər iki əllərinin orta və şəhadət barmaqlarını çar-

pazlayıb, yerdə qalan barmaqlarını bağlamaları jesti (“keep your fingers crossed”, “cross your 

fingers”) Azərbaycan və rus mədəniyyətində lakundur. Böyük maraq doğuran jestlərdən biri 

də “əl sıxılmasıdır”. 

Finlandiyada ilk görüşdə cinsiyyətindən asılı olmayaraq hər kəs bir-birinin əlini sıxmalı-

dır. Reklamların birində nənənin öz nəvəsinin qız dostuyla ilk dəfə tanışlığı zamanı qız ilə əl 

sıxdığını görmək olar. Finlandiyada rəsmi görüşlərin hər birində “əl sıxılması” mühüm jest 

hesab olunur. Əlbəttə ki, finlərlə rəsmi görüşdə bu qaydanı bilməyən əcnəbi qonaqlar onlar tə-

rəfindən müsbət qarşılanmırlar. Əl sıxılması jesti finlər üçün dostluq, inam, güvən göstəricisi-

dir. Finlərdə qız ilk görüş zamanı oğlan dostunun böyükləri ilə əl sıxdığı halda, türk xalqların-

da qız tanışlıq zamanı böyüklərin əllərindən öpür. Əslində əl öpmə hörmət, itaət, bir kəsə 

meydan oxuma kimi müxtəlif məqsədlər daşıyan bir ritualdır. İtaliyada Papa və daha alt sə-

viyyədəki “yüksək rütbəli” din adamlarının əlindən (əlindəki üzükdən) öpmək dinə hörmətə, 

Türkiyə siyasətində əl öpdürmə isə bir liderin digərinə meydan oxumasına işarə edir. İslamda 

isə yalnız ata-ananın, böyüklərin əlinin öpülməsi uyğun görülür. Türkiyə türklərində Ramazan 

bayramında “bayramlaşma” zamanı kiçiklər böyüklərin əllərindən öpərək alınlarına qoyurlar. 

Böyüklərə hörmət, xeyir iş və bayram zamanı onların xeyir-duasını almaq məqsədilə əllərin-

dən öpülməsi və alına qoyulması avropalılar üçün lakun hesab oluna bilər.  

Mətn lakunları mətnlərdə oxuculara qaranlıq qalan, onların başa düşmədikləri və əlavə 

izaha ehtiyac duyulan sözlərdir. Hər kəs bədii əsərlərin oxunulması zamanı tez-tez mətn la-

kunları ilə qarşılaşır. Məsələn, Valter Skottun “Ayvənhəu” əsərindən seçilmiş aşağıdakı nü-

munəyə nəzər salaq. Əsər dilimizə məşhur tərcüməçi, pedaqoq professor Q.Bayramov tərəfin-

dən tərcümə edilmişdir. Əsərin orijinal və uyğun olaraq tərcümə mətnlərindən verilmiş parça-

lara nəzər salaq: 

“Truely, reverend father,” said the Friar, “I know but one mode in which thou mayst 

escape. This is Saint Andrew’s day with us, we are taking our tithes.” (9, s. 383) 

“Düz deyirsən, müqəddəs ata, buradan qurtulmağın bir yolu var. Bu gün müqəddəs End-

rü bayramıdır, bu münasibətlə kilsəyə hərəmizdən bir onluq yığırıq”. (2, s. 351). 

Orijinaldan və tərcümədən gətirilmiş bu parçada “müqəddəs Endrü bayramı” ifadəsi tərcü-

mə mətninin oxucuları, yəni azərbaycanlı oxucu kütləsi üçün qaranlıq qalır. Xristianlığa əsa-

sən, müqəddəs Endrü İsa peyğəmbərin 12 əshabələrindən biri olmuşdur. Bu bayram şotlandla-

rın hər il qeyd etdiyi milli-dini bayramıdır. Bayramda şotlandların milli yeməkləri bişirilir və 

milli musiqiləri çalınır. Azərbaycan xalqına məxsus bayram və onların qeyd edilməsi tərzi in-

gilis xalqının nümayəndəsi üçün anlaşılmaz olduğu kimi, bu bayram da biz oxucular üçün qa-
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ranlıq qalır. Qılıncxan Bayramov azərbaycanlı oxucu kütləsinə kitabın sonunda bu bayramla 

bağlı şərh verir: Müqəddəs Endrü bayramı – 30 noyabr; həmin gün borclar qaytarılır, haqq-

hesab çürüdülür (2, s. 514). 

Müxtəlif ölkələr və xalqlar arasında sıx dostluq münasibətlərinin müşahidə olunduğu müa-

sir günümüzdə mədəniyyətlərarası fərqlər nəticəsində yaranan lakunların təhlili aktual məsələ 

hesab olunur. Lakunların fərqli təsnifatları onları daha ətraflı və sistemli şəkildə araşdırmağa 

imkan yaradır. Bu səbəbdən dilçilikdə lakunların müxtəlif təsnifatlarının, eyni zamanda etno-

psixolinqvistikada verilmiş təsnifatın tədqiqi lakunların öyrənilməsi baxımından əhəmiyyətli 

hesab olunur. Rus və Avropa dilçiliyində lakunların interpretasiyası, müxtəlif təsnifatları, eli-

minasiya üsulları kimi məsələlər aktual olsa da, təəssüf ki, Azərbaycan dilçiyində nisbətən 

diqqətdən kənar qalmışdır. Tədqiqat işində lakunların etnopsixolinqvistikada verilmiş təsnifa-

tına daxil olan qrup və yarımqruplar, hər birinə aid nümunələr göstərməklə izah olunur. Təq-

dim olunmuş təsnifatın və nümunələrin təhlili ingilis və Azərbaycan dilləri, eyni zamanda mə-

dəniyyətlərin müqayisəsi üçün imkan yaratdığından verilmiş tədqiqat işini əhəmiyyətli hesab 

etmək olar. 

Məqalənin aktuallığı. Etnopsixolinqvistikada ingilis və Azərbaycan dillərində verilmiş 

nümunələr əsasında lakunların təsnifatının aparılması aktuallığı ilə seçilir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Etnopsixolinqvistikada lakunların təsnifatı (ingilis və Azərbay-

can dillərində verilmiş nümunələr əsasında) diqqət mərkəzinə gəlir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə gənc tədqiqatçılar üçün faydalı 

olacaqdır. 
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Т.Т. Акберли                    

 

Классификация лакун в этнопсихолингвистике 

 

Резюме 

 
В этой статье говорится о классификации лакун. В лингвистике известны разные 

классификации лакун: классификации Муравьева, Степанова, Стернина, Поповой и 

другие. В этнопсихолингвистике выделяются следующие их типы: языковые лакуны, 

культурологические лакуны, текстовые лакуны. В данной статье все эти типы лакун 

поясняются,  проводятся примеры по ним.  

 

T.Т. Akberli  

 

Classification of lacunas given in ethnopsycholinguistics 

 

Summary 

 
The given research work deals with the classification of lacunas. We know that there are 

different classifications of lacunas in linguistics. They were given by different Russian 

linguists such as Muravyov, Stepanov, Sorokin, Popova and others. Classification of lacunas 

given in ethnopsycholinguistics is one of such important classifications. According to it, there 

are 3 main types of lacunas: linguistic lacunas, cultural lacunas and textual lacunas. All of 

these types and their subgroups are explained, different examples to such lacunas are 

presented in the given article. 
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Hal-hazırda Azərbaycan ilə inkişaf etmiş xarici ölkələr arasında əlaqələrin genişləndiyi və 

müxtəlif sahələrdə müqavilələrin bağlandığı bir dövrdə xarici dillərə, xüsusilə də ingilis dilinə 

olan tələbat gündən-günə artır. Bir sözlə, ingilis dili ölkələr arasında beynəlxalq dilə çevril-

mişdir. Belə bir şəraitdə ingilis dilini öyrənmək istəyənlərin sayı artmışdır. Xüsusilə də ali 

məktəb tələbələrinin ingilis dilinə olan marağı da artmışdır. Tələbələrə ingilis dilini öyrənmək 

üçün onlarda dil və ya nitq, vərdiş və bacarıqlar formalaşdıraraq qrammatikanı tədris etmək 

lazımdır. Bunun üçün bu gün istifadə olunan müasir metodlara əsaslanaraq dərslik, dərs vəsai-

ti, əyani vəsaitlərdən və preduktiv nitq inkişaf etdirilməsinə əhəmiyyətli dərəcədə köməyi 

olan çalışma sistemlərindən istifadə etmək lazımdır. Belə olduqda tədris prosesi daha səmərəli 

olur və müəllimlər qarşılarına qoyduqları məqsədlərə daha tez və effektli nail ola bilərlər. 

Bildiyimiz kimi, xarici dilin tədrisinin əsas məqsədlərindən biri qrammatikanın tədrisinə 

yiyələnməkdir, yəni xarici dili öyrənən şəxs həmin dildə danışanın nitqini başa düşüb bu dildə 

öz fikrini ifadə etməyi bacarmalıdır. Qrammatikanın tədrisi mürəkkəb nitq fəaliyyəti olub bir 

sıra problemlərlə bağlıdır. Bəziləri isə hesab edirlər ki, qrammatikaya mexaniki surətdə, yəni 

çoxlu miqdarda modellər (cümlələr) öyrənməklə yiyələnmək olar. 

Əlbəttə, bu yanlış fikirdir. Tədrisin aşağı mərhələsində ayrı-ayrı aspektləri öyrənmədən, 

yazılı və ya şifahi nitq bacarıqlarına yiyələnmədən, eşidib anlama vərdişləri olmadan, qram-

matikanın tətbiqinə yiyələnmədən xarici dilin mənimsənilməsi qeyri-mümkündür. Qrammati-

kanın tədrisinin mənimsənilməsində dilin bütün aspektlərinin rolu böyükdür. Dinlənilən nitqi 

və ya oxunulan mətni başa düşmək üçün təkcə sözləri başa düşmək kifayət deyildir, bunun 

üçün dilin qrammatik quruluşuna da bələd olmaq lazımdır. Öz fikrini izah etmək üçün dilin 

qrammatikasının əhəmiyyəti daha çoxdur. Əgər deyilmiş fikir (cümlə) qrammatik cəhətdən 

düzgün qurulmasa onun məzmun və mənası səhv başa düşülər.  

Dil öyrənənlər qrammatik çalışmaların tədrisinin öyrənilməsi dedikdə tələbələrdə qram-

matik nitq mexanizmlərinin formalaşdırılması, daha doğrusu, onlara qrammatik nitq vərdişlə-

rinin öyrədilməsi başa düşülür. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan ali və orta məktəblərində 
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qrammatik çalışmaların tədrisinin qrammatik tərəfinin öyrədilməsi məsələsinə müəyyən diq-

qət yetirilmiş, yəni bu problemlə əlaqədar bəzi məqalə və tədqiqat işləri yazılmış olsa da, bu 

sahədə öz həllini tapmamış məsələlər hələ çoxdur. 

Təlim fəaliyyəti zamanı tədrisin aşağı mərhələsində yazılı və şifahi nitq bacarıqlarının 

inkişafında qrammatik çalışmaların yeri və rolu məsələsinə və qrammatikanın effektiv yollar-

la öyrədilməsini qarşımıza məqsəd qoymuşuq. Çünki tədrisin bu mərhələsində öyrədilən vər-

dişlər nitqin inkişafının sonrakı mərhələlərində baza rolunu oynayır. Heç təsadüfi deyil ki, 

müxtəlif dövrlərin tanınmış metodistləri tədrisin ilkin mərhələsinə diqqət yetirilməsini məslə-

hət bilmişlər. 

Müasir dövrdə ingilis dili geniş şəkildə isfifadə olunmaqdadır. Xarici dil kimi onun tədri-

sini hansı yollarla həyata keçirmək lazımdır? Qrammatikanın tədrisi geniş, yoxsa konkret şə-

kildə müəyyənləşməlidir? 

Qrammatikanın tədrisinə qədim Misirdə başlanılmışdır. O, quruluş və mənanı özündə 

cəmləşdirdiyindən iki məfhuma malikdir: forma və funksiya. Cümlə ayrı-ayrı sözlərdən ya-

randığından, müəyyən qrammatik kateqoriyaya uyğunlaşır və bu da forma yaradır. Məsələn, 

jump-fel, red-sifət formasındadır. “Candy can rot your teeth” cümləsində “candy” sözü isim 

formasında, mübtəda funksiyasındadır. Məlum olduğu kimi, qrammatika - tərcümə metodu, 

audiolinqualizm, situasiya ilə tədris və bu kimi metod və yanaşmalar da qrammatik qaydaların 

təqdimatına və onların daha çox yazı fəaliyyətinə tətbiqinə geniş yer ayırırlar. 

Həmçinin tədris proqramları, demək olar ki, qrammatik qaydaların düzəldilməsi və işlədil-

məsindən ibarət olur. Uzun müddət davam edən fərziyyə ikinci dil öyrənilməsi prosesində 

qrammatikanın lüğətdən vacib olduğunu göstərən fərziyyədir. İkinci dilin tədrisində əsasən 

bütün fikir qrammatik biliklərin öyrənilməsinə - cümlə quruluşuna, fel təsrifinə, zaman for-

malarının geniş işlədilmə formalarına, isim-sifət uzlaşmasına və başqa qaydaların izahatına 

yönəldilib, Bununla yanaşı bir çox dilçi alimlərin araşdırmaları sübut edir ki, lüğət qrammati-

kadan dil öyrənilməsində daha çox fundamental məna kəsb edir. Hələ 1972-ci ildə Britaniya 

dilçi alimi Vilkins elə bir sənəd çap edir ki, burada o, əsaslı şəkildə ənənəvi qrammatikanın 

tədrisinin əksinə olan kommunikativ yönlü tədris təklif edir. Bu tədrisdə öyrəncilər özlərini 

daha sərbəst şəkildə ifadə edə bilirlər. O, öz əsərində yazır: “Qrammatikasız çox az bir şeyi 

mənimsəmək mümkündür, lüğətsiz heç bir şeyi mənimsəmək mümkün deyil.” 1976-cı ildə isə 

Vilkins “Arzu edilən proqram” tərtib etdi. Burada keyfiyyət, vaxt, tərtibat və funksiya dilin 

kateqoriyalaşmasında əsaslı rol oynayır. Kommunikativ yanaşma istiqamətində sillabusların 

tərtibatına Vilkinsin işinə Avropa konsulluğu tərəfindən müraciət edildi. Kommunikativ ya-

naşma tədrisi effektli ünsiyyətə doğru istiqamətləndirirdi. 1970-ci illərin sonlarında funksio-

nal şəkildə tərtib edilən sillabuslarm əsasında ilk dərslik çap edildi. Kitabda təqdim edilən 

dərslərin çoxusu “təqdimetmə” və “təklif’ mövzusu ilə bağlı idi. Təqdim edilən qrammatik 

material cüt və qrup şəkilli yerinə yetirilən kommunikativ tapşırıqlarda öz əksini tapırdı. 

Onun fikirlərinə əsaslanaraq funksional tədrisi ənənəvi tədrislə müqayisə etmək maraqlı olar. 

Məsələn, “would” ənənəvi qrammatikada ilk olaraq zaman formalarından olan keçmişə nəzə-

rən gələcək zaman formasının tərtibatında və sonra şərt budaq cümlələrində modal fel kimi 

təqdim edilirdisə (He said that he would write. If I fmished my work I would help you.), artıq 

funksional tədrisdə o, daha erkən və tez-tez işlədilən ifadəyə çevrilir, təklif, maraq, arzu, istək 

mənalarını kəsb edir (would you like...?). 

Funksional sillabus qrammatik qaydaların kontekst daxilində təqdimatını irəli sürürdü. 

Funksional tədris elə ilk günlərdən tələbələri oxumağa həvəsləndirən, onları öyrənməyə bir 

məqsəd olduğunu dərk etdirən yanaşma kimi aşkarlandı. Funksional yanaşmaya əsaslanan 
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proqramın tərtibatı qeyri Standard şəkildə tərtib edilmişdir. Burada həmişəki kimi qrammatik 

qaydalar toplusuna deyil, anlayış və fəaliyyətə geniş yer ayrılır. Belə ki, anlayış bir “kon-

tekst”, fəaliyyət isə bu kontekstdə yerinə yetirilən xüsusi məqsədlərdir. Məsələn, kontekst “to 

have/has +ed/pıı” və anlayış "shopping" olarsa, tapşırıq tələbələri alış-veriş mövzusunda indi-

ki bitmiş zamandan istifadə edərək bir fəaliyyəti yerinə yetirməyə istiqamətləndirir. Funksio-

nal yanaşmaya əsaslanaraq proqram tərtib edərkən bir çox problemlər də üzə çıxır. İlk mövzu 

necə olmalıdır? Hansı kommunikativ tapşırıqlara üstünlük verilməlidir? Qrammatik qaydala-

rın konkret təhrifinə, yoxsa izahlı təqdimatına üstünlük verilməlidir? "Can I", yoxsa “Would 

you mind if I” kimi ifadələrə üstünlük vermək daha doğru olardı? Qeyd etmək lazımdır ki, 

çox sayda fundamental bir-birinə bənzər kommunikativ funksiyalar və mikro funksiyalar təq-

dim etmək olar. Lakin bunların arasında yalnız bir neçəsi tədrisçilər tərəfindən istifadə olun-

maqdadır. Yaxşı olardı ki, proqramların tərtibatı zamanı analitik tələbləri ənənəvi üsula yönəl-

də biləcək və “əsaslı özül” yanaşmasına istiqamətləndirə biləcək hallara yol verilməsin. Funk-

sional yanaşmada, qrammatika və lüğətin öyrənilməsinə kommunikativ baxımdan faydalı, 

önəmli olmaq məqsədilə geniş yer ayrıla bilər. Məlumdur ki, qrammatika bir çox illər qayda-

lar toplusu kimi təqdim edilib və bir çox ölkələrdə hələ də belə tədris edilməkdədir. Qramma-

tik biliklər vacibdir, lakin o, elə təqdim edilməlidir ki, tələbələr mənalı, səlist, müvafiq kom-

munikasiya qura bilsin. Öyrəncilər qrammatik səhvlərin müəllim tərəfindən düzəldilməsinə 

vərdiş etmişlər. Tələbələr mövzunu dərk etdikcə öz səhvlərini özləri düzəldirlər. Bundan son-

ra onlar sərbəst şəkildə mövzunu kommunikativyönlü dinləmə, nitq, oxu və yazı fəaliyyətinə 

tətbiq edə bilirlər. O da məlumdur ki, tədrisçilərin bir qismi qrammatikanı əsaslı, digər bir qis-

mi isə kommunikasiya daxilində təqdim edir. Müasir tədrisçilər arasında yuxarıda qeyd olu-

nanları birləşdirərək daha fərqli, yeni bir istiqamətə “eklektik yanaşmaya” müraciət edənlər də 

az deyildir. Bu yanaşma bir çox metod və yanaşmalardakı ən effektli aspektləri özündə bir-

ləşdirir. Eklektik yanaşma funksional yanaşma ilə daha oxşar xüsusiyyətlərə malikdir. Lin və 

Qreten onu aşağıdakı səciyyəvi xüsusiyyətlərə ayırırlar: 

1. Tələbələr qrammatikanı təbii yollarla öyrənir və tətbiq edirlər. Dinləmə, nitq, yazı, oxu 

fəaliyyətləri hər biri geniş şəkildə tətbiq edilir.                   

2. Müəllim xarici dili əşya, şəkil, hərəkət və s. göstərməklə təqdim edir. 

3. Real həyatdan götürülən gerçək mövzulara üstünlük verilir. 

4. Qrammatika ilə kommunikasiya arasında tarazlıq. 

Onların fikrincə, qrammatikaya kommunikasiya daxilində diqqət ayırmaq ən səmərəli yol-

dur. Qrammatik formaya diqqət yönəltmədən birbaşa kommunikasiyaya keçmək əsassız hesab 

edilir. Funksional tədris abstrakt və nəzəri biliklərə deyil, praktik və konkret biliklərə üstünlük 

verir. Funksional yanaşmada təkcə qrammatik qaydalar, dil prinsipləri deyil, onun istifadəsi 

əhəmiyyətlidir. Dilin əsası məna kontekstləri şəklində təqdim olunur. Bu kontekstlərdən isti-

fadə edərək fasilitatorlar öyrənciləri kommunikasiyaya cəlb etməlidirlər. Deməli, funksional 

tədrisin əsas istiqaməti kommunikasiyadır və bunun əsasını da xarici dilin dərs boyu istifadəsi 

təşkil edir. Məqsəd tələbələrin qrammatik savadlı nitqə yiyələnmələrinə nail olmaqdır. Riçard 

və Rodger belə qeyd edirlər: “Kommunikasiya müəllimin müxtəlif mövzular seçməsi ilə hə-

vəsləndirici, stimullaşdırıcı ola bilər.” 

Həyatımızda baş verən reallıqları mövzu kimi təqdim etməklə, tələbələri həqiqi aləmə cəlb 

etməklə daha səmimi kommunikasiya əldə etmək olar. İndividual yerinə yetirilən işlərlə kom-

munikativ tapşırıqlar etmək mümkün olsa da, əməkdaşlıq şəraitində qrup və cüt şəkilli yerinə 

yetirilən işlər individual aparılan işlərdən daha effektli nəticələr verir. Çünki problemin həllin-

də tələbələrin birgə müzakirələri effektli bilik əldə etmələrinə yardımçı olmaqla yanaşı onları 
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öyrənmə prosesinə cəlb edir. Bu o demək deyil ki, individual işlərə son qoymaq lazımdır, ək-

sinə, individual iş fəaliyyətinə daha çox rəngarənglik gətirmək üçün digər fəaliyyətlərə tez-tez 

müraciət etmək vacib amillərdəndir. Müəllim zəngin bir mühit yaratmağa çalışmalı, gerçək 

həyat mövzularına daha böyük önəm verməklə tələbələrin ona bağlanmasına şərait yaratmalı-

dır. Yaxşı olar ki, oturacaqlar elə düzülsün ki, hamı bir-birini görə bilsin. Bu zaman müzakirə-

lər daha canlı həyata keçmiş olar. Əməkdaşlıq şəklində aparılan işlərdə öyrəncilər qarşılarına 

məqsəd qoyurlar, öyrənəcəkləri mövzunu planlaşdırırlar, öyrənmə prosesində birgə işləyirlər, 

mövzunu sona yetirib əldə etdikləri yeni bilikləri nümayiş etdirirlər. Öz çıxışlarını müzakirə 

edib qiymətləndirirlər. Doğru olar ki, müəllim evə tapşırıq verərkən tələbələrin arzu və istək-

lərini nəzərə alsın.  

Mükəmməl nitq əldə etmək üçün qrammatika və ünsiyyəti bir araya gətirmək önəmlidir. 

Qrammatikanın innovativ yollarla tədrisə daxil olması məqsədəuyğundur. Ünsiyyətdə olarkən 

tələbə ingilis dilindən geniş istifadə etməklə fikir anlaya və anlada bilir. Bu zaman yaranan 

səhvlərdən çəkinmək lazım deyil. O, dil öyrənmə prosesinin təbii bir hissəsidir. Müəllim təd-

birli olmalı, qeydlər aparmalı və sonda onları müzakirəyə qoymalıdır.  

Kommunikasiya dili mənimsəməyə, ona sahiblənməyə açılan böyük imkandır. Dilin mə-

nimsənilməsində, xüsusilə də xarici dilin öyrənilməsində kommunikasiyanın da rolu əvəzsiz-

dir. Təhsilvermə fəaliyyəti dərs prosesinin rahat və sərbəst keçməsi üçün ayrı-ayrı kompo-

nentlərə bölündüyü kimi, dil özü də ayrı-ayrı bölmələrdən ibarətdir. Dərs zamanı dil öyrənən-

lər adətən çətinliklərdən uzaqlaşır və daha asana aludə olmaqla tədricən dili öyrənməyə da-

vam edirlər. Belə vəziyyətlərdən uzaq olmaq üçün əvvəlcədən onların bilik səviyyələri yoxla-

nılmalı, dil öyrətmə prosesinin düzgün səviyyəsi seçilməli və tələbələr tədricən buna alışdırıl-

malıdırlar. Bu baxımdan müəllim qrammatikanın tədrisi prosesi zamanı bir çox linqvistik 

prinsipləri nəzərdən qaçırmamalıdır. Bu dil prinsipləri müəllimin qarşıya qoyduğu və həyata 

keçirəcəyi əsas məqsədlər olmalıdır. Bunları aşağıdakı bəndlərə ayırmaq olar: 1. Dil nümunə-

lərinə yiyələnmək və onları yaddaşa həkk etmək. 2. Dildə avtomatlaşmış vərdişlərin yaradıl-

ması 3. Ali məktəb tələbəsi səviyyəsində dinləmə və nitq söyləmə vərdişlərinin inkişafı. 4. 

Qrammatikanın tələbələrə yeni metodlarla təqdimatı. Əgər dil öyrənənlərə dil və onun bölmə-

ləri tədris olunursa, biz tələbələrə dilin və qrammatikanın nə olduğunu onların səyi olmadan 

izah etməməliyik, əksinə, tələbələrin özlərinin nəyisə etmələri ilə biliyə yiyələnmələrinə nail 

olmaq daha məqsədəuyğun hesab olunur. Həm müəllim, həm də tələbələrin dilə necə yanaş-

maları və hansı yollarla mənimsəmə prosesini bilməsi zəruridir. Müəllim tələbələrdə mövzuya 

maraq yaratmalı və dinləməni onların istəkləri əsasında həyata keçirməlidir. Məsələn, keçmiş 

bitmiş zaman tədris edildikdən sonra tələbələrə bir neçə mətn təqdim edilir və hansı mətni 

dinləmə seçimi onların üzərinə buraxılır. Müəllim tələbələri dərsə cəlb etmək məqsədilə öz 

keçmişi barəsində, tələbələrə bu zaman formasından istifadə etməklə məlumat verə bilər. Belə 

dinləmə növü son zamanlar ingilis və amerikan məktəblərində dəb halı almış canlı dinləmə 

adlanır. Elm sübut edir ki, ünsiyyət qurmaqla dil öyrənənlər daha çox inkişaf əldə edirlər, 

çünki bu zaman danışan anlamağa və anlatmağa çalışır. Dərs zamanı oyunlardan, simulyasi-

yalardan istifadə etməklə, tələbələr arasında maraqlı kommunikasiya yaratmaq olar. Rollu 

oyunlar tələbələrin yaradıcı təxəyyülünü inkişaf etdirməklə yanaşı ünsiyyət vərdişləri, həm-

çinin mövzunun asan dərk edilməsinə kömək edən emosional təəssürat yaradır. Bu oyunlar 

dərsdə yeknəsəqliyi aradan qaldırır və onun canlı və maraqlı keçməsinə imkan verir. Tələbələr 

indiki qeyri-müəyyən zamandan istifadə etməklə hərə öz evini təsvir edə, necə evdə yaşamağı 

üstün tutduqlarını müzakirə edə bilərlər və ya gələcək qeyri- müəyyən zamandan istifadə et-

məklə tətilə nə planlaşdırdıqları barədə və s. söhbətlər qura bilərlər. Söhbətlərin təbii və ma-
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raqlı olması üçün tələbələr həqiqi, olmuş hadisələrə uyğun dialoqlar qura bilərlər. Məsələn, 

aşağıdakı dialoq keçmiş qeyri-müəyyən zamanda aparılır: 

L: Did you go anywhere last summer? 

E: Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. 

L: Really? Did you like it? 

E: Oh, yes. We loved it. 

L: Did you go hiking there? 

E: No, we didn’t. Actually, we rode horses. And we also went white water rafting on the 

Colorado River! 

L: Did you have fun? 

E: Yes, we did. We had a great time. 

Ünsiyyətin yaradılması üçün ümumbəşəri problemləri mövzu kimi ortaya qoymaq olar və 

ya mağaza oyunları, ada oyunları, lətifələr söyləmək, qrammatik materialı izah etmək və s. 

təşkil etmək olar. Məsələn, yeni bir malı alıcıya necə təqdim etmək olar və s. Bəzi tələbələrə 

oyunlarla dərsin təqdimatı maraqlı görünsə də, digərləri bunu maraqlı hesab etməyə bilərlər. 

Jim Skrivener öz əsərində tələbələrin rollu oyunlar haqqında bəzi fikirlərini belə qeyd etmiş-

dir: 1. Mən başqa tələbələrlə ünsiyyətdə olmaq istəmirəm, onlar pis danışırlar, mən yalnız sizi 

dinləmək istəyirəm. 2. Danışmaq sonraya qalsın, mənə daha çox qrammatikanı tədris edin. 3. 

Mən çox danışıram, amma siz mənim səhvlərimi düzəltmirsiz, belə getsə, mən təkmilləşmə-

yəcəyəm.” Müəllifin qeyd etdiyi fikirlərə bir çox qruplarda rast gəlmək mümkündür. Belə hal-

larla rastlaşmamaq üçün müəllim təqdim edəcəyi dərsi əvvəlcədən planlaşdırmalı və oyunla-

rın keçirilməsinin nə zaman uyğun olduğunu aşkarlamalıdır. Tələbələrin bu barədə fikirlərini, 

hansı mövzu üzərində işləmək istədiklərini öyrənmək doğru olardı. Əgər tələbələr daha çox 

qrammatik tapşırıqlar üzərində söhbət qurmaq istəyirlərsə, onlara bundan bəhrələnmək üçün 

şərait yaradılmalıdır. Məsələn, müəllim onları iki qrupa bölüb, hər ikisinə də zaman formala-

rının düzgün tərtib edilmədiyi mətnlər təqdim edir. Mətndəki cümlələr quruluş baxımından 

tam fərqli olmalıdır. Tələbələr ingilis dilində mübahisələr edərək problemi çözməyə çalışırlar. 

Dil öyrənənlər yalnız sözləri, qrammatikanı, tələffüzü öyrənmirlər, onlar iş birlikləri qurarkən, 

qeyri-formal məclislərdə iştirak edərkən, lətifə söyləyərkən, mağazadan nə isə alarkən necə 

kommunikasiya yaradılırsa, ingilis dilində də ünsiyyəti, ayrı-ayrı janrlarda uyğun formada qu-

rulmalıdır. Yaddan çıxarmaq olmaz ki, insan xeyirxah ünsiyyətə meyllidir. 

Məqalənin aktuallığı. Tədrisin aşağı mərhələsində ayrı-ayn aspektləri öyrənmədən yazılı 

və ya şifahi nitq bacarıqlarına yiyələnmədən, eşidib anlama vərdişləri olmadan, qrammatika-

nın tətbiqinə yiyələnmədən xarici dilin mənimsənilməsi qeyri-mümkündür. Qrammatikanın 

tədrisinin mənimsənilməsində dilin bütün aspektlərinin rolu böyükdür. Dinlənilən nitqi və ya 

oxunulan mətni başa düşmək üçün təkcə sözləri başa düşmək kifayət deyildir, bunun üçün di-

lin qrammatik quruluşuna da bələd olmaq lazımdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Qrammatik biliklər vacibdir, lakin o elə təqdim edilməlidir ki, 

tələbələr mənalı, səlist, müvafiq kommunikasiya qura bilsin. Öyrəncilər qrammatik səhvlərin 

müəllim tərəfindən düzəldilməsinə vərdiş etmişlər. Tələbələr mövzunu dərk etdikcə öz səhv-

lərini özləri düzəldirlər. Bundan sonra onlar sərbəst şəkildə mövzunu kommunikativyönlü 

dinləmə, nitq, oxu və yazı fəaliyyətinə tətbiq edə bilirlər.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və ali məktəblərin 

müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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В статье повествуется о роли грамматики в развитии устной и письменной речи сту-

дентов на английском языке. Преимущества коммуникативного метода доказываются 

высказываниями из произведений ученых-лингвистов. В статье отмечается, что обу-

чение грамматике должно проводиться с целью усовершенствования коммуникации, ее 

правильного направления. В статье затрагиваются инновационные пути обучения грам-

матике, а также большие возможности ее усвоения. 
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Summary 
 

The article describes the role of grammar in the development of oral and written speech of 

students in English. The main aspects of the communicative method are proved scientifically 

by giving examples from the scholars. It is noted in the article that the grammar and 

vocabulary of the target language must be taught to improve the communication, to make it 

fluent and to develop it to a higher extent. Innovative methods of grammar and the ways of its 

comprehension were highlighted in the article. 
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Ünsiyyət; insanlar tərəfindən emosiya, düşüncə, bilik və mühakimə kimi anlayışları müəy-

yən kodlar və simvollar vasitəsilə mənalı mesajlara çevirərək qarşı tərəfə ötürülmə prosesinə 

deyilir. Ünsiyyət bütün insan münasibətlərinin təməlidir, insanlar tərəfindən şifahi və ya işarə 

dili ilə təmin edilir. İnsanlar arasında nitq vasitəsilə keyfiyyətli ünsiyyət məqsədyönlü danış-

mağa istiqamətləndirilir. Beləliklə, müxtəlif səs və simvollardan ibarət dil məfhumu ünsiyyəti 

təmin etmək vasitəsi kimi meydana çıxmışdır. Dil müxtəlif işarə sistemləri və insanlar arasın-

da formalaşan sistemli ardıcıllıq, ünsiyyət təmin etmək üçün təbii bir vasitədir (6, s. 27).  

Dil mədəniyyətin təməlidir. Mədəniyyət bir xalqı digər xalqlardan fərqləndirmək imkanı 

verən adətlər, əxlaqi davranışlar, dəyərlər, sosial normalar və mentalitet dəyişikliklərdir. Dil 

keçmişin mədəni dəyərlərini bu günə daşıyan, mövcud mədəni dəyərləri gələcəyə köçürmək 

üçün istifadə edilən bir vasitədir. Dilin əsas faktoru o dilin lüğətidir. Lüğəti zənginləşdirən 

elementlərdən biri də atalar sözləridir. Atalar sözləri həyata baxışımız, dəyərlərimiz, adət-ənə-

nələrimizin və inanclarımızın şifahi formalarıdır. Atalar sözləri sosial reallıqlardır, insanların 

dolayısıyla həmin dil daşıyıcısının mənsub olduğu xalqın xarakterini özündə toplayan qəlib-

ləşmiş sözlərdir.  

Əsrlər boyu geniş xalq kütlələrinin təcrübəsinə əsaslanan anonim xarakterli atalar sözləri 

ictimaiyyət tərəfindən qəbul edilən düşüncə məhsulları nəticəsində ortaya çıxan, insanlar ara-

sında şifahi olaraq nəsildən-nəslə ötürülən bu günə qədər insanları və cəmiyyəti istiqamətlən-

dirən, az sözlə çox şey deyən mədəniyyət elementləridir. Hər bir xalqın, hər tayfanın dilində 

atalar sözləri olub. İlk yazılı atalar sözləri Mesopotamiyada tapılan lövhələrdə görülmüşdür. 

Bu lövhələrdəki atalar sözləri tarixin ən qədim atalar sözləri kimi xüsusi dəyərə malikdir.  

Tövratda “Süleymanın məsəlləri” kimi xatırlanan sözlər ilə arasında əlaqə olduğu araşdı-

rılmışdır. Bu atalar sözlərinə aid nümunələr: “Həyatımızda ən çətin iki şey uğur və uğursuz-

luqdur; Diqqət və cəsarət həyat qalxanıdır; Təkəbbürdən ancaq döyüş çıxır; Yaxşı nəsihətə 

qulaq asanın hikməti var; Yumşaq cavab qəzəbi sakitləşdirər, sərt sözlər qəzəbi artırar; Saleh-

lərin məsləhəti doğru, pislərin məsləhəti isə hiylədir; Nəfsinə hakim olmayan insan dağıdılmış 

və divarı olmayan şəhərə bənzəyir; Sabahkı günlə öyünmə çünki günün nə gətirəcəyini bil-

mirsən”.     

 Məlumdur ki, şumerlər öz məktəblərində atalar sözlərindən tərbiyə vasitəsi kimi istifadə 

edirdilər. Dünyanın bir çox xalqlarının işlətdiyi atalar sözləri ilə şumer atalar sözləri arasında 

paralellik olduğu araşdırılmışdır. Bu gün atalar sözlərinin müxtəlif aspektlərdən toplanması, 
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tədqiqi “parémiologiya” adlı bir elm sahəsinin yaranmasına səbəb olmuşdur (7).                                                                                   

Atalar sözlərinin istifadə edildiyi qədim dövrlərdən bu günə kimi ictimai quruluşa, dəyər 

mühakimələrinə, zamana, coğrafi areala, dil inkişafına, din və adət-ənənələrə, sivilizasiya və 

ləhcəyə görə dəyişikliklərə məruz qaldığı görünür. Elə atalar sözləri də var ki, zaman keçdik-

cə tamamilə unudulub istifadə olunmur. Ölkənin hər yerində tanınan və istifadə olunan atalar 

sözlərindən başqa, yalnız bir bölgədə və ya dar bir mühitdə yaşayan yerli atalar sözləri də var. 

Dilin məhsulu olan atalar sözləri vasitəsilə mədəni bilik, və təcrübələrin ötürülməsi baş verir 

(8, s. 29).  

Cəmiyyət mədəniyyətinin mənəvi elementləri olan atalar sözləri cəmiyyətin fəlsəfəsini əks 

etdirir. İnformasiya arxivi kimi bəşəriyyətin və bəşəriyyətin yaratdığı sivilizasiyanın yaddaşı-

nı təsvir edir. İlk dəfə 1793-cü ildə nəşr olunan alman lüğətində qarşımıza çıxan mədəniyyət 

anlayışı cəmiyyətin strukturunu fərdlərdən ibarət olaraq, mədəniyyəti “mütəşəkkil bir sistem” 

olaraq təyin edir. Bir qrupu digərindən fərqləndirən kollektiv proqramlaşdırılmış zəka (intel-

lekt) deməkdir.  

Mədəniyyət müəyyən qrupa xas olan, sonradan öyrənilən, nəsildən-nəslə ötürülən miras-

dır. Təmsil etdiyi qrupun davranış və qavrayışlarına təsir edərək gələcək nəslə ötürülür. O, 

həmçinin qaydalar toplusu kimi ifadə edilir. Başqa sözlə, cəmiyyətin və ya qrupun keçmişdə 

və indiki paylaşdığı məlumatlar və təcrübələrdən, faktlardan ibarət struktur kimi müəyyən 

edilir. Dinamik Bir anlayış olan mədəniyyət - öyrənilmiş, tarixi və davamlı, sosial, ideallaşdı-

rılmış qaydalar sistemidir. Dil uzun müddət ərzində və müxtəlif tarixi, coğrafi və mədəni şə-

raitdə təkamül keçmişdir. Sosial aspekti üstünlük təşkil edən təbii (canlı) varlıqdır.  

Dil cəmiyyətin ən mühüm sosioloji sərvətini təmsil edir. Cəmiyyətin mülkiyyəti olan mə-

dəniyyət və dəyərlərin nəsildən-nəslə ötürülməsini, daşınmasını təmin edir. Mədəni dəyərlər 

gələcək nəsillərə ötürülməyəndə “mədəniyyət” olmaq xüsusiyyətini itirə bilər. Mədəniyyət in-

sanların həyatları boyu öyrəndikləri və qarşılıqlı əlaqədə olduqları, onların nə olduğunu və nə-

yi paylaşdıqlarını əhatə edən bir anlayışdır. Mədəniyyət cəmiyyəti təşkil edən insanların for-

malaşdırdığı bütövdür və buna görə də ictimai həyatın əsas şərtidir. Ola bilsin ki, insan mədə-

niyyət yaradıb, amma mədəniyyət də insanı yaradır. insanlar xüsusilə mədəniyyətin qeyri-

maddi elementləri sayəsində sosial şəxsiyyətə çevrilirlər (6, s. 19).  

Bunun nə olduğunu düşünəndə onun bir cəmiyyəti digərindən ayırdığını görürük. Mədə-

niyyət cəmiyyətin dəyərlərini özündə cəmləşdirir. Eyni mədəniyyətə mənsub olanlar fərdi və 

ictimai həyatına müəyyən sahələrində ümumi dünyagörüşünə malikdirlər. Bu insanlar arasın-

da sosial münasibət var, çünki onlar kollektiv şəkildə dəyərlərin daşıyıcılarıdır, bununla da 

mədəniyyət sosial həmrəylik yaratmış olur. Hər bir cəmiyyətin mədəni sərvəti vardır. Mədəni 

sərvəti maddi və mənəvi olaraq iki yerə bölmək olar. Maddi mədəniyyət insan tərəfindən ya-

radılmış hesab olunur. Həyatın təbii və sosial şəraitinə ən uyğun şəkildə uyğunlaşmağa imkan 

verən obyektlər gəlir: əmək və istehsal vasitələri, geyim, məişət əşyaları, rabitə vasitələri, in-

sanın maddi fəaliyyətinin prosesi və nəticəsi olan hər şey.  

Maddi mədəniyyətin elementləri müxtəlif ehtiyacları ödəmək üçün yaradılmışdır və buna 

görə də maddi dəyərlidir. Maddi mədəniyyətdən fərqli olaraq, mənəvi mədəniyyət əşyalarda 

təcəssüm olunmur. Mənəvi mədəniyyət maddi dəyərlərə deyil, daha çox ağıl, duyğu və hisslə-

rə əsaslanır. Bu formalara elmi biliklər, dil, müəyyən edilmiş əxlaq qaydaları, inanclar, düşün-

cə tərzləri, qanunlar və bu kimi formalar. Bəzən təhsil və media fəaliyyətləri də bu kateqori-

yaya aiddir. Mənəvi mədəniyyət məzmununa əsasən, dil vasitəsilə nəsildən-nəslə ötürülür. Bir 

millətin mədəni fakturasının formalaşmasına töhfə verən ən mühüm mənəvi mədəniyyət ün-

sürlərindən biri atalar sözləridir (4, s. 56).  
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Atalar sözləri dünyanın bütün dillərində mövcuddur. Atalar sözləri ilə əlaqədar Türk Dün-

yasının ən zəngin qaynağı XI əsrdə Mahmud Qaşqari tərəfindən yazılmış “Divan-ü Lügat'it 

Türk” adlı əsərdir.  

 Atalar sözləri insanların həyat təcrübəsinin məntiqi ümumiləşdirilməsindən daha çox hissi 

yaşantılarının obrazlı ifadəsi kimi təcəssüm olunur. Müxtəlif xalqlara mənsub olduğundan da 

fərqli mədəniyyət daşıyıcıları kimi özünəməxsus fərqli və universal xüsusiyyətləri mövcud-

dur. Bütün xalqların atalar sözlərinə baxdığımızda, bütün mövzularda eyni miqdarda atalar 

sözü görmürük, çünki xalq şəcərəsində bəzi mövzular həyati əhəmiyyət kəsb edir, digəri isə 

az əhəmiyyət kəsb edir.  

Məsələn, Afrika yerliləri əksərən çöllərdə, meşələrdə yaşadıqlarından öz gündəlik həyatla-

rı ilə uyğunlaşan atalar sözlərindən istifadə edirlər. Şərqi Afrikada, Gannada yaşayan ashanti 

qəbiləsinin istifadə etdiyi atalar sözündə öz həyat tərzlərinin necə kodlaşdığını görmək müm-

kündür. Do not call the forest that shelters you in the jungle – sizi qoruyan meşəyə cəngəllik 

deməyin. Sizə qayğı göstərən kimsəni təhqir etməyin mənasını daşıyır.  

Çoxşaxəli mental göstərici kimi fəaliyyət göstərən mədəniyyət anlayışlar həm etnomədəni 

irsi və müxtəlifliyini  həm də mentalitetin və milli xarakterin xüsusiyyətlərini əks etdirir. 

Müxtəlif nöqteyi-nəzərdən paremiyaları təhlil edir. Xalq mədəniyyəti cəmiyyətin mədəni var-

lığının mühüm ölçüsünü təşkil edir. Xalq mədəniyyəti müəyyən mühitdə formalaşır və möv-

cudluğunu davam etdirir. 

Ortaq birliklərin məhsulu olan xalq mədəniyyəti birliyin formalaşmasında mühüm rol oy-

nayır. Xalqların geniş coğrafiyada yayılması və müxtəlif dövlətlər kimi mövcud olmalarına 

görə, mədəni fərqlərin ortaya çıxmasından daha təbii bir şey yoxdur. Axı eyni ölkənin daxilin-

də, eyni dildə danışan insanlar arasında belə, bölgədən bölgəyə fərqlər görünə bilər. Atalar 

sözləri aşağıdakı qruplara bölünür: Universal atalar sözləri – Dünyanın mədəniyyət baxı-

mından bir-biri ilə əlaqəsi olmayan hissələrinin atalar sözlərini müqayisə etdikdə nəinki eyni 

əsas fikrə, həm də ifadə formasına malik olan bir neçə atalar sözləri tapılır, yəni söz də eynidir 

və ya çox oxşardır. 

Bunlar əsasən sadə müşahidələrin sadə ifadələri və ya sadə etik anlayışlardır, lakin sadə 

müşahidələrin bütün ifadələri hər dildə atalar sözünə çevrilmir; Lokal atalar sözləri - Mədəni 

cəhətdən əlaqəli bölgələrdə istifadə olunur. Yerli atalar sözləri ilə yanaşı bir çox alınma atalar 

sözləri də görünür. Onların əhəmiyyətli bir hissəsini regionun keçmişinin klassik ədəbiyya-

tına, Avropada yunan-Roma klassiklərinə, Uzaq Şərqdə isə Sanskrit və Türk klassiklərinə aid 

etmək olar: Yerli atalar sözləri - Mədəni bölgədə tez-tez daxili fərqlər meydana çıxır, (məsə-

lən, Quran, İncil və ya Konfutsi Analektləri) hər dildə eyni dərəcədə atalar sözləri mənbəyi ki-

mi qəbul edilmir. Coğrafi yaxınlıq həm də başqa bir ümumi yerli atalar sözünün yaranmasına 

səbəb olur. Bu mülahizələr bir neçə Avropa və Uzaq Şərq dillərində, ingilis və türk dillərində 

təsvir edilmişdir. Atalar sözləri həmişə milli dillərin ən canlı və eyni zamanda ən sabit hissəsi 

olub, görkəmli mütəfəkkirlərin deyim və aforizmləri ilə rəqabətə davamlı olub. Atalar sözlə-

rində aforizmlərə nisbətən milli təfəkkürün mənzərəliliyi, onların milli xarakter xüsusiyyətləri 

daha qabarıq ifadə olunur və ən əsasda atalar sözlərinin yaradıcısı xalqdır. Atalar sözləri qısa, 

lakin dərin mənalı folklor nümunəsidir. Onlar sosial və ideal funksiyaları ilə insanların dünya-

görüşünü ifadə edirlər. Atalar sözləri tarixi inkişafın və xalqın mədəniyyətinin müəyyən xüsu-

siyyətlərini özündə ehtiva edir. Atalar sözlərinin semantik sferası çox genişdir və onları məh-

dudlaşdırıla bilməz. Bəzi atalar sözləri forma və dil müxtəlifliyinə baxmayaraq mənaca oxşar-

dır.                                                                                                                            

Çox vaxt ümumi insan təcrübələrini və təbiət qanununu əks etdirdiyinə  görə universaldır, 
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eyni mesajı müxtəlif mədəniyyətlərdəki atalar sözlərində tapmaq olar. Eyni zamanda, onlar da 

spesifikdirlər. Hər bir mədəniyyətin həmin mədəniyyətə xas olan xüsusiyyətləri öyrətmək 

üçün istifadə etdiyi çoxsaylı atalar sözləri mövcuddur. Müxtəlif mədəniyyətlərin atalar sözlə-

rində fərqli dəyərlər ifadə oluna bilər. Mədəni cəhətdən qiymətləndirilən elementlər hamı tə-

rəfindən qəbul edilən struktura uyğundur. Bu cür elementlər həyatı, əxlaqı, adət-ənənələri 

canlı və konkret şəkildə əks etdirir.                                                        

Atalar sözləri mənşəyinə görə milli və alınma olaraq iki qrupa bölünürlər. Gəldikləri fon-

ların müxtəlifliyi əslində mədəniyyətlərinin müxtəlifliyi deməkdir. Latın dilindən gələn fona 

malik atalar sözləri ilə qədim türk dil ailəsinin atalar sözləri mədəniyyət prinsipindən fərqlən-

sələr də bəzi hallarda eyni semantik sahəyə xas ortaq atalar sözləri də mövcuddur. Atalar söz-

ləri mədəniyyət prinsipindən bir çox halda fərqlənsə də, bəzi hallarda oxşarda ola bilir. Buna 

misal olaraq, “Susmaq gümüşdürsə, danışmaq qızıl” atalar sözünü göstərmək olar. 1932-ci il-

də Richard Jente “gümüş” və “qızıl” atalar sözünü “Şərq mənşəli” kimi təsvir etmişdir. Rağib 

əl-İsfahani və 9-cu əsr yazıçısı Əl-Cahiz yazırdı ki, “nitq gümüşdən olsaydı, sükut da qızıldan 

olardı”) (1, s. 244). 

“Gümüş” və  “qızıl" atalar sözü İslam İspaniyasında da tanınırdı, burada XI əsrdə İbn Ha 

tərəfindən qeyd edilmişdir. Türk dillərinə məxsus qədimi ədəbiyyat nümunələrində də bu ata-

lar sözlərinə rast gəlmək mümkündür. Nəzərə alsaq ki, atalar sözlərini fərqləndirən və birləş-

dirən amillərdən biri də dindir. Hər dində sükut, səbr anlayışları yüksək qiymətləndirilir. Ona 

görə demək olar ki hər dildə bu atalar sözünün ekvivalentinə rast gəlmək mümkündür. Bu ata-

lar sözü sükutun əvəzsiz bir hədiyyə olduğunu ifadə edir.  

Çox vaxt söhbət zamanı bəzi insanlar dayanmadan danışır və demək olar ki, dəyərli heç nə 

demirlər. Onlar heç dərk etmirlər ki, insanlar, zehinlərində baş verənləri qiymətləndirmək 

üçün sükuta ehtiyac duyurlar. Ünsiyyətin dəyərli keyfiyyətlərindən biri yaxşı dinləyici olmaq 

bacarığıdır. Başqalarını dinləmək bir sənətdir. Təəssüf ki, bəzən insanlar başqasının dayanma-

sını gözləyirlər ki, öz hissəsinə başlaya bilsinlər. Susmaq başqasının düşüncələrinə, ehtiyacla-

rına və problemlərinə həssas olmaqdır. Atalar sözünün hind-Avropa dil ailəsinə məxsus bəzi 

dillərdə olan qarşılığı:                                           

 

İngilis dilində: Speech is silver, silence is golden. 

Alman dilində: Reden ist Silber, aber Schweigen ist Gold. 

Rus dilində: Слово серебро а молчание золото. 

Fransız dilində: La parole est d'argent, le silence est d'or.                                                                                   

 

Türk dil ailəsinə mənsub olan Azərbaycan dilində “Susmaq gümüşdürsə, danışmaq qızıl” 

atalar sözünün türk dil ailəsinə mənsub digər türk dillərindəki qarşılığı belədir:  

        

Balkan dilində: Söz gümüş ise sükut altındır. 

Başqırd dilində: Aytkan huzin kömöş bulha, tik toravan altın. 

Bulqar dilində: Söz gümüş ise sükut altındır.  

Qaqauz dilində:  Söz gümüşse susmak altındır.  

Xakas dilində: Sös kümüs, çe hıyga söz altın poladır.  

Qaraçay dilində:  Söz kümüş, sükunet altın.  

Qaşkay dilində: Sakıt olan sagın olur.  

Qazax dilində: Az söz altın, köp söz kümis.  

Qırğız dilində: Köp söz kömir, az söz altın.  
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Qıpçak dilində: Sükut yahşırak söylemekten.  

Kumuk dilində: Söylemek gümüş bulsa, söylemey turmak altın.  

Nogay dilində: Az söz altın, köp söz kümis. 

Osmanlı dilində: Söz gümüş ise sükut altındır.  

Özbək dilində:  Gapni kam sözla, işini köp közla.  

Tatar dilində: Sözin kömiş bulsa, tik toruvın altın 

Türkmən dilində: Geplemezlik altın, altın sözüni yaşırma.  

Uyğur dilində: Köp söz kümüş bolsa, az söz altun (1, s. 300). 

  

Ünsiyyətdə danışmaqdansa dinləməyin əhəmiyyətini ifadə etmək üçün istifadə olunan “İki 

dəfə dinlə, bir dəfə də” və “Az de, çox dinlə” atalar sözləri ilə eyni məna daşıyır. Bu atalar 

sözləri də xalqlar arasında eyni məna kimi istifadə olunur. Atalar sözlərinin ortaq nöqtəsi on-

dan ibarətdir ki, ünsiyyətdə danışmaqdan çox dinləmək vacibdir. Bu qəbildən olan atalar söz-

lərində susmağın mahiyyətini vurğulamaq üçün müxtəlif üsullarla ifadə edildiyini görmək 

olar. Sağlam ünsiyyətdə həmsöhbəti diqqətlə dinləmənin vacibliyi vurğulanır. Tez-tez uşaqla-

rın təlim-tərbiyəsində və ictimai yerlərdə məsləhətlər verməkdə, müsbət insani keyfiyyət kimi 

istifadə olunur.             

Məqaləninn aktuallığı. Müasir dövrdə linqvistlərin daha sıx qarşılaşdığı problemlərdən 

biri müxtəlif mədəniyyətlərə məxsus atalar sözlərinin semantik və linqvokulturoloji cəhətdən 

araşdırılmasıdır. Bu araşdırmalar linqvokulturologiyanın,  sosiopsixologiyanın, etnokulturolo-

giyanın qarşısında duran əsas vəzifələrdən olaraq günümüzədək öz aktuallığın qorumaqdadır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə iki dil ailəsinə məxsus dil qruplarına aid atalar sözləri 

həm semantik həm də linqvokulturoloji aspektdən qarşılıqlı şəkildə araşdırılmış, nümunələr 

vasitəsi ilə qarşıya qoyulan məqsədlər aydınlaşdırılmışdır.          

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu məqalədən müxtəlif sistemli dillərdəki ata-

lar sözlərini semantik və linqvokulturoloji aspektdən araşdıran zaman, paremioloji mühazirə-

lərdə istifadə edilə bilər. 
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A.Ш. Афшари                                                                                                                               

 

Лингвокультурные особенности пословиц в разных 

систематических языках, принадлежащих к одному  

семантическому полю  

 

Резюме 

 
Пословицы — это пример короткого, но содержательного фольклора. Они выра-

жают мировоззрение людей с их социальными и идеальными функциями. Пословицы 

содержат определенные особенности исторического развития и культуры народа, опии-

сывают все стороны жизни людей. Несмотря на языковые и культурные различия или 

сходства, их роль одинакова. 

 

 

A.Sh. Afshari                                                                                                                 

 

Linguacultural features of proverbs in different systematic  

languages belonging to the same semantic field  

 

Summary 

 
Proverbs are short but deeply meaningful an example of folklore. They express people's 

worldview with their social and ideal functions. Proverbs contain certain features of historical 

development and culture of the people, describe every aspect of people's lives. Despite the 

linguistic and cultural differences or similarities, their role is the same.  
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Müxtəlifsistemli dillərdə sözlərin fərqliliyi 
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Rəyçilər: filol.ü.f.d., dos. C.M. Babayev, 

                filol.ü.f.d., dos. S.B. Mustafayeva                                     

 

Açar sözlər: dil, danışıq, variant, söz, fərqli, sistem, ingilis 

Ключевые слова: язык, речь, вариация, слово, разное, система, английский 

Key words: language, speech, variation, word, different, system, English 

 

Bu gün həm ingilis, həm də Azərbaycan dilçiliyində dilin bütün səviyyələrində variativlik 

probleminə maraq getdikcə artmaqdadır. Bu təbii olaraq millət və xalqların linqvistik ənənlə-

rində inkişaf edir, bu baxımdan variativlik haqqında nəzəriyyənin qurulmasına böyük ehtiyac 

duyulur. Variativlik probleminə ilk dəfə Praqa fonoloqları  müraciət etmişlər. XX əsrin əvvəl-

lərində L.V.Şerba, sonralar E.Koseriu bu məsələyə toxunmuşlar. Sovet dilçiliyində bu məsə-

ləyə 50-ci  illərdə diqqət yetirilmişdir. Xarici dilçilikdə isə 60-70-ci  illərdə bu məsələyə artıq 

yeni bir sahə kimi diqqət yetirilmişdir. Azərbaycanda isə ilk dəfə fonetik səviyyədə bu məsə-

ləyə F. Veysəlli, cümlə səviyyəsində isə D. Yunusov toxunmuşdur. Onların nöqteyi-nəzərin-

cə, dilin bütün vahidləri öz təbiətlərinə görə variativdirlər və ayrıca vahidlər kimi hər biri kon-

kret anlamda və situasiyada varisiyaya məruz qalırlar. 

Dil tək sistem kimi mövcud deyil, o həmçinin sistem kimi inkişaf edir. İngilis dilinin müx-

təlif leksik-semantik qrupları mövcuddur. Məsələn,  

 

British English American English Azərbaycan dilində olan 

ekvivalentlər 

ABC ABC’s əlifba 

action replay instant replay təkrar 

airhostess stewardess styüardessa 

American football football Amerikan futbolu 

 

İngilis dilinin Britaniya və Amerikan variantları arasında müəyyən fərqlər mövcuddur.  

Hətta ingilis dilinin Britaniya variantı və Amerikan variantı haqqında belə deyim var: “İki 

millət bir dil vasitəsilə bölünüb”. Bu deyimin dəqiq kim tərəfindən deyilməsi məlum deyil, la-

kin həm ingilislər, həm də Amerikalılar bununla razıdır. Lakin ümumilikdə Britaniyalılar dü-

şünürlər ki, ən düzgün variant onların danışdığı variantdır. Britaniyalılar çox zaman ingilislərə 

deyir: “Siz ingiliscə danışmırsınız, siz amerikanca danışırsınız” (1, s. 19). Lakin qeyd etməli-

yik ki, hər iki variant fərqlidir. Hər iki variantda əsas fərq lüğət tərkibində müşahidə edilir. 

Hətta gündəlik işlədilən yüzlərlə söz var ki, hər iki variantda fərqli məna verə bilir. Aşağıdakı 

nümunələri nəzərdən keçirək:  

mailto:mehbuba@gmail.com
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Britaniya  variantı Amerikan variantı Azərbaycan dilinə 

tərcüməsi 

accommodation accommodations məskən 

action replay instant replay cəld cavab 

aerofoil airfoil hava qanadları (təyyarələrdə) 

aeroplane airplane təyyarə 

agony aunt advice columnist məsləhətçi 

aluminium aluminum Alüminium 

aniseed anise Razyana 

baking tray cookie sheet kökə qabı 

bank holiday legal holiday rəsmi bayram 

beetroot beet(s) Çuğundur 

biscuit cookie; cracker Biskvit 

black economy underground economy yeraltı iqtisadiyyat 

blanket bath sponge bath hamam süngəri 

block of flats apartment building Yaşayış binası 

boiler suit coveralls qazan örtüyü 

 

İndi isə Amerikan və ingilis variantları arasındakı yazı fərqliliyini müşahidə edək: 

 

Britaniya variantı Amerikan variantı Azərbaycan dilinə 

tərcüməsi 

Centre center mərkəz 

Fibre fiber Lif 

Litre liter Litr 

theatre theater Teatr 

 

İngilis və Amerikan variantlarında -or/-our sonluğu ilə qurtaran sözlərdə rast gəlinən 

fərqliliklər: 

 

Britaniya variantı -our Amerikan variantı -or Azərbaycan dilinə 

tərcüməsi 

behaviour behavior Davranış 

colour color rəng 

humour humor lətifə, zarafat, yumor 

labour labor iş, əmək 

neighbour neighbor Qonşu 

Flavor flavor Dad 

 

Təbii ki, bu siyahının sayını artıra bilərik. İngilis dili prefikslərlə kifayət qədər zəngin he-

sab edilir. 

Suffikslər isə sözün sonuna artırılan şəkilçilər hesab edilir. C.C.Frayz “İngilis dilinin Qu-

ruluşu” əsərində yazır ki, suffikslərin əsas məqsədi sözün hansı sinifə aid olmasını göstərmək-

dir. Məsələn, isim əmələ gətirən suffukslər, sifət əmələ gətirən siffukslər və s.  

https://en.oxforddictionaries.com/definition/action-replay
https://en.oxforddictionaries.com/definition/aerofoil
https://en.oxforddictionaries.com/definition/aeroplane
https://en.oxforddictionaries.com/definition/agony-aunt
https://en.oxforddictionaries.com/definition/aluminium
https://en.oxforddictionaries.com/definition/aniseed
https://en.oxforddictionaries.com/definition/baking-sheet
https://en.oxforddictionaries.com/definition/bank-holiday
https://en.oxforddictionaries.com/definition/beetroot
https://en.oxforddictionaries.com/definition/biscuit
https://en.oxforddictionaries.com/definition/black-economy
https://en.oxforddictionaries.com/definition/blanket-bath
https://en.oxforddictionaries.com/definition/block#block__18
https://en.oxforddictionaries.com/definition/boiler-suit
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Bəzi nitq hissələrinə görə bir neçə suffiksin nümunəsini verək:  

 

Suffikslər Nümunələr 

-ism  (isim əmələ gətirən şəkilçi) Terrorism “terrorizm” 

-dom (isim əmələ gətirən şəkilçi) Freedom “azadlıq” 

-er və -or isim əmələ gətirən şəkilçilər. Bu 

şəkilçilər əsasən sənət bildirən sözləri 

yaradır. 

Employer “işə götürüən”, actor “aktyor” 

-en və -ify feil əmələ gətirən şəkilçilər Widen “genişləndirmək”, simplify “sadələşdir-

mək” 

-able sifət əmələ gətirən şəkilçi Reasonable “məqbul”, unprofitable “zərərsiz” 

-ly zərf əmələ gətirən məhsuldar şəkilçi Unhappily “bədbəxtlikdən”, naturally “təbii 

olaraq” 

 

Mənanı anlamaq üçün mütləq digər cümlələri, yaxud abzası, yaxud mətni oxumaq lazım-

dır. Frazeoloji vahidlər dilin yaradıcısı və daşıyıcısı olan xalq tərəfindən yaradılır, lüğət tərki-

binə, yeni frazeoloji vahidlərin formalaşması üçün mənbə rolunu oynadıqda hətta dilin əsas 

lüğət fonduna daxil olur (2, s. 90). Tərcümə olunmayan, yalnız yenidən mənalandırılaraq qav-

ranılan frazeoloji birləşmələrin köməyilə dilin estetik aspekti qüvvətləndirilir. “İdiomların kö-

məyilə, güllərin müxtəlif rəng çalarları ilə olduğu kimi, dilin informasiya cəhəti dünyamızın 

hissi-intuitiv təsvirilə dolğunluq qazanır”.  

İngilis dilində variativlik probleminin tədqiqindən aydın oldu ki, ingilis dilinin variantları, 

əsasən, üç qrupa – şimali, mərkəzi və cənubi dialektlərə bölünür. Bu dialektlər – yəni va-

riantlar arasında fərq ən çox fonetik və leksik-semantik səviyyədə təzahür edir. İngilis dilində 

variantların ümumi xüsusiyyətlərinin mövcud olması dil sisteminin özünəməxsus qanunauy-

ğunluğundan irəli gəlir (5, s. 112).  

İngilis dilinin leksik tərkibi qarışıqdır. Bu tərkibdə müxtəlif tarixi layları təşkil edən sözlər 

mövcuddur. Bu qəbildən olan sözlər əmələ gəlmə, xarakter, həcmə görə başqalarından çox 

fərqlənir. Lakin onları aşağıdakı şə-kildə qruplaşdırmaq olar: a) Skandinav dillərindən alınma 

sözlər; b) fransız dilindən alınma sözlər; c) latın və yunan dillərindən olan alınma sözlər; ç) 

başqa dillərdən alınma sözlər. Müasir ingilis dilinin zəngin leksik sistemi mövcuddur. Vebste-

rin lüğəti 425 000 sözdən ibarətdir. Etimologiyaya görə bu sözlərin 35% german mənşəlidir, 

55% latın-fransız mənşəlidir, 10% isə qədim yunan, italyan, ispan, portuqal, holland, alman 

və s. dillər-dən alınma sözlərdir. Müxtəlif dillərin ingilis dilinə olan təsiri nəticəsində ingilis 

dilinin söz tərkibində bəzi dəyişikliklər baş verib. İngilis dilinə yunan dilindən sözlər latın dili 

vasitəsilə keçib (6, s. 22), məsələn:  

- latın dilindən “audio” – “qulaq asmaq” sözündən - “auditorium” – “tamaşa zalı, auditori-

ya”, “audience” – “tamaşaçılar, kütlə; radiodinləyicilər, televiziya vasitəsilə tamaşa edənlər”;  

- yunan dilindən “bios”-“həyat” sözündən - “biology”-“biologiya”, “biography” - “tərcü-

meyi hal, bioqrafiya”; 

- yunan dilindən “grapho” – “yazmaq” sözündən “graphic” – “qrafik, təsviri”; 

İngilis dilində alınma sözdüzəldici elementlər mövcuddur. Onlar əksər hallarda latın və 

fransız dilindən əmələ gəliblər, məsələn: “anti-” - “qarşı”, “re-” – “yenidən”, “pro-” - müxtəlif 

mənalarda, “counter-” - “qarşı”. 

Alınma sözlərinin təsiri altında bir sıra qədim ingilis sözləri istifadədən çıxıb və yaxud 

mənalarını dəyişib. Məsələn, qədim ingilis dilinin sözlərinin yerinə fransız və yaxud fransız 
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dili vasitəsilə latın və yunan dillərindən keçən alınma sözlərinin işlənməsi müşahidə edilir: 

“river, battle, army, astronomy, arithmetic, poetry”. Skandinav əvəzlikləri “they” və “them” 

qədim ingilis dilində o mənada işlənən sözlərini istifadədən çıxartdılar. Skandinav “sky” və 

“anger” sözlərinin təsiri altında ingilis “heaven” və “wrath” isimlərinin mənaları daraldı (3, s. 

112).  

Söz dilçilikdə, danışıq dilindəki bir söz, obyekt və ya praktiki məna ilə ayrılıqda söylənə 

bilən ən kiçik fonem ardıcıllığı olaraq təyin edilir. Bir çox dildə sözlər, normal yazı sistem-

lərindəki boşluqlarla və ya digər qrafik konvensiyalarla ayrılmış standart yazı sistemlərindəki 

qrafiklərin ardıcıllığına (hərflərə) uyğundur. “Söz” mənası olan və sözün ən kiçik vahidi olan 

morfemdən fərqlənir. 

Müasir ingilis dili zəngin dil olduğundan bu dildə sözlərin leksik semantik variativliyinin 

fərqli üsulları mövcuddur. Dilin söz tərkibində müntəzəm olaraq dəyişikliklər müşahidə edilir. 

Dildə yeni sözlər yaranır, dildə yaranan sözlər digər dilə keçir, dildə mövcud olan bəzi sözlər 

köhnəlir, bəziləri yenilənir və s. Müasir ingilis dilində leksik semantik variativlik aşağıdakı 

üsulları müəyyən edilmişdir: 

1. Söz kökünə müxtəlif şəkilçilər artırmaqla söz düzəldilməsi; 

2. Söz kökünə söz artırmaqla söz düzəldilməsi; 

3. Sözün bir nitq hissəsindən başqa bir nitq hissəsinə keçməsi ilə yeni söz düzəldilməsi; 

4. Sözə yeni məna verməklə söz düzəldilməsi. 

Variativlik hadisəsi Böyük Britaniya, ABŞ, Kanada, və s. kimi böyük ölkələrdə geniş diq-

qət sahəsi yaradıb. İngilis dilinin milli-mədəni spesifikası və həmçinin bu dilin ayrı-ayrılıqda 

hər ərazidə mövcudluğu və istifadəsi diqqəti cəlb edir. Bu ölkələrdə ingilis dili vasitəsilə əksər 

vacib sosial funksiyalar yerinə yetirilir.  

Məqalənin aktuallığı. Məqalənin aktuallığı sözlərin fərqliliyinin müəyyən edilməsi yolla-

rından bəhs edilməsi ilə bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik məqalədə müxtəlifsistemli dillərdə sözlərin fərq-

ləndirilməsinin  hansı əsaslarla  müəyyənləşməsi və araşdırılmasından ibarətdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.. Məqalədə fərqləndirilən vasitələr tələbələr, 

müəllimlər, tədqiqatçılar və digərləri tərəfindən düzgün istifadəsinə yardımçı ola bilər. 
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М.О. Мамедли  

 

Различия слов на различных языках 

 

Резюме 

 
Проблема дисперсии объяснялась по-разному на многих языках в разное время и 

теперь объясняется с разных точек зрения в лингвистике разных народов, а также в лю-

бой национальной лингвистике, даже в трудах знатоков одного и того же языка. Из-

вестно, что термины «инвариант» и «вариант» вошли в лингвистику из фонологии. Все 

это проанализировано в статье. 

 

M.O. Mammadli 

 

The differences of words in various languages 

 

Summary 

 
The problem of variance has been explained in different ways in many languages at 

different times and is now explained from different points of view in the linguistics of 

different peoples, as well as in any national linguistics, even in the works of experts of the 

same language. It is known that the terms "invariant" and "variant" entered linguistics from 

phonology. All of these have been analyzed in the article. 
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Açar sözlər: söz, söz birləşməsi, sərbəst, sabit, dil, vahid, cümlə 

Ключевые слова: слово, словосочетание, самостоятельный, фиксированный, язык, 

единица, предложение 

Key words: word, word combination, free, fixed, language, unit, sentence 

 

Bu və yaxud digər dildə iki və daha artıq sözün əlaqəsindın əmələ gələn, düzəldilən dil va-

hidi söz birləşməsi kimi qəbul edilir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, hər hansı bir dildə iki və 

daha artıq sözün hər cür, necə gəldi birləşməsi də söz birləşməsi kimi qəbul edilə bilmir. Də-

qiq bir dildən asılı olmayaraq, iki və daha artıq sözün birləşməsi o halda söz birləşməsi hesab 

edilir ki, belə dil vahidlərində iki şərt olsun (1, s. 226). 

1) İki və daha artıq sözün birləşməsi nəticəsində alınmış dil vahidinin, yəni söz birləşməsi-

nin malik olduğu normativ məna həyat həqiqətinə uyğun gəlsin, onlara zidd olmasın. Məsə-

lən, ingilis dilində işlədilməsi təbii və mümkün olan aşağıdakı verilmiş söz birləşmələrində 

olduğu kimi: 

/In the air/ (sözönülü birləşmə) – havada; 

/Beside the bed/ (sözönülü birləşmə) – çarpayının yanında; 

/Along the road/ (sözönülü birləşmə) – yol boyu; 

/To live and breathe/ (məsdər birləşməsi) – yaşamaq və nəfəs almaq; 

/Looking stunning/ (feili sifət birləşməsi) – heyranedici görünmək; 

Söz birləşmələrinin bir qismini cümlə tərkibində təqdim edək. Nümunədə işlədilən söz 

birləşmələri qara şriftlə verilmişdir. Nümunələr: 

1. /The bewildered tourist was lost// (Çaşmış turist itkin düşdü). 

2. /The lost puppy was a wet and stinky dog// (İtmiş küçük yaş və üfunətli bir it balası 

idi). 

3. /The flu clinic had seen many cases of infectious disease// (Qrip klinikasında bir çox 

yoluxucu xəstəlik hadisəsinə rastlandı).   

4. /It was a story as old as time// (Zaman kimi qədim bir hekayə idi). 

5. /Saturday became a cool, wet afternoon// (Şənbə sərin, nəmli bir günorta idi). 

6. /The sports car drove the long and winding road// (İdman avtomobili uzun və do-

lanışlı yolla getdi).  

Verdiyimiz nümunələrdə ingilis dilində misal olaraq verilmiş söz birləşmələri və onların 

Azərbaycan dilində olan qarşılıqlar göstərir ki, bu dil vahidlərinin malik olduğu normativ 

məna həyat həqiqətlərinə zidd deyil. Onlar ifadə etdikləri mənaları əks etdirmək gücünə ma-

likdirlər. Məsələn, deyirik: /a beautiful woman/, yaxud /an ugly man/ – gözəl qadın, yaxud 

eybəcər kişi. Bu ifadələrin ikisi də mövcuddur və biz onları hər gün danışıqda, yaxud yazıda 
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işlədə bilərik. 

Müasir ingilis dilində formal olaraq aşağıdakı kimi də söz birləşmələri düzəltmək olar. 

Məsələn: /black sun/ (qara günəş), /salty place/ (duzlu torpaq), /edible baby/ (yeməli körpə), 

/drinkable song/ (içməli nəğmə), /playing stone/ (oynayan daş), /walking buildings/ (gəzən 

binalar) və s.  

Bu tərkiblərə formal qrammatik baxımdan yanaşsaq, onları söz birləşməsi kimi də qəbul 

etmək olar. Yuxarıda təqdim etdiyimiz söz birləşmələri kimi, onlar da iki sözün birləşməsin-

dən əmələ gəlib. Lakin O. Musayev iddia edir ki, bu birləşmələri əsla söz birləşməsi adlandır-

maq olmaz, çünki onların malik olduğu normativ məna obyektiv həqiqətlərə əsla uyğun gəl-

mir, yəni təbiətdə nə qara rəngdə günəş, nə gəzən binalar və s. mövcud deyildir (2, s. 342).  

2) Dildə iki və daha artıq sözün birləşməsindən ibarət olan vahidləri söz birləşməsi adlan-

dırmaq üçün vacib olan şərtlərdən ikincisi isə söz birləşmələrinə daxil olan sözlərin dilə aid 

olan dil nümunələri əsasında sıralanması və onların müəyyən sintaktik əlaqə zəminində birləş-

məsidir. Məsələn, müasir ingilis dilinə aid olan nümunələrə bunları göstərə bilərik: təyin edən 

söz+təyin olunan söz (1) və ya təyin olunan söz + təyin edən söz (2). Məsələn: 

a) /The brave soldier/ (cəsur əsgər), /my cousin/ (mənim əmim oğlu), /dopey Alan /(axmaq 

Alan), /the lawyer with the big nose/ (böyük burunlu vəkil); 

b) /That aardvark/ (o heyvan), /one rat/ (bir sıçovul), /a dangerous shark/ (qorxunc balina), 

/funny Mickey/ (gülməli meymun); 

c) /The house in the corner/ (küçədəki ev), /inner London/ (daxili London), /dirty factory/ 

(çirkli fabric), /a house without shelter/ (sığınacaqsız ev); 

d) /This table/ (bu stol), /our London Bridge/ (bizim London körpümüz), /the sharp chisel/ 

(kəskin alət), /that nitrogen/ (o azot), /last month/ (keçən ay), /an inch/ (bir düyüm), 

/her cooking/ (onun bişirməsi); 

e) /Utter confusion/ (Tamamilə qarışıqlıq), /some kindness/ (xeyirxahlıq), /your faith/ 

(sənin inamın), /the Theory of Relativity/ (nisbilik nəzəriyyəsi), /a joy boy/ (şən oğlan) və s. 

Verilmiş söz birləşmələrinə aid olan forma, yəni sözlərin vahid tərkibdə  başqa cür sıralan-

ması müasir ingilis dili üçün düzgün hesab edilə bilməz (2, s. 343). Məsələn, a beautiful girl 

əvəzinə, a girl beautiful demək olmaz. Yaxud /A letter from my sister// əvəzinə /from my 

sister a letter/ demək məqbul hesab edilmir. 

Sözlərin bu cür birləşməsi söz birləşməsi adlandırıla bilməz. Sözlər ancaq o halda söz bir-

ləşməsi kimi adlandırıla bilər ki, onlar müəyyən məntiqi və qrammatik cəhətdən əsaslandırı-

laraq birləşdirilsin.  

Söz birləşmələri sintaksisin tədqiqat obyektinə aiddir. Hazırda söz birləşmələri ilə əlaqə-

dar məsələlərdən biri onların hüdudları məsələsidir. Bu o deməkdir ki, söz birləşməsi adlandı-

rılan sözlərin hansı tərkibdə öyrənilməsini araşdırmaq olduqca vacibdir. Qeyd etmək lazımdır 

ki, bu məsələdə dilçilərin fikri müxtəlifdir. Məsələn, V.Vinoqradov, N.Yartsevə və başqaları 

bu fikirdədirlər ki, sözlərin hər cür birləşməsi söz birləşməsi adlana bilməz. Bu dilçilərin  qə-

naətinə görə, yalnız iki əsas nitq hissəsinin birləşməsindən ibarət olan tərkiblər birləşmələr 

söz birləşməsi kimi qəbul edilə bilər.  

Bir qrup dilçilər də var ki, onlar sözlərin hər cür birləşməsini söz birləşməsi hesab edirlər. 

N.Burlakova bu barədə yazır: “Qərb dilçiləri “wise men” söz birləşməsi ilə to the lighthouse 

birləşməsi arasında heç bir fərq görmürlər. Baxmayaraq ki, bu birləşmə iki əsas nitq his-

səsinin (sifət+isim) birləşməsindən, to the lighthouse isə bir əsas (isim) və iki köməkçi nitq 

hissəsindən (sözönü və müəyyənlik artikli) ibarətdir, qərb dilçiləri onların hər ikisinin eyni 

olaraq söz birləşməsi adlandırırlar (3, s. 343). 
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Müasir ingilis dilində söz birləşmələri aşağıdakı xüsusiyyətlərinə görə təsnif olunur: 

1) söz birləşmələrinin tərkibində olan aparıcı komponentə görə; 

2) söz birləşmələrinin quruluşuna görə; 

3) komponentlərin sərbəstliyinə və qeyri-sərbəstliyinə görə (4, s. 45). 

Yuxarıda da yazdığımız kimi, hər bir söz birləşməsində müəyyən bir aparıcı söz olur (əsas 

söz), digərləri isə onun ətrafında birləşir, yəni ona tabe olur. Bu baxımdan müasir ingilis 

dilində söz birləşmələrinin növlərini aşağıdakı kimi müəyyən etmək olur: 

1) Əsas sözü isim olan söz birləşmələri: 

1. The best defense against the atom bomb is not to be there when it goes off. (Atom 

bombasına qarşı ən yaxşı müdafiə, partlayanda orada olmamaqdır). 

The atom bomb – ismi birləşmə; 

Against the bomb – sözönülü birləşmə; 

2. He does not have a bank account as he does not know his father’s real name. (Onun 

bank hesabı yoxdur, çünki o, atasının əsil adını bilmir). 

A bank account; his father’s real name – ismi birləşmələr; 

3. The best car safety device is a rear-view mirror with a cop in it. (Ən yaxşı avtomobil 

təhlükəsizlik cihazı içərisində polis olan arxa görünüş güzgüsüdür). 

Qeyd edək ki, təyinedici söz isimdən əvvəl də, sonra da gələ bilər. Əgər o (təyin edici söz) 

isimdən  əvvəldə gəlirsə, o halda o, artikl, yiyəlik əvəzliyi, yiyəlik halda olan isim, sifət, feili 

sifət və s. nitq hissəsindən olur. 

Məsələn:  

/His toy/ (onun oyuncağı); 

/The book/ (bu kitab); 

/Dull chisel/ (küt alət); 

/New table/ (yeni stol) və s.  

İsimdən sonra gələn təyinedicilərə sözönülü birləşmələr, təyin budaq cümlələri, feili sifət 

birləşmələri və məsdərlər daxildir.  Məsələn: 

/Devil in disguise/ (gizlənmış şeytan); 

/Man of his word/ (sözünün ağası; sözünü tutan şəxs); 

/Face red with embarrassment/ (utanaraq qızaran üz); 

/A man with a crooked nose/ (əyri burun adam) və s.  

Müasir ingilis dilində feili birləşmələr də mühüm əhəmiyyət kəsb edir və çox işlənir. Feili 

birləşmələr əsas feildən və digər hər hansı bir feil+modal, yaxud köməkçi feildən ibarət olur 

(5, s. 112). Feili birləşmələrdə əsas feil adətən birləşmənin sonunda gəlir. Bu cür birləşmələr-

də quruluş belə olur:  

Modal verb (modal feil); auxiliary verb (köməkçi feil); mv(mf)=main verb (əsas feil) 

They all laughed. (Onlar hamısı güldü).  

TVs can be very annoying nowadays! (Televizorlar hazırda çox narahatedici ola bilir). 

An apartment must have cost more expensive than a hotel for five of them. (Mənzil on-

ların beşi üçün gərək ki, oteldən daha baha olmalıdır). 

John might have been waiting outside for me. (Coni ola bilsin ki, bayırda məni gözləyir). 

Sadə feil birləşmə əsas fieldən ibarətdir. Sadə feili birləşmədə feil nəqli cümlələrdə, əmr 

cümlələrində işlədilir (rast gəlinir). Məsələn: 

His camera takes wonderful pictures. (indiki qeyri-müəyyən zaman, nəqli cümlə); (Onun 

kamerası möhtəşəm şəkillər çəkir). 

Dress smartly (Gözəl geyin). Arrive on time (Zamanında gəl). (Əmr cümlələri) 
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Mürəkkəb feili birləşmə modal feil və bir və ya daha çox köməkçi fieldən ibarət olur və 

onlar əsas fieldən əvvəl gəlir. Modal feil həmişə nu cür birləşmələrdə köməkçi feillərdən son-

ra gəlir.  

(modal feil; köməkçi feil; əsas feil) 

Car prices can fall during some weeks. (Avtomobil qiymətləri bir neçə həftə ərzində düşə 

bilər). (modal feil+əsas feil) 

He may have played this game before. (O, ola bilsin ki, bu oyunu əvvəllər oynayıb) 

(modal feil+ hər hansı bir köməkçi feil) 

This work should have been finished by the end of the month. (Bu iş ayın sonuna kimi gə-

rək ki, qurtaracaq) (modal feil + iki mköməkçi feil) 

İki və daha artıq sözün birləşməsindən əmələ gələn dil vahidi söz birləşməsi kimi qəbul 

edilir. İki və daha artıq sözün hər cür birləşməsi də söz birləşməsi hesab edilə bilməz. İki və 

daha artıq sözün birləşməsi o zaman söz birləşməsi adlandırıla bilər ki, onda aşağıdakı iki şərt 

müşahidə olunsun:  

1) iki və daha çox sözün birləşməsi nəticəsində alınmış dil vahidinin, yəni söz birləşməsi-

nin malik olduğu nominativ məna həyat həqiqətlərinə uyğun gəlməlidir.  

2) dildə iki və daha artıq sözün birləşməsindən ibarət olan vahidləri söz birləşməsi adlan-

dırmaq üçün həmin söz birləşmələrinə daxil olan sözlərin dilə xas olan dil nümunələri əsasın-

da sıralanması və onların müəyyən sintaktik əlaqə zəminində birləşməsidir.  

Məqalənin aktuallığı. Məqalə hazırda aktual olan söz birləşmələrinin fərqləndirilməsi 

yollarından bəhs edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik söz birləşmələrinin fərqli növlərinin oxşar və fərqli 

cəhətlərinin müəyyənləşməsi, araşdırılmasından ibarətdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə fərqləndirilən vasitələr tələbələr, 

müəllimlər, tədqiqatçılar və digərlərinin düzgün istifadəsinə yardımçı ola bilər. 
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Взаимодействие между компонентами  

сочетаний слов в английском языке 

 

Резюме 

 
В статье исследуется соотношение компонентов словосочетаний в английском язы-

ке. Во-первых, он дает некоторую информацию о классификации словосочетаний в сов-

ременном английском языке. В нем говорится, что не все лингвисты называют составы, 

образованные на основе словосочетаний непослушания. Сочетание слов должно иметь 

не только содержание, но и значение. Одно из слов во фразе должно быть грамма-

тически подчиненным. Также в статье затронуты виды словосочетаний. В статье также 

полностью проанализирована взаимосвязь компонентов словосочетаний.  

 

A.S. Seyidli 

 

The relationship between the components  

of word combinations in English 

 

Summary 

 
The article investigates the relationship between the components of the word combinations 

in English. It firstly gives some information about the classification of word combinations in 

modern English. It states that not all linguists call compounds formed on the basis of 

disobedience word combinations. The word combination must have a meaning as well as a 

content. One of the words in the phrase must be grammatically subordinate. The types of the 

word combinations have been touched upon in the article as well. The relationship between 

the components of word combinations have been fully analyzed in the article too.  
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Bilinqvizmi öyrənən müxtəlif dilçilər ilk əvvəl ana dilin tərifini verməyə çalışır və daha 

sonra ikinci, üçüncü dili öyrənməyə davam edirlər. Belə dilçilərdən, T.Skutnab-Kangas ana 

dilinin tərifini belə verir: “Ana dili mənşəyi, kompetensiyası (səriştə), funksiyası və mövqeyi 

olan bir danışıq vasitəsidir. Bu alimə görə, ana dilinin dörd funksiyası vardır:  mənşə, səriştə, 

funksiya və mövqe (1, s. 90).  

Dilin mənşəyi o deməkdir ki, insan doğulduğu yerin dilini ana bətnindəykən öyrənir, yəni 

bu ilk növbədə sosioloji meyar hesab olunur. Kompetensiya insanın ən yaxşı bildiyi dil funk-

siyası hesab olunur. Bu linqvistik kriteriyadır. İnsanın daha çox istifadə etdiyi dil funksiya ki-

mi qəbul olunur və bu da sosiolinqvistik faktor kimi başa düşülür. Mövqe isə o anlamı verir 

ki, şəxs qarşı tərəfin istifadə etdiyi dili bilir və həmin dilin istifadəsini məqbul hesab edir. Bü-

tün bu sadalananlar dilin linqvistik faktorları kimi müəyyən edilir və bunlar həm sosio-psixo-

loji, fərdi-psixoloji və sosiologiya kimi sahələrdə özlərinəməxsus xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. 

Lakin bu o anlama gəlmir ki, insan bütün bu dörd kriteriyanın hamısı yerinə yetirməlidir.  

Dilin əsas mahiyyəti onun ünsiyyət vasitəsi olmasıdır. Avstriya psixolinqvisti  K. Bühler 

“Dil nəzəriyyəsi” əsərində dil işarələrinə danışanın mövqeyindən yanaşmada onların üç funk-

siya yerinə yetirdiyini yazır (2, s. 116). Danışan nəyisə ifadə etməli, kiməsə (dinləyənə) müra-

ciət etməli və nəyisə təsvir etməlidir. F. Veysəlli bu funksiyaları misalla belə izah edir: “Fərz 

edək ki, danışan öz müsahibinə gəzinti zamanı belə deyir: Gedək bir çay içək. Bu söyləmdə 

danışanın susuzluğu ifadə olunur. Həmçinin, o, dostuna hazırkı psixoloji və fiziki vəziyyətini 

təsvir edir. Eyni zamanda o, həmsöhbətinə müraciət edərək onun fiziki vəziyyətini başa düş-

məyə imkan yaradır” (29, s. 37).  

İnsanın dil kim mənəvi fəaliyyətini ictimai cəhətlə dərketmə prosesini insan özü həyata 

keçirir, ana dili adlanan aralıq dünyasında fərdlərin fövqündə duran baxış, dəyər və yönümlə-

rin məkanı kimi müxtəlif dil kollektivlərində üzvlənən formada özünü büruzə verir (3, s. 32). 

K. Bühler dilin funksiyaları barədə olan fikirləri ilə Praqa Dilçilik məktəbinin nümayən-

dəsi R. Yakobson dilin funksiyalarını daha da genişləndirir. F.Veysəlli də özünün müxtəlif ki-

tablarında, məsələn “Struktur dilçiliyin əsasları”, “Dil” əsərlərində dilin funksiyalarını təsvir 

edir. F. Veysəllinin iddialarını əsas tutaraq, həmin funksiyaları belə sıralaya bilərik: 

Birinci funksiya: danışanın mövqeyini əks etdirən funksiya. Bununla danışan dinləyənə tə-

sir göstərir, ona öz mövqeyini bildirməklə müxtəlif hiss-həyəcanını, fərqli hissələrini ifadə 

edir. Bu zaman seqment vahidlərin keyfiyyət və kəmiyyətlə yanaşı, söyləmlərin prosodiyası 

və intonasiyası mühüm rol oynayır (3, s. 37). Məsələn: ¡Sən mənə bir şey edə bilməzsən! Və 
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yaxud: ¿Sən hələ də buradasannnn? və s. Burada əsasən emotiv və ya ekspressiv funksiya ifa-

də olunur.  

Növbəti funksiya kimi dinləyənə yönəlmiş funksiyanı qeyd etmək olar. Bu zaman danışan 

dinləyəndə müəyyən münasibət oyatmaq, ona hər hansı bir göstəriş, əmr və ya istiqamət ver-

mək məqsədi ifadə edir. Məsələn, fenomenlərin yığıncağında məşhur yutuber dostlarına deyir: 

/Dostlar, son zamanlarda sosial mediada qazandığımız uğur bizi sevindirməyə bilməz// və s.  

E. Bialystock yazır ki, icra funksiyası da dilin funksiyaları arasındadır. Bu funksiya əsasən 

müəyyən məsələləri planlaşdırmağa, təşkil etməyə və başlamağa kömək edən bir sıra proses-

lərdən ibarətdir (15, s. 210).  

Üçüncü funksiyanı referentiv funksiya adlandıran F.Veysəlli yazır: “Xarici aləmdə əşya, 

hadisə və predmetə yönəlikli aidolma, advermə kimi vəziyyətləri biz referentiv funksiya ad-

landıracağıq” (3, s. 38). Məsələn, /There is a club in our village that is named “Queen Eli-

zabeth”//  (Kəndimizdə ‘Kraliça Elizabeta’ adlandırılan bir klub var). 

Fatik funksiya kimi dördüncü funksiya qeyd olunur. Dil və paralinqvistik vasitələrin kö-

məyilə (mimika, jest), qüvvətləndirici ədatlarla (hə, bəli və s.) ünsiyyətdə iştirak edən tərəfləri 

şirnikləndirmək, həvəsləndirmək və s. Məsələn, Həəə nə oldu? Bəs deyirdin mənə qalib gələ-

cəksən?! və s. 

Beşinci funksiya poetik və ya estetik funksiya adlanır. Bu funksiya zamanı danışıqda və ya 

poeziyada fikir qabardılır, təmtəraqlı ifadələr seçilir və s. Məsələn, başımın tacı, gözümün nu-

ru, sevimli qızım mənim! və s.  

Metodil funksiya altıncı funksiyadır. Bu zaman dil ifadələri və formaları dilin təsvirinə yö-

nəlir. Məsələn, bu nə hərəkəti edirsən, Bilmirsən ki, bizdə belə hərəkət etməzlər?! və s. F. 

Veysəlli yazır ki, bu funksiyanın icrası zamanı dil həm obyekt, həm də metadil kimi çıxış 

edir. Düşünürük ki, bu cür ifadələr Azərbaycan dilində çoxluq təşkil edir, çünki Azərbaycan 

dili bizim ana dilimizdir və biz öz obyektimizi, yəni Azərbaycan dilini bu dilin öz vasitəsilə 

səciyyələndiririk. Lakin ingilis dilində ismin hal kateqoriyası yoxdur, yaxud alman dilində is-

min dörd halı var deyiriksə, o halda obyekt dil ingilis və alman dili olur, Azərbaycan dili isə 

metadil kimi çıxış edir. F. Veysəlli yazır ki, metadil öyrənilən və ya obyekt dili təsvir edən 

dildir (3, s. 38). 

Dil informasiyanı saxlamaq, hifz etmək, lazım gəldikdə onu bərpa etmək və ya ötürmək 

funksiyasını daşıyır. Hər hansı bir tarixi, mədəni və ya iqtisadi uğur təsvir olunursa, hadisə, 

kəşf, bədii əsər haqqında məlumat tərtib olunur, vaxt keçdikdən sonra o, unudulur. Lakin za-

man keçdikcə hər şey yada düşür, xatirələr və ya rəvayətlər dəyişdirilib danışılır və bədii əsər 

kimi meydana çıxır. Məsələn, oğuzların “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı on üç əsr bundan əv-

vəl qələmə alınsa da, bu gün də bu dastan haqqında bu və ya digər şəkildə danışılır.  

Növbəti funksiya kimi dilin tanıma funksiyasını qeyd etmək olar. Biz həmsöhbətimizin bi-

rinci cümləsindən onun kim olduğunu, yaşını, peşəsini, hətta peşə fəaliyyətini çox zaman 

müəyyən edə bilərik. Linqvistik hazırlığı olan hər kəs üz-üzə gəldikdə əvvəllər görmədiyi və 

tanımadığı adamın hansı dildə danışdığını və ya hansı dil ailəsinə mənsub olduğunu müəyyən-

ləşdirə bilər.  

Qeyd edilən bu funksiyalar emosional və kommunikativ funksiya bütöv dilə aiddir, çünki 

onlar dilin harada, hansı məqamda işlənməsindən asılı olmayaraq özünü həmişə büruzə verir. 

Bundan fərqli olaraq, fatik funksiya daha çox fərdi-bədii, yəni poetik və potetik danışıq üçün 

səciyyəvidir. Emosional funksiya deklamasiyada, müəllif ifasında, şeir və mətnlərin oxunu-

şunda özünü göstərir.  

Dilin funksiyaları bilinqvizmin danışıq fəaliyyətinin linqvistik əsaslarının inkişafında mü-
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hüm rol oynayır. M. Byram və C. Brumfit iddia edirlər ki, bilinqualizmin danışıq fəaliyyətinin 

linqvistik əsaslarını müəyyən etmək üçün ilk növbədə dilin funksiyalarını və onların tətbiqi 

mexanizmlərini bilmək lazımdır. Onlar eyni zamanda bu prosesinin bir qədər çətin olduğunu 

da yazırlar. Onlar bunu onunla əlaqələndirirlər ki, hazırkı şəraitdə kimin bilinqual olduğunu 

müəyyən etmək olduqca çətindir. Bilinquallığın tərifini axtaran bu dilçilərin qənaətinə görə, 

bilinquallığın tərifini verməzdən əvvəl “semi linqual” (yarımdilli) terminin izahını bilmək la-

zımdır. Bu termin bəzi hallarda “double semilinguals” da adlandırılır. /Semilinqual/ “yetərli 

olmayan səriştə”, yaxud “yetərli səriştəsizlik” kimi izah edilə bilər. M.Byram və C.Brumfit 

iddia edirlər ki, semilinquallıq söz ehtiyatının az olması və düzgün olmayan qrammatikaya sa-

hib olma mənasını verir. Onların qənaətinə görə, semilinquallar danışıq vaxtı ancaq dili necə 

istifadə edəcəklərini düşünürlər. Həmçinin, bu cür dilə sahib olan insanlarda bildikləri dilin 

hər hansı biri ilə düşünmək və hisslərini ifadə etmək də olduqca çətindir (5, s. 83).  

T. Skutnab-Kangasın isə bilinqualizm barədə öz fikirləri var. O, bilinquallığın linqvistik 

əsaslarını 4 yarımqrupa bölür. Hər yarımqrup isə bilinquallığın fərqli aspektlərini özündə eh-

tiva edir. Onun bölgüsü belədir: 

 

Mənşə 1) uşaq kiçik yaşlarından, məsələn doğulduğu ailədə iki dil öyrə-

nir, yəni dil daşıyıcıları vasitəsilə; 

2) uşaq ilk başdan hər iki dil vasitəsilə paralel olaraq ünsiyyət qu-

rur, yaxud qurmağa meyilləndirilir; 

Səriştə 1) bütövlükdə iki dilə nəzarət etmə bacarığı; 

2) hər iki dilə dil daşıyıcısı nəzarət etməyi bacarır; 

3) iki dil eyni dərəcədə istifadə olunur; 

4) ikinci dildə əhəmiyyətli ifadələr işlətməyi bacarır; 

5) dillərdən ən azı birində (bəzən ikisində də) düzgün qrammatik 

quruluşlu cümlələr işlətməyi bacarır; 

6) danışıq zamanı lazım olduqda digər dillərdən də istifadə edir; 

Funksiya Çox vəziyyətdə iki dili də işlətməyi bacarmaq; 

Münasibət 1) Özlərini iki dilli və iki mədəniyyətin daşıyıcısı hesab edirlər; 

2) Digər insanlar onları bilinqual kimi qəbul edirlər (1, s.94). 

 

T. Skutnabb – Kangas yazır ki, bilinqualın dil kompetensiyası zamanı insan iki dilə də nə-

zarət etməyi bacarır (1, s. 84). C. Brumfit isə bu qənaətdədir ki, hər iki dilə dil daşıyıcısı kimi 

nəzarət etmə bacarığı, dil səriştəsi kimi başa düşülə bilər (5, s. 56). R.Braun da bu alimlərlə 

eyni fikri paylaşaraq yazır ki, dil səriştəsi zamanı insan iki və daha artıq dil üzərində nəzarət 

gücünə malik olur (9, s. 112). Düşünürük ki, bu fikirlər bilinqvizmin danışıq fəaliyyətinin 

linqvistik əsaslarını aydın ifadə etməyə imkan verir. Lakin təbii ki, bu barədə başqa fikirlər də 

mövcuddur. Məsələn, E. Haugen yazır ki, əgər şəxs ana dili olmayan dildə tam mənalı cümlə-

lər qurmağı bacarırsa, demək o, bilinqual hesab edilə bilər və onun danışıq fəaliyyəti linqvis-

tik amilləri özündə ehtiva edə bilir.  

Bilinqvizmin danışıq fəaliyyətinin linqvistik əsaslarını öyrənən alimlərdən bəziləri bu fi-

kirdədirlər ki, ikinci dilə nəzarət etmək üçün bilinqualda həmin dildə sadəcə əsas biliklər və 

qrammatik quruluş barədə məlumat olmalıdır. Belə olduqda onun nitqi bilinqvizmin danışıq 

fəaliyyətini əsas şərtlərini özündə ehtiva edəcəkdir. Məsələn, C. Macnamara yazır ki, bilinq-

vizmin danışıq fəaliyyətinin linqvistik əsaslarını müəyyən etməyin dörd sahəsi vardır: 1) anal-

maq; 2) danışmaq; 3) oxumaq; 4) yazmaq. Onun qənaətinə görə, bu sahələr dörd kateqoriyaya 
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bölünür: 1) fonetika; 2) leksika; 3) sintaksis; 4) semantika (10, s. 58). “Əgər fərd bu dörd ka-

teqoriyadan birini ikinci dildə nümayiş etdirməyi bacarırsa, demək onun nitqi bilinqvizmin 

danışıq fəaliyyətinin linqvistik əsaslarını mühafizə edə bilmişdir” deyə C. Macmara yazır (10, 

s. 80). Buradan belə məlum olur ki, sadalanan dörd kateqoriyadan ancaq birini bilən belə 

bilinqual hesab edilə bilər. Lakin biz C. Macmaranın fikri ilə razılaşa bilmərik. Belə çıxır ki, 

əgər ispan olan biri yunan əlifbasını bilirsə, deməli o, bilinqual hesab edilə bilər. Bu təbii ki, 

qəbul edilə bilməz, çünki bilinquallığın şərtlərinə ziddir.  

Bilinqvizmin danışıq fəaliyyətinin linqvistik əsaslarını müəyyənləşdirmək üçün ilk əvvəl 

danışanın neçə dil bildiyini bilmək lazımdır. Bu zaman iki dilin necə istifadə olunması, hansı 

mühitdə və ya hansı şərtlərdə işlədilməsi də xüsusi diqqət cəlb edir. Bilinqual danışıq mühi-

tindən asılı olaraq, hansı dilə ehtiyac olduğunu müəyyən edir və onu istifadə edir. R.Appel 

and P. Muysken (1987) bilinqvizmin danışıq fəaliyyətinin linqvistik əsaslarının iki növünü 

təklif edirlər: a) ictimai (societal); b) fərdi (individual) (12, s. 124). Bilinqualizmin fərdi növü 

əsasən iki və daha çox dilin istifadəsi zamanı müşahidə olunur. Hazırda müxtəlif sosial şərait-

lərdə ictimai bilinqualizm geniş işlədilir. Məsələn belə sosial şərait deyəndə mühacirlik, təh-

sil, mədəniyyət, evlilik və s. nəzərdə tutulur.  

F. Grosjean Avropa mühitini nəzərdə tutaraq yazır (13, s. 380): “Avropa Komissiyasının 

hesabatına görə, dünyanın bəzi ölkələrində danışanların 25 faizi ikinci dildən istifadə edirlər 

və yaxşı istifadə edirlər. Belə ki, onlar ikinci dildə ana dili kimi danışmağı bacarırlar” (14, s. 

380). Məsələn, belə ölkələrdən Kanada, Nigerya, Hindistan, Avstraliya və cənubi Amerika öl-

kələrini göstərmək olar”.  

Fərdi bilinqualizmin mövcud olması üçün cəmiyyətdə, yəni bilinqual olmayan cəmiyyətdə 

bilinqual spikerə rast gəlmək mümkündür. Qeyd edək ki, bilinqualizm bu növü daha mürək-

kəbdir və xüsusi yanaşma tələb edir. İki dilli natiq olmağın mənasını izah edən geniş bir mü-

bahisə mövcuddur. R. Appel and P. Muysken (12, s .2-3) bununla bağlı yazırlar: “Fərdi bilin-

qualizm odur ki, şəxs iki dildən də öz ana dili kimi istifadə etməyi bacarsın (12, s. 2-3). Yəni, 

natiq ikidilli hesab olunmaq üçün hər iki dildə olan bütün dil bacarıqlarından səlis istifadə et-

məlidir. Bu məsələyə iki müxtəlif yanaşma vardır. Bunlardan birini C. Brumfit təklif edir (5, 

s. 56). Onun qənaətinə görə, individual bilinqv iki və daha çox dili ana dili kimi istifadə etmə-

yi bacarmalıdır.  

Digər tərəfdən, C. Macnamara C. Brumfitin verdiyi tərifdən daha fərqli birini təklif edir. 

Onun qənaətinə görə isə bilinqv ikinci dildə danışmaq üçün həmin dildə bir neçə vərdişə sahib 

olsa, kifayət edər və bu da onun bilinqv olmasını şərtləndirməyə yetər (11, s. 85). Bu, iki 

fərqli dildə danışmağın girişi və ümumi təsviridir, bu barədə başqa fikirlər də ola bilər. F. 

Grosjean bilinqv barədə daha aydın bir tərif verir. O yazır ki, bilinqv kimdir və bilinqvizmin 

danışıq fəaliyyətinin linqvistik əsaslarını müəyyən etmək üçün ilk əvvəl dil səlisliyi və dil is-

tifadəsi arasında aydın bir fərq müəyyən etmək lazımdır. Daha sonra isə bilinqvlərin işlətdiyi 

dillərin zamanla necə dəyişə biləcəyini müəyyən etmək, yaxud müşahidə etmək lazımdır. Bu 

tərifi irəli sürməklə o (F.Grosjean) sübut etməyə çalışır ki, qeyd edilən fərq mütləq müəyyən 

edilməlidir. Əks halda insanlar yanlış olaraq bu düşüncəyə düşərlər ki, bilinqvlər iki dilə də 

səlis şəkildə nəzarət edə bilirlər. Bu yerdə qeyd edək ki, biz də bu yanaşmanın səhv olduğu 

düşüncəsindəyik. Belə ki, bilinqvlərin çoxu iki dildə də sərbəst danışmaya bilər, əsas odur ki, 

düşüncələrini lazım olan şəkildə qarşı tərəfə çatdıra bilsinlər. İki dildə danışanların əksəriyyəti 

hər iki dildə səlis danışa bilmir.  

\Xatırlatmaq yerinə düşər ki, bilinqvlər bildikləri dildən müxtəlif situasiyalarda və fərqli 

məqsədlər üçün istifadə edirlər. Beləliklə, bilinqvlərin dillərində səlis danışma səviyyəsi bu 
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dillərin həyatlarındakı ehtiyacından asılıdır və bunlardan birini, ehtimal ki, digərlərinə nisbə-

tən bəzi bacarıqlarda daha səlis istifadə edirlər. F. Grosjean yazır: “Bilinqvlərin müxtəlif dildə 

danışmaq bacarıqları həmişə eyni olmur. Bu fərqi yuxarıda qeyd etdiyimiz bilinqvizmin danı-

şıq fəaliyyətinin linqvistik əsaslarında müşahidə etmək olar. Belə ki, danışan (bilinqv) bir linq-

vistik əsasda yaxşı ola bilər, lakin bir başqasında əksinə yaxşı olmaya da bilər” (14, s. 156). 

Məsələn, bir dildə yaxşı yazmaq olar, digərində isə yaxşı danışmaq, yaxud, oxumaq və s.  

Qeyd edək ki, bəzi bilinqv ölkələrdə uşaqlar məktəbdə bir dil evdə isə bir başqa dil isti-

fadə edirlər. Hətta bəzi hallarda bilinqv ölkələrdə eyni ailə üzvləri öz aralarında belə iki dil is-

tifadə edə bilirlər. Belə uşaqlar, məktəbi bitirdikdən sonra məktəbdə danışılan dili daha az is-

tifadə edirlər, yaxud da onu dəyişiklik edərək işlədirlər. Bu vəziyyət böyüklər arasında da baş 

verə bilər. Məsələn, böyüklər işdə bir dildən, evdə başqasından və cəmiyyətdəki müxtəlif im-

miqrantlar ilə başqa dillərdə danışmaq məcburiyyətində qala bilirlər.  

Beləliklə, “ikidilli dillərin sabitlik anları və dəyişiklik anları var ki, bir dil birdən yeni əhə-

miyyət qazanır və başqa bir dil sabit qala bilər və ya daha az rol oynaya bilər”. Bu dəyişiklik 

özünü həm linqvistik, həm də psixoloji proseslərdə büruzə verə bilər.  

Məqalənin aktuallığı. Bilinqualizmin ümumi aspektlərinin öyrənilməsi, fərqləndirilməsi, 

müəyyən edilməsi məqalənin aktuallığını təşkil edir.   

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik müasir dilçilikdə bilinqualizmin növlərinin öyrənil-

məsi ilə bağlıdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə tədqiq edilən vasitələri tələbələr, 

müəllimlər, tədqiqatçılar və digər hərbi sahə ilə maraqlanan şəxslərin düzgün istifadəsinə yar-

dımçı ola bilər.  
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Общие аспекты двуязычия 

 

Резюме 

 
В статье рассматриваются общие аспекты двуязычия. В нем говорится, что сущест-

вует четыре направления в определении лингвистических основ речевой деятельности 

двуязычия. Они были выделены как 1) понимать; 2) говорить; 3) читать; 4) писать. Эти 

области разделены на четыре категории: фонетика, лексика, синтаксис и семантика. 

В статье подчеркивается тот факт, что если человек способен продемонстрировать 

одну из этих четырех категорий на втором языке, это означает, что он / она может про-

демонстрировать лингвистические основы двуязычия. 

 

S.M. Baghirova  

 

General aspects of bılıngualısm 

 

Summary 
 

The article deals with the general aspects of bilingualism. It states that there are four areas 

in determining the linguistic basis of bilingualism speech activity. They have been 

distinguished as 1) to understand; 2) to speak; 3) to read; 4) to write. These areas are divided 

four categories: phonetics, lexic, syntax, and semantics.  

The article highlights the fact that if an individual is able to demonstrate one of these four 

categories in a second language, it means that he/she is able to demonstrate  the linguistic 

basis of bilingualism.  
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Cognitive semantics is part of the cognitive linguistics movement. Semantics is the study 

of linguistic meaning. Cognitive semantics holds that language is part of a more general 

human cognitive ability, and can therefore only describe the world as people conceive of it. It 

is implicit that different linguistic communities conceive of simple things and processes in the 

world differently (different cultures), not necessarily some difference between a person's 

conceptual world and the real world (wrong beliefs). 

The main tenets of cognitive semantics are: 

That grammar manifests a conception of the world held in a culture; 

That knowledge of language is acquired and contextual; 

Cognitive semantics has introduced innovations like prototype theory, conceptual 

metaphors, and frame semantics, and it is the linguistic paradigm/framework that since the 

1980s has generated the most studies in lexical semantics. As part of the field of cognitive 

linguistics, the cognitive semantics approach rejects the traditional separation of linguis-

tics  into  phonology,  morphology,  syntax,  pragmatics, etc. Instead, it divides semantics 

into meaning-construction and knowledge representation. Therefore, cognitive semantics stu-

dies much of the area traditionally devoted to pragmatics as well as semantics. 

The techniques native to cognitive semantics are typically used in lexical studies such as 

those put forth by L. Talmy, G. Lakoff and D. Geeraerts. Some cognitive semantic 

frameworks, such as that developed by L. Talmy, take into account syntactic structures as 

well. 

As a field, semantics is interested in three big questions: what does it mean for units of 

language, called lexemes, to have "meaning"? What does it mean for sentences to have 

meaning? Finally, how is it that meaningful units fit together to compose complete sentences? 

These are the main points of inquiry behind studies into lexical semantics, structural 

semantics, and theories of compositionality (respectively). In each category, traditional 

theories seem to be at odds with those accounts provided by cognitive semanticists. 

Classic theories in semantics (in the tradition of Alfred Tarski and Donald Davidson) have 

tended to explain the meaning of parts in terms of necessary and sufficient conditions, 

sentences in terms of truth-conditions, and composition in terms of propositional functions. 

Each of these positions is tightly related to the others. According to these traditional theories, 

the meaning of a particular sentence may be understood as the conditions under which the 
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proposition conveyed by the sentence hold true. For instance, the expression "snow is white" 

is true if and only if snow is, in fact, white. Lexical units can be understood as holding 

meaning either by virtue of set of things they may apply to (called the "extension" of the 

word), or in terms of the common properties that hold between these things (called its 

"intension"). The intension provides an interlocutor with the necessary and sufficient 

conditions that let a thing qualify as a member of some lexical unit's extension. Roughly, 

propositional functions are those abstract instructions that guide the interpreter in taking the 

free variables in an open sentence and filling them in, resulting in a correct understanding of 

the sentence as a whole. 

Meanwhile, cognitive semantic theories are typically built on the argument that lexical 

meaning is conceptual. That is, meaning is not necessarily reference to the entity or relation in 

some real or possible world. Instead, meaning corresponds with a concept held in the mind 

based on personal understanding. As a result, semantic facts like "All bachelors are unmarried 

males" are not treated as special facts about our language practices; rather, these facts are not 

distinct from encyclopaedical knowledge. In treating linguistic knowledge as being a piece 

with everyday knowledge, the question is raised: how can cognitive semantics explain 

paradigmatically semantic phenomena, like category structure? Set to the challenge, 

researchers have drawn upon theories from related fields, like cognitive 

psychology and cognitive anthropology. One proposal is to treat in order to explain category 

structure in terms of nodes in a knowledge network. One example of a theory from cognitive 

science that has made its way into the cognitive semantic mainstream is the theory 

of prototypes, which cognitive semanticists generally argue is the cause of polysemy. 

Among the general categories that characterize the action and the general category, the 

category of person is considered very important in terms of the richness of its content and 

expression plans, the task of coordinating it with the executor or executors of the action in the 

action expressed by the action. A grammatical person exists in English with its own content 

and means of expression, depending on both the types and forms of the verb and the 

grammatical meaning, the negative and affirmative, personal and impersonal forms of the 

verb. This is due to the impossibility of performing the action that the verb calls in the 

language with names, in other words, objective actions without an executor. A. Huseynov 

writes that even so-called impersonal verbs have such an indefinite, ideal, natural executor. 

For example: / It snows / (it is snowing), / it rains / (it is raining), / it is snowing / (it is 

snowing now), / it is raining / (it is raining now) and so on [6, p.151]. 

A. Huseynov connects it with the fact that action is an objective part of material 

existence, as well as its existence is objective, material [6, p.151]. 

Note that the person is also considered a historical category as an action. That is, the 

historical origin of the verb, which expresses an objective action, cannot be imagined without 

a person and time. Person and time are important forms of existence for both the action itself 

and the expressive verb. Mankind does not know a language that has not found its own form 

of language and speech without its actual person and time. The existence and content plans of 

these two categories for verbs of all languages are universal. E. Benvenist notes that the 

manifestation of personal relations in the verb is historically directly related to personal 

pronouns. A. Huseynov believes that E. Benvenist's opinion on this issue is correct. He writes: 

"In all languages, which are part of speech called verbs, the forms of description are classified 

by their relation to the person; hence the number of forms of person is generally description 

..." [6, p.151]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Extension_(semantics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Intension
https://en.wikipedia.org/wiki/Interlocutor_(linguistics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_sentence
https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_psychology
https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_psychology
https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_anthropology
https://en.wikipedia.org/wiki/Prototype_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Polysemy
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The general-universal nature of the classification of grammatical figures by the ancient 

Greek philosophers on the structure of personal relations in the verb remains relevant in the 

attitude of modern linguists to this issue. In this regard, E. Benvenist writes: “This 

classification, developed by the Greeks for the description of their language, today proves 

itself not only by confirmation of linguistic facts, but also, of course, in the course of events. 

This classification combines three relationships that define the verb form. In this verb form, 

the suitability of the presence of a personal sign for any language is known. Thus, there are 

always three, but only three people” [6, p.151]. 

Prof. O. Musayev writes that in modern English there are very few categories of person 

and quantity [7, p. 96]. At the sentence level, it is important to develop the principle in each 

case. Even in impersonal sentences, the development of such a formal dog pronoun is 

inevitable. 

When speaking about the category of time of the verb, it is necessary to proceed from the 

relationship of objective and grammatical tenses. Time is considered a measure. This also 

means that the time for the objective time: covers the past, present and future tenses [6, 

p.143]. 

Grammatical time, on the other hand, is a linguistic expression of the manifestation of 

time in the human mind, which exists in the objective world independently of us. Grammar 

clarifies grammatically when an action or situation occurs through certain signs. 

Each concept of logical time finds its expression in different forms, depending on the 

grammatical structure of a language. For example, the grammatical tenses of the English 

language are 16. In the Azerbaijani language, it finds its expression in 5 forms. 

When talking about time forms, it is necessary to emphasize one issue. O. Jesperson does 

not accept future tense forms as separate tense forms. He writes that the verbs will and shall 

still retain their modal meanings [6, p.143]. However, it should be noted that this idea is not 

unequivocally welcomed. Traditionally, in modern English, tense forms are presented as 4 + 4 

+ 4. 

Based on the books "Modern Azerbaijani language", we can write that the verbs contain 

rich lexical features. A. Demirchizade divides verbs into the following groups in terms of the 

lexical meanings they express [6, p.197]: 

Work verbs. This group of verbs refers to the work, movement, and occupation of a 

person or thing. We can give the following examples of business verbs: /swearing, sewing, 

digging, flying, taking sides, paddling, walking, visiting, sliding, coming and going, climbing/ 

etc. 

The second group of verbs distinguished by their lexical meaning includes speech verbs. 

Speech verbs include words used to describe a person's ability to speak and other living and 

non-living things. 

For example, /to speak, to say, to say, to whisper, to make noise, to speak, to snore, to 

pray, to boast, to flatter/ and so on. 

The third division is called action verbs. Verbs in this group include words that describe 

the movement of humans and other living and non-living things. For example, /to go, to 

swim, to walk, to run, to come and go, to take sides, to visit/ and so on. 

The next group of verbs is called thinking verbs. Verbs belonging to this group are 

considered to be verbs used in the human mind, way of thinking and reasoning. For example, 

/to think, to understand, to remind, to hear, to comprehend, to decide, to remember, to put 

earrings in one's ear/ and so on. 
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In addition, situational verbs (twisting, whitening, blushing, etc.), auditory verbs (hearing, 

listening, etc.), visual verbs (looking, seeing, etc.), and so on. also available. 

M. Huseynzadeh writes that verbs have two working forms: 

1) In the personal form (or personal verbs); 

2) In the impersonal form (impersonal verbs) [3, p.19]. 

The description of personal verbs reflects the fact that verbs change by accepting time, 

image, personality traits, and fall into different forms. The change of verbs by accepting time, 

image, and personal suffixes is called verb definition. For example, / The child did not listen 

// / His parents did not remain in this world // The verbs used in this example did not remain, 

did not remain are personal forms. 

In the modern Azerbaijani language, verbs that acquire two features and lose the ability to 

be defined by adopting masdar, verb adjective and verb conjugation suffixes are considered 

impersonal verbs. 

M. Huseynzadeh writes that the verb is considered to be the richest morphologically 

among the parts of speech. This richness manifests itself in the categories of the verb.  

Each of these categories of verbs has its own morphological features. Time, image, and 

person category symbols create a personal form. The morphological features of influence, 

type, and negation apply to both personal and impersonal verbs. Note that changing verbs by 

accepting effect and type suffixes only applies to verbs. The tenses of time, negation, image, 

person, verb adjective, verb conjugation, and infinitive can be added to all words from the 

same category, that is, to all verbs. 

L.V. Kaushanskaya writes that in modern English verbs have the categories of person, 

quantity, time, type, style and form (image) [7, p.75]. We find this division in O. Musayev's 

book. We would like to make a border here. In the days of Old English, English was a 

synthetic language, but over time, or rather in the Middle Ages, English became a 

predominantly analytical language. Modern research shows that the morphological structure 

of the English language is currently evolving from analytic to synthetic. In this regard, it is 

observed that a number of auxiliary words in the English language can create a new word by 

taking a suffix. Different tense forms of the verb to be, available in modern English, shall and 

auxiliary verbs, should and would auxiliary verbs, etc. both the word-morpheme and the 

suffix-morpheme can be used as an adjunct to the word that precedes it. For this reason, if the 

tense category of the verb is expressed synthetically in the indefinite form of the past tense, ie 

at the end of the main verb with the suffix -ed (as is the case with regular verbs), in the 

indefinite form of the future tense the grammatical meaning, ie the tense category of the verb : 

auxiliary verb shall, is expressed by will. 

Let's look at some examples: 

/ I started to do my work two days ago // "I started doing my work two days ago". 

/ I shall help my friend in two days // "I will help my friend in two days". 

In the modern Azerbaijani language, the structure of verbs is simple, correct, complex. As 

in modern English, it is impossible to distinguish a second morpheme (word-forming suffix or 

root) in simple verbs in modern Azerbaijani. Such verbs consist only of the root of the word. 

Derivative verbs are corrected by adding suffixes to different parts of speech. Derivative 

verbs consist mainly of nouns - nouns, adjectives, numbers and imitation words, and in some 

cases, pronouns and adverbs. 

It should be noted that there is a controversial issue about the compound verb in the 

modern Azerbaijani language. Some researchers think that there is no compound verb in the 
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Azerbaijani language [3, p.80]. But this, of course, is not true. For example, trying to fight, 

shouting and so on. verbs such as can be given as examples of complex verbs. 

The actuality of the article. The article deals with cognitive semantics of the verbals 

(non-finite forms of the verb) in English. 

The scientific novelty of the article. It states cognitive semantics of the verbals (non-

finite forms of the verb) in English, and it can be considered to be the scientific novelty of the 

article. 

The practical significance of the article. The article may be helpful both teachers as well 

as students to identify the language change in different language situations.  
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N.İ. Məmmədova  

 

Feilin şəxssiz formalarinin koqnitiv semantikasi haqqında 

 

Xülasə 

 
Məqalədə feilin şəxssiz formalarının koqnitiv semantikası tədqiq edilir. Feilin göstərdiyi 

hərəkət onu nitqdə aparıcı, təşkilatlandırıcı mövqeyə çıxarır. Müxtəlif dillərin cümlələrində 

həmin dillərin daxili qanunauyğunluqlarından, tipoloji xüsusiyyətlərindən asılı olan nitq axı-

nında yeri məsələsi, məsələn, türk dillərində cümlənin sonunda, alman və ingilis dillərində 

cümlənin növündən asılı olaraq ortasında və ya əvvəlində gəlməsindən asılı olmayaraq, onun 

vacibliyinə təsir etmir. Elə buna görə də əksər Avropa dilçiləri feilin cümlədə işlənməsinin 

vacibliyini nəzərə alaraq onu “canlı üzv” adlandırıblar.  
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Н.И. Мамедова  

 

О когнитивной семантике неконечных форм глагола 

 

Резюме 

 
В статье исследуется познавательная семантика безличных форм глагола. Действие, 

совершаемое глаголом, выводит его на ведущую, организующую позицию в речи. Воп-

рос о его месте в речевом потоке, зависящий от внутренних закономерностей, типоло-

гических особенностей этих языков в предложениях разных языков, не влияет на его 

существенность, например, в тюркских языках предложение стоит в конце, в немецком 

и английском-в середине или начале предложения в зависимости от его типа. Именно 

поэтому большинство европейских лингвистов, учитывая важность употребления 

глагола в предложении, называют его “живым членом”.  
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Key words: modal verb, category, style, means, meaning, importance 

 

Müasir ingilis dilində modallıq kateqoriyası bor sıra vasitələrlə ifadə edilir. Modal feillər 

bunlardan biri hesab olunur. Modal feillər adətən məsdərlə işlənir və əsasən mümkünlük, qey-

ri-mümkünlük, vaciblik, gərəklilik kimi vəziyyətlər ifadə edir.  

Müşahidələr göstərir ki, ingilis dilində modal feillər bir sıra qrammatik xüsusiyyətlərə ma-

lik deyil. Həmin qrammatik kateqoriyalar bunlardır. 1) Onlar adi feillərdən fərqli olaraq indiki 

zamanın qeyri-müəyyən formasında üçüncü şəxs təkdə -s şəkilçisi qəbul etmir; 2) onların 

məsdər və analitik formaları yoxdur və s. Elə bu səbəbdən də bu cür feillərə naqis, yəni (de-

fektiv) feillər də deyilir.  

Modallıq danışanın ifadə olunan fikrə münasibətini, ifadə olunan fikrin obyektiv varlığa 

münasibətini əks etdirən qrammatik-semantik kateqoriyadır (5, s. 10). 

Rus dilçiliyində də modallıq kateqoriyasının tətqiqi geniş şəkildə aparılmışdır. Bu baxım-

dan A.A. Potebnya, E.M.Peşkovskiy, İ.İ.Meşaninov və başqalarının modallıqla bağlı fikir və 

mülahizələri daha çox diqqət çəkir. V.V.Vinoqradovun modallığın tədqiqi sahəsindəki çalış-

malarını xüsusən qeyd etmək lazımdır. Onun fikrincə, modallıq ilk növbədə cümlə daxilində 

özünü göstərir (6, s. 64). 

B.A.İlyiş modallığa bağlı mülahizələrində qeyd edir ki, müasir ingilis dilində modallığın 

ifadə vasitələri, əsasən, modal sözlər, modal feillər, bəzi modallıq ifadə edən feillər, intonasi-

ya və feillin vasitəli şəkilləridir (8, s. 90). 

Azərbaycan dilçiliyində modallığı tədqiq edənlərdən N.Ağayeva, F.F.Cahangirov və baş-

qalarını misal göstərmək olar. Bundan başqa O.Musayev, G.Məmmədova da ali məktəb tələ-

bələri üçün yazdıqları dərs vəsaitlərində modallıqla bağlı görüşlərini müəyyən dərəcədə ver-

mişlər. 

O.S.Axmanova “Dilçilik terminləri lüğəti”ndə modallığın müxtəlif vasitələrlə-qrammatik, 

leksik vasitələrlə ifadə olunduğunu izah edir. Modallığın qrammatik ifadə vasitələri kimi O.S. 

Axmanova feillin şəkillərini, modal feilləri və s. misal gətirir. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, uzun müddətdir tədqiq olunmasına baxmayaraq feilin mo-

dallıq kateqoriyası ilə bağlı hələ də mübahisəli məsələlər var. Bunlardan ilki modallığın hansı 

kateqoriyaya şamil edilməsi ilə bağlıdır.  

R.A.Budaqova modallığı qrammatik, B.D.Arakin leksik, L.S.Yermolayeva sintaktik, 

C.Q.Admoni kommunikativ-qrammatik, V.V.Vinoqradov, İ.B.Xlebnikov, Q.V.Kolşanskiy isə 

modallığı semantik kateqoriyaya aid edirlər.  
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F.F.Cahangirov isə modallığın funksional-semantik kateqoriyaya aid olduğunu qeyd edir 

(6, s. 18). Qeyd etmək lazımdır ki, dilçilər modallığın hansı kateqoriyaya aid olmasına dair fi-

kirlərini onun ifadə vasitələrinə əsasən əsaslandırırlar. 

Modallıqla bağlı öz həllini hələ də tapmamış digər bir təzadlı problem isə onun hansı tip-

lərinin olmasıdır. 

L.S.Yermolayev, N.A.Kruşelnitskaya, Q.Zolotova modallığın üç tipi olduğunu göstərir. 

1. Obyektiv moddallıq tipində danışanın nöqteyi-nəzərindən deyilmiş cümlənin məzmunu-

nun həqiqətə uyğunluğu ifadə olunur. 

2. Subyektiv modallıq tipində danışanın söyləmin məzmununa münasibəti əks olunur. 

3. Törəmə tipli modallıq daha mürəkkəb struktura malikdir. Burada əlamətin daşıyıcısı 

subyektlə predikativlik əlaməti arasında əlaqənin həqiqiliyinə münasibət bildirir (7, s. 18). 

M.V.Zaynullin özünun “Modallıq-funksional-semantik kateqoriya kimi” kitabında modal-

lığın aşağıda qeyd olunmuş növlərini qeyd edib. 

1. Reallığı bildirən modallıq-danışan tərəfindən deyilən söyləm obyektiv reallığa uyğun 

olur. Subyekt söyləmi gerçək və həqiqi fakt kimi qəbul edir. 

2. Qeyri-reallığı bildirən modallıq - verilən məlumat və ya söylənilən məzmun obyektiv 

reallığı əks etdirir. Subyekt onu qeyri-real, mümkün və ya qeyri-mümkün, arzu edilən və ya 

arzu edilib həyata keçməyən, güman və ya şübhə edilən və s. kimi qəbul edir. Zaynullin qeyri-

reallığı əks etdirən modallığı da aşağıdakı yarımqruplara bölür:  

1. Vaciblik və zərurət bildirən modallıq (Debitival); 

2. Mümkünlük və qeyri-mümkünlük bildirən modallıq (Potensial); 

3. Güman və şübhə bildirən modallıq (Hipotetik); 

4. Əmr bildirən (İmperativ); 

5. Niyyət bildirən (Optative)  

F.F.Cahangirov “İngilis və Azərbaycan dillərində modallığın struktur-semantik tədqiqi” 

əsərində modallığın aşağıdakı növlərini fərqləndirir: 

— təsdiqedici və ya inkaredici modallıq 

— obyektiv və ya subyektiv modallıq 

— həqiqi və ya qeyri-həqiqi modallıq; 

— real və ya qeyri-real modallıq; 

— arzuolunan və ya arzuedilməz modallıq; 

— ehtimal olunan və ya ehtimal olunmayan modallıq; 

— zəruri və ya qeyri-zəruri modallıq; 

— vacib və ya qeyri-vacib modallıq; 

— zaman modallığı; (6, s. 11). 

Müasir ingilis dilində modal feillər aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir: 

1. Modal feillər təkbaşına cümlə üzvü ola bilmir; 

2. Əksər modal feillərdən sonra məsdər to ədatsız işlənir; 

3. Modal feillərin əksəriyyəti sual və inkar formalarını köməkçi to do feili işlənmədən dü-

zəldir; 

4. Modal feillər heç bir analitik formaya malik deyil; 

5. Modal feillər heç bir şəxs şəkilçisi qəbul etmir; 

6. Modal feillərin gələcək zaman forması yoxdur; 

7. Modal feillərin hamısının inkar forması iki şəkildə tam və ixtisar olunmuş şəkildə işlə-

nir.  

Müasir ingilis dilində modallıq ifadə edən feilləri işlənmə xüsusiyyətlərinə görə iki yarım-
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qrupa bölmək olar: 1) Əsli modal feillər; 2) Yarımmodal feillər (6, s. 266).  

O.Musayevin qənaətinə görə, əsli modal feillər aşağıdakılardır: can, may, must, ought (to) 

(5, s. 267). 

Müasir ingilis dilində əsli modal feillərdən əlavə, modal mənada işlənən daha bir neçə feil 

mövcuddur. Bu qrupa daxil olan feilləri səciyyələndirən başlıca cəhət ondan ibarətdir ki, can, 

may, must, ought (to) modal feillərindən fərqli olaraq onlar ingilis dilində omonim sözlər kimi 

işlədilir. Onlardan bir qismi köməkçi feil, bəzənsə də modal feil kimi, digərləri isə bir halda 

əsas mənalı feil, digər halda isə modal feil kimi işlədilir. Birinci qisim feillərə bunları aid et-

mək olar: shall, will, should, would. İkinci qisim feillərə isə aşağıdakıları aid etmək olar: 

need, dare. Bu feillərə xas olan səciyyəvi xüsusiyyətlərə görə onları yarımmodal feillər 

(semimodal verbs) adlandırırlar.  

Should modal feilinin arzu, məsləhət bildirdiyi bir neçə nümunəni daha gözdən keçirək; 

You should be thankful to him and bless his memory, son”, she said (9). 

“It is the will of the Lord that we should be different”, he said (9). 

He brought it with him. She wears lovely clothes. 

You should see it sometime (9). 

Qeyd etdiyimiz kimi, should feilindən sonra bitmiş zamanda olan məsdər işlədilə bilər. 

Əgər should + bitmiş zamanda olan məsdər təsdiqdə verilərsə, bu o deməkdir ki, arzu olunan 

hərəkət gerçəkləşməyib, məsələn: 

“I should have made a fuss!” said Mrs.Bantry. - Xanım Bentri dedi: “gərək çox hay-küy 

salmayaydım,” (9).  

Misaldan göründüyü kimi, should + perfect infinitive icra olunan, lakin icrası təəssüf edi-

lən hərəkətləri ifadə etmək üçün işlədilir. 

Should + bitmiş zamanda olan məsdər inkarda işləndikdə isə icrası arzu olunan hərəkət, 

əksinə, icra olunmur, məsələn; 

Sir Henry thought, looking disapprovingly at Mark, that fellow should not have spoken to. 

- Ser Henri Marka narazılıqla baxaraq düşünürdü ki, gərək bu cavan heç dindirilməyəydi (9). 

Should modal feili deyilən fikrə emosional rəng vermək üçün də işlədilə bilər. Should fei-

linin bu mənada işlənməsi emosional should (emosional should) adlanır. Emosional should 

xüsusi emfatik konstruksiyada işlədilir; 

1.Why ilə başlayan ritorik suallarda, məsələn: 

a) Why should I do it? - Xeyir ola, mən niyə bunu etməliyəm? 

Why should not you invite him? - Nə üçün onu dəvət etməyəcəksən? 

 b) Why ilə başlayan tamamlıq budaq cümlələrində, məsələn: 

I do not know why he should want to see George. - Bilmirəm, Corc onun nəyinə lazımdır? 

c) reason sözünü təyin edən və baş cümləyə why ilə birləşən təyin budaq cümlələrində, 

məsələn: 

I do not see any reason why he should not be happy. - Mən onun xoşbəxt olmamasının 

səbəbini bilmirəm və ya Mən bilmirəm nə üçün o, xoşbəxt deyil. 

d) Who should do something? ilə başlayan konstruksiyalarda, məsələn: 

1) The door opened and who should come in but Tom. - Qapı açıldı və, sizcə, içəri Tom-

dan başqa kim girsə yaxşıdır? 

2) As I was crossing the street, whom should I meet but Aunt Ann. - Küçəni keçərkən 

kimlə qarşılaşsam yaxşıdır? Anna xala ilə! 

3) How should I know? ilə başlayan konstruksiyalarda, məsələn: 

How should I know? - Necə bilim? 
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He went into business with her as her partner. Why should not I have done it? - O, onunla 

həmkarı kimi ticarətlə məşğul oldu. Nə üçüm mən etməyəydim?  

a) should come və should have happened ifadələrində, məsələn: 

1) That is should come to this! - İş gör bir hara çatıb?! 

2) To think that it should have happened to me! - Görün başıma nə gəlib?! 

Should modal feili ought modal feili kimi Azərbaycan türkcəsinə gərək sözü vasitəsilə tər-

cümə olunur. Should modal feilindən sonra məsdər qeyri-müəyyən zamanda işlədildikdə 

should modal feilindən sonra işlədilən əsas hissə dilimizə indiki zamanda, bitmiş zamanda 

olan məsdərə gəldikdə isə keçmiş zamanda tərcümə edilir, məsələn: 

1) You should consult the doctor. - Siz gərək həkimə müraciət edəsiniz. 

2) You should have consulted the doctor. - Siz gərək həkimə müraciət edəydiniz. 

Bundan başqa, should modal feili əxlaqi cəhətdən irəli gələn vaciblik bildirir. Şübhəsiz, 

burada nitq situasiyası mühüm rol oynayır, məsələn: 

Lanny had returned and it was right that his mother should be the first to greet him (9). 

Onun anası gərək onu salamlayanlardan birincisi olaydı. 

They should look at my son. 

Gərək onlar mənim oğluma baxsınlar. 

It is his will that colored people should live and work and learn among colored people. 

Rəngli adamlar gərək rəngli adamların içində yaşasın, işləsin və öyrənsinlər. 

Do you think I should tell him about his father?  

Should feili inkar mənasında işlənərkən müəyyən dərəcədə qadağa bildirir: 

You should not be so impatient. 

Qeyd etmək lazımdır ki, hərəkət keçmişə aid olduqda should feilindən sonra məsdərin 

perfekt forması işlədilir. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi yenə də təsdiq formada olan cümlə ar-

zu olunan hərəkətin yerinə yetirilmədiyini bildirir. İnkar formada isə arzu olunmayan hərəkə-

tin yerinə yetirildiyi bildirilir. Bu zaman should feili müəyyən qədər məzəmmət bildirir, mə-

sələn: 

Your shoes are wet. You should have stayed at home. - Ayaqqabıların yaşdır. Gərək evdə 

qalaydım. 

You should have put more sugar in the pie. It is not sweet enough. - Gərək piroqa daha 

çox şəkər qoyardın. Yetəri qədər şirin deyil. 

He has not brought the book back thought he should have brought it last week. 

“You should not have boasted”, Mad Sam said. 

Gərək lovğalanmayaydınız - o, dedi. 

“My eyes are week. I should have died a long time ago. I cannot see you. 

Mən gərək xeyli müddət bundan əvvəl öləydim. 

I wish I knew where she was. I should have given her a letter to some friend of mine. 

Mən gərək ona məktub verəydim. 

Yuxarıdakı abzaslarda verilən əksər nümunələrdən də görüldüyü kimi should feili formal 

olaraq yarımçıq cümlənin xəbəri vəzifəsində çıxış edir. Bu danışıq dilində, dialoji nöqtə xas 

olan bir xüsusiyyətdir. Ancaq mətndə should feilinin aid olduğu əsas feili bərba etmək olar. 

Qeyd etmək lazımdır ki, həmin cümlənin azərbaycanca variantında should feilinin adekvat 

vəzifəsini saxlamaq olmur. İş burasındadır ki, Azərbaycan dilində həmin feilə uyğun gələ bi-

ləcək köməkçi feil yoxdur. Onun müqabili olaraq Azərbaycan dilində əsas feilin müəyyən 

şəkli işlənir. She interrupted: “Yes, you should. You are entitled to ask”. - Qız onun sözünü 

kəsdi: - Əksinə, soruşmalısan. Sənin soruşmağa haqqın var (O, (qız) onun sözünü kəsdi: - 
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Bəli, sən soruşmalısan. Soruşmağa sənin haqqın var). 

İkincisi, should feili əsas feillə birbaşa əlaqədə işlənir. Məsələn: I should say you are 

twenty-eight. - Məncə, yaşınız iyirmi səkkizdən çox olmaz. 

Demək lazımdır ki, tərcümədə sərbəstliyə yol verilmişdir. Cümlə quruluşunu və feili for-

maları saxlamaqla onu belə vermək olar. Mən deməliyəm ki. sizin iyirmi səkkiz yaşınız var 

(yaxud siz iyirmi səkkiz yaşında olmalisınız). 

Eyni sintaktik məqamda (yalnız sual cümləsində) should feili başqa cür başa düşülməyə 

imkan verir. 

Should he return to the radar room now? - İndi radar otağına qayıtsınmı? 

Yalnız cümlə çərçivəsində qalmaqla belə bir cümlənin düzgün olub olmadığı barəsində 

heç nə demək mümkün deyildir. Sual daxili nitqə aiddirsə, onun yuxarıdakı şəkildə verilməsi 

məqbuldur, sual cavab almaq məqsədi güdürsə həmin cümləni bu şəkildə vermək olar: İndi o, 

radar otağına qayıtmalıdırmı? 

Should feilinin sual əvəzliyi ilə işlənməsi qeyri-müəyyənliyi aradan qaldırır. “Why should 

I sing anything?” Mrs.Harried Du Barry Mossman demanded. Aydındır ki, burada sual feili 

xəbərə yox, ona aid olan zərfliyə (why sual əvəzliyinin müqabilinə) mənsubdur. 

Müasir ingilis dilində işlənən will modal feli qədim ingilis dilində işlənən willan felinin 

mövcud paradiqmaları izləməsi nəticəsində yaranmışdır. 

İngilis dilində will feili həm tam predikasiya vasitəsi, həm də modal feil kimi işlənir. Will 

feili bu məqamda əsas feil kimi (regular verb – wills, willed) işlənə bilər. Bu məqamda o, 

özünü büruzə etmək, əmr etmək, məcbur etmək, təlqin etmək mənasında işlənir (6, s. 183). 

Tədqiqatçılar will və would feillərini shall və should feilləri ilə müqayisə edərək göstə-

rirlər ki, müasir ingilis dilində shall və should feilləri iki müstəqil feil kimi izah edildiyi halda 

will və would feilləri başlıca olaraq paralel şəkildə işlənir, onların ilkin formasında iradi aktdır 

(istək). Bununla yanaşı, will feili bəzi məqamlarda would feilinə paralel olaraq işlənib keç-

mişdə baş verən aktual hərəkəti bildirir. Will başqa hallarda would feilindən təcrid olunmuş 

mövqe tutur. Bu, would feili hal-hazırda real olmayan hərəkəti bildirdiyi zaman, ya da will 

feilinin daha yumşaq və nəzakətli forması kimi özünü göstərir. 

Məqalənin aktuallığı. Modal feillərin üslubi xüsusiyyətlərinin fərqləndirilməsi yollarının 

öyrənilməsi hal-hazırda aktual əhəmiyyət kəsb edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Modal feillərin digər feillərlə oxşar və fərqli cəhətlərinin müəy-

yənləşməsi, eləcə də araşdırılması məqalənin elmi yeniliyini təşkil edir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu isə məqalədə fərqləndirilən vasitələrin tələ-

bələr, müəllimlər, tədqiqatçılar və digərləri tərəfindən düzgün istifadəsinə yardımçı olmaqdan 

ibarətdir. 

 

Ədəbiyyat 
 

1. Abdullayev Ə. Aktual üzvlənmə və mətn. Bakı: Xəzər Universiteti nəşriyyatı, 1998. 

2. Abdullayev K. Azərbaycan dili sintaksisinin nəzəri əsasları. Bakı: Maarif, 1998. 

3. Hüseynov A.R. İngilis dilinin nəzəri qrammatikası üzrə mühazirələr toplusu. Bakı: Mü-

tərcim, 2015. 

4. Məmmədov A. Mətn yaranmasında formal əlaqə vasitələrinin sistemi (müqayisəli təhlil 

təcrübəsi). Bakı: Elm, 2001. 

5. Musayev O.İ. İngilis dilinin qrammatikası. Bakı: Qismət, 1997. 

6. Cahangirov F. F. İngilis və Azərbaycan dillərində modallığın struktur-semantik tədqiqi. 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №4 2021(48)                           
 

 97 

Dissertasiya işi. Bakı, 2005. 

7. Veysəlli F.Y. Struktur dilçiliyin əsasları. Studia Philological III. Bakı: Mütərcim, 2009. 

8. Ilysh B.A.The Structure of Modern English. L.: Prosvescheniye, 1971. 

9. Howard L. Kill and Tell. USA: Pocket Star Books, 2003. 

 

И.Н. Сардарова  

 

Стилистические особенности модальных глаголов 

 

Резюме 

 
В статье рассматриваются стилистические особенности модальных глаголов. Мо-

дальный глагол — это тип глагола, который используется для обозначения модаль-

ности, такой как способность, разрешение, запрос, способность, предложения, приказ, 

обязательство или совет. Модальные глаголы всегда сопровождают базовую (инфи-

нитивную) форму другого глагола, имеющего семантическое содержание. В английс-

ком языке обычно используются модальные глаголы can, could, may, might, should, 

should, will, would, must и т. Д. Он имеет некоторые стилистические особенности в 

предложениях, и эти особенности были полностью проанализированы в статье. 
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The stylistic features of the modal verbs 

 

Summary 

 
The article deals with the stylistic features of the modal verbs.  Modal verb is a type 

of verb that is used to indicate modality such as ability, permission, request, capacity, 

suggestions, order, obligation, or advice. Modal verbs always accompany the base (infinitive) 

form of another verb having semantic content. In English, the modal verbs commonly used 

are can, could, may, might, shall, should, will, would, must, etc. It has some stylistic features 

in the sentences, and these features have been fully analyzed in the article.  
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Müasir ingilis dilində feilin üç şəxssiz forması müəyyən edilmişdir: 

1. Məsdər; 

2. Feili sifət; 

3. Cerund (7, s. 229). 

Bu formaların koqnitiv-semantik təhlili müasir ingilis dilinin quruluşunun ümumi xarakte-

ristikası baxımından maraq kəsb edir. Bu formaların səciyyəvi cəhəti feilin şəxssiz formaları 

sisteminin inkişaf etməsi və onların işlənmə xüsusiyyətləri ilə birbaşa bağlıdır. İngilis dilində 

feilin şəxssiz formaları feil və ismi xüsusiyyətləri olması ilə diqqəti cəlb edir.  

Məşhur dilçi B.N. Jiqadlo (14, s. 141) qeyd edir ki, feilin şəxssiz formalarının feil əlamət-

ləri aşağıdakılardır:  
1) onlara xas əlamətlər, lakin özünəməxsus xüsusiyyətlərə də malik olan, zaman, tərz və növ; 

2) vasitəsiz tamamlıq qəbul etmək qabiliyyəti və zərfliklə təyin edilməsidir. Bu xüsusiyyət 

felin şəxsli formalarının daxil ola bildikləri eyni tipli birləşmələrdə öz əksini tapmasıdır. Belə-

liklə, feillik əlaməti ingilis dilində feilin şəxssiz formalarında zaman, tərz və növ kateqoriya-

larında və həmçinin öyrənilən formaların fəaliyyət göstərdiyi söz birləşmələrinin xarakteristi-

kasında öz əksini tapır.  

Müqayisə edək: / reading a book aloud / - / without reading a book aloud/ - / to read a 

book aloud/ - / I am reading a book aloud// 

Əksər linqvistik mənbələrdə feilin şəxsli formalarını şəxssiz formalardan fərqləndirən əsas 

əlamət kimi feili sifət, cerund və məsdərə şəxs, zaman və tərz qrammatik kateqoriyalarının 

məxsus olmamasıdır ki, bunun nəticəsi kimi, onlar feilin şəxsli formalarına xas olan xəbər 

sintaktik funksiyasını yerinə yetirə bilməməsidir.  

Feilin şəxssiz formalarının ismi xüsusiyyətləri onların yerinə yetirdikləri koqnitiv-seman-

tik funksiyalarda təzahür edir. Bu münasibətdə feilin şəxssiz formaları eynicinsli deyildir və 

hər bir forma onu digərlərindən fərqləndirən, yəni yalnız ona xas mənalarda çıxış etməsində-

dir.  

Bu münasibətdə şəxssiz formaları (məsdər və cerund) onlara  xas olan ismi və sifətə xas 

olan (feili sifət) xüsusiyyətləri hifz edib saxlayır, halbuki feili əlamətlər onların tarixi inkişaf 

prosesində qazandıqları keyfiyyətdir. Şəxssiz formaların inkişaf tarixi onların tədricən feili 

sistemə daxil olmasının tarixidir və bunun nəticəsi kimi müasir ingilis dilində onların xüsusiy-

yətlərinin üzə çıxarılmasında həqiqi ismi xüsusiyyətlə müqayisədə feili xüsusiyyətləri daha 

mühümdür.  

Məsdər feil və ismə xas xüsusiyyətləri özündə birləşdirir. Məsədrin feilə xas xüsusiyyət-

lərə zaman, növ, tərz kateqoriyalarına malik olması, asılı sözə malik olması və zərfliklə təyin 
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olunmasındadır (14, s. 164). 

Məsədrin cümlədə tamamlıq funksiyasında çıxış edə bilməsi də onun ismə xas olan xüsu-

siyyətlərindədir. 

Müasir dilçilikdə dil hadisələrinə funksional aspektdə yanaşma mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. Dilçilik elmində funksional yanaşma məsdərin də araşdırılmasında xüsusi nəzəri əhə-

miyyətə malikdir, çünki məsdər feil və isim arasında ortaq yer tutduğundan və ikili xarakterə 

malik olduğundan məhz funksional aspektdə və koqnitiv-semantik baxımdan həmin nitq his-

sələrinin xüsusiyyətləri bu və ya digər dərəcədə özünü büruzə verir (14, s. 164).  

O Musayev feilin şəxsli forması ilə şəxssiz forması arasındakı fərqlilikləri  belə sıralayır: 

1. Felin şəxsli formasından fərqli olaraq, onun şəxssiz formaları kəmiyyət, şəkil və şəxs 

kateqoriyasını ehtiva etmir; 

2. Feilin şəxssiz formaları ikili xassəyə malikdir. Məsdər və cerund feil və isim; feili sifət 

isə feil və isim xassəsinə malikdir; 

3. Feilin şəxssiz formaları ayrılıqda cümlənin xəbəri ola bilmir. Onlar ancaq xəbərin bir 

hissəsi funksiyasında çıxış edir (7, s. 224). 

L.V. Kauşanskaya yazır: “Feilin şəxssiz formalarından fərqli olaraq, onun şəxssiz formala-

rına xas olan zaman məfhumu mütləq deyildir. Feilin şəxssiz formalarına xas olan zaman 

məfhumu nisbi hesab edilir” (12, s. 119). Feilin şəxssiz formalarının zamanı feilin şəxsli for-

masının ifadə etdiyi hərəkətin zamanından asılı olaraq müəyyən edilir. Yəni feilin şəxssiz for-

malarının zamanı hərəkətin indiyə, keçmişə və gələcəyə aid olduğunu deyil, onun zamanca 

feilin şəxsli forması ilə ifadə edilən hərəkətdən əvvəl və ya eyni zamanda icra olunduğunu 

göstərir (7, s. 229).  

Nümunə 1: 

He decided to go to London. (O, Londona getməyə qərar verdi). 

Bu nümunədə feilin şəxssiz formasına, yəni  “to go” (getmək) məsdərinə xas olan zaman 

göstərir ki, onun bildirdiyi hərəkət, yəni “getmək”, feilin şəxsli formasının (decided) ifadə et-

diyi hərəkətlə (qərara almaq – keçmiş zamanda) eyni vaxtda yerinə yetirilmişdir.  

Nümunə 2: 

He seems to have written the letter. (Görünür, o, məktubu yazıb). 

Bu nümunədə isə feilin şəxssiz formasının (to have written) malik olduğu zaman göstərir 

ki, feilin şəxssiz formasının işlədildiyi hərəkət (məktubun yazılması), şəxsli formanın ifadə et-

diyi hərəkətdən (məktubu yola salma hərəkətindən) əvvəl icra edilmişdir.  

Məlumdur ki, dilçilik elminin digər problematik məsələlərin həllində olduğu kimi, məsdə-

rin koqnitiv-semantikasının öyrənilməsinin hərtərəfli və düzgün təsnif edilərək qruplaşdırıl-

ması mühüm əhəmiyyətə malikdir. Əlavə etmək lazımdır ki, məsdərin koqnitiv-semantik xü-

susiyyətinin üzə çıxarılmasında söz birləşmələri müxtəlif xüsusiyyətləri ilə, müxtəlif forma-

larda özünü göstərir. Azərbaycan dilçiliyində söz birləşmələrinin üç növü qeyd edilir. Ə. Ab-

dullayev, Y. Seyidov, A. Həsənov bu barədə belə yazırlar: “Tabe edən tərəfin ifadə vasitəsinə 

görə söz birləşmələri üç cür olur: ismi birləşmələr, zərf birləşmələri və feli birləşmələr” (4, s. 

40). 

Ə. Abdullayev birinci tərəfi ismin adlıq halındakı sözlə, ikinci tərəfi feili sifətlə ifadə olu-

nan birləşmələrin tərəfləri arasındakı əlaqələrdən bəhs edərək yazır: “Bizə görə, / sən yazandır 

/, / sən yazdığındır/ və /sənin yazdığındır / tərkiblərində tabe edən üzvlə (feili sifət) tabe olan 

üzv arasında idarə əlaqəsi mövcuddur; çünki /yazandır /, / yazdığındır/ sözləri özlərindən qa-

baq işlənən /sən/ və /sənin/ sözlərini məhz bu şəkildə idarə edir...” (5, s. 51).  

Müasir ingilis dilində də məsdər adlı şəxssiz forma mövcuddur. Tarixən məsdər feili ismin 
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qarşısında işlənərək yönlük hal mənasını ifadə etmişdir. Sonralar isə feili isim feil istiqamətin-

də inkişaf edib, feili xüsusiyyət kəsb etmiş, sözönü to isə öz mənasını itirərək ədata, yəni məs-

dərin formal əlamətinə çevrilmişdir (7, s. 231).  

Müasir ingilis dilində məsdərin özünün morfoloji forması vardır. Məsdər “to” ədatı ilə iş-

lədilir. Məsələn, / to go / (getmək), / to do / (etmək), / to speak/ (danışmaq), / to write / (yaz-

maq), / to understand/ (başa düşmək), / to open/ (açmaq) və s. To ədatı dilimizdə məsdərin 

morfoloji formasının göstəricisi olan –maq, -mək şəkilçilərinə uyğun gəlir. Məsələn, to sell 

(satmaq), to see (görmək), to recognize (xatırlamaq), to change (dəyişmək), to call (çağırmaq) 

və s.  

Məsdər üç kompleksin tərkibinə daxil olur: tamamlıq məsdər kompleksi (the Objective In-

finitive Complex), mübtəda məsdər kompleksi (the Subjective Infinitive Complex) və sözönülü 

məsdər kompleksi (the for-to Infinitive Complex) (7, s. 230). Tamamlıq məsdər kompleksi iki 

hissədən ibarətdir: tərkibin birinci hissəsi ümumi halda olan isim və ya obyekt halında olan 

əvəzlikdən ibarətdir. İkinci hissə isə şəxs tərəfindən icra edilən hərəkəti ya isimlə və ya 

əvəzliklə ifadə olunmuş və üzərində iş yerinə yetirilən obyekti bildirən məsdərdən ibarətdir.  

Məsələn: ingilis dilində / I saw him walk in the garden // (Mən onun bağda gəzdiyini gör-

düm) və ya /I saw the birds fly in the sky// (Mən quşların səmada uçduğunu gördüm). 

Tamamlıq məsdər tərkibli cümlələr / to see /, / to hear /, / to feel /, /to watch/, / to notice /, 

/ to find /, / to observe / feillərindən sonra mürəkkəb tamamlıq funksiyasında çıxış edir.  

Məsələn: ingilis dilində /We noticed him come in time// (Biz onun vaxtında gəldiyini mü-

şahidə etdik); /I watched the snow fall// (Mən qarın necə yerə düşdüyünü seyr edirdim); /She 

watched the children play in the yard// (O, uşaqların həyətdə oynadığını  gördü).  

O. Musayev də müasir ingilis dilində aşağıdakı məsdər tərkiblərinin olduğunu qeyd edir: 

tamamlıq məsdər tərkibi, mübtəda məsdər tərkibi, for - sözönülü məsdər  tərkibi (7, s. 250).  

O. Musayev müasir ingilis dilində tamamlıq məsdər tərkibinin ümumi halda isim və yaxud 

obyekt halda olan əvəzlik və məsdərdən ibarət olduğunu yazır (7, s. 239). Məsələn: ingilis 

dilində /I watched the girls dance in the hall// və ya /I heard the bird sing// və s. 

Tamamlıq məsdər tərkibləri hiss və əqli qavrayış ifadə edən feillərdən sonra tamamlıq feili 

sifət tərkiblərinə yaxınlığı ilə diqqəti cəlb edir. Məsələn: /I saw them playing football// və /I 

saw them play football// cümlələri arasında fərq odur ki, birinci cümlədə yalnız fakt qeyd 

edilir, lakin ikinci cümlədə hərəkət proses kimi ifadə edilir.   

Feili sifətin təyin olunan ismə münasibəti hər bir feli sifətin sadə budaq cümləsi kimi çıxış 

etməsi ilə izah olunur. A.İ. Smirnitskiyə görə, inkişaf nəticəsində feli sifət tərkibi yalnız bu-

daq cümləyə deyil, həm də müstəqil cümləyə çevrilə bilir. Например: /Человек, сидящий в 

углу, читает книгу// - /Человек, который сидит в углу, читает книгу// - /Человек читает 

книгу; он сидит в углу//.  

Bu nümunələrdə feli sifət sanki əlavə predikativlik çalarına malikdir. Feli sifətlə ifadə 

olunmuş təyin hazır tərzdə verilmir, sanki nəqletmə prosesində əlavə qeyd kimi birləşir. /Че-

ловек, сидящий в углу, читает книгу// cümləsini (İnsan ... küncdə oturmuş ... kitab oxuyur) 

kimi başa düşmək olar. Feli sifətlə ifadə olunmuş əlamət felin zaman əlaməti kimi anlaşılır və 

onun təyin olunan isimlə əlaqəsi daha canlıdır, nəinki adi təyini (atributiv) əlaqə və bu mə-

nada onda müəyyən predikativlik çaları vardır. Postpozitiv təyinin isimlə əlaqəsi predikativ 

əlaqəyə daha yaxındır, nəinki postpozitiv təyinin isimlə əlaqəsi. 

Feili sifət üç kompleksin tərkibinə daxil olur: tamamlıq feli sifət kompleksi (the Objective 

Participle Complex), ismi feli sifət kompleksi (the Subjective Participle Complex) və müstəqil 

feli sifət kompleksi (the Absolute Participle Complex). Tamamlıq feli sifət kompleksi iki his-
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sədən ibarətdir: tərkibin birinci hissəsi ümumi halda olan isim və ya obyekt halında olan əvəz-

likdən ibarətdir. İkinci hissə isə şəxs tərəfindən icra edilən hərəkəti və ya isimlə və ya əvəz-

liklə ifadə olunmuş və üzərində iş yerinə yetirilən obyekti bildirən feli sifətlərdən ibarətdir.  

Məqalənin aktuallığı. Feilin şəxssiz formalarının ümumi aspektlərinin öyrənilməsi, fərq-

ləndirilməsi və müəyyən edilməsi məqalənin aktuallığını təşkil edir.   

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalənin elmi yeniliyi müasir dilçilikdə feili sifət tərkiblərinin 

öyrənilməsi ilə bağlıdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə tədqiq edilən vasitələr tələbələr, 

müəllimlər, tədqiqatçılar və digər hərbi sahə ilə maraqlanan şəxslərin düzgün istifadəsinə yar-

dımçı ola bilər.  
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Предложения причастия позволяют нам излагать информацию более экономичным 

способом. Они образуются с использованием причастий настоящего времени (ходьба, 

чтение, видение, ходьба и т. д.). Причастий прошедшего времени (ушел, прочитал, ви-

дел, прошел и т. д.). Или причастий совершенного времени (ушел, прочитал, увидел, 

прошел и т. д.). В статье говорится, что в английском языке есть четыре конструкции. 
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Summary 
 

Participle clauses enable us to say information in a more economical way. They are 

formed using present participles (going, reading, seeing, walking, etc.), past participles (gone, 

read, seen, walked, etc.) or perfect participles (having gone, having read, having seen, having 

walked, etc.). The article states that there are four constructions in English.  
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Эллипсис, как одно из эффективных синтаксических средств имплицитной передачи 

информации, относится к числу одной из сложнейших, многогранных и дискуссионных 

проблем в современной лингвистике. Он связан не только с понятиями лингвистическо-

го, но также экстралингвистического и логического порядков. Поэтому это явление 

привлекло внимание лингвистов различных школ и направлений, что дало возможность 

раскрыть ряд его теоретических аспектов. 

Для предупреждения громоздкости и однообразия речи, а также для выполнения ря-

да других грамматических и стилистических задач в языке вырабатывается система 

специальных средств сокращения высказываний, среди которых выделяются эллипсис 

и замещение (substitution). В разговорной речи появление различных слов-заместителей 

не только возможно, но и необходимо. Наряду с употреблением отдельных слов-замес-

тителей в живой речи повседневного общения встречаются сочетания двух и более за-

местителей, которые еще больше увеличивают степень «разгрузки» передаваемого 

сообщения. Замещение представляет собой употребление одних языковых форм или 

грамматических явлений вместо других. Иначе говоря, при замещении мы ничего «не 

опускаем», как в эллипсисе, а употребляем языковые формы, которых не было в исход-

ном предложении. Использование замещения не означает обязательных изменений в 

синтаксическом составе и структуре предложения — оно просто делает предложение 

короче и лаконичнее, проще для понимания собеседником. Ведь в процессе разговора 

мы стремимся значительно сократить свои высказывания, следуя принципам языковой 

экономии. Средства замещения очень разнообразны даже в рамках одного языка. Это 

многообразие делает их классификацию довольно сложной. Разные исследователи ст-

роят свои классификации на основании различных признаков. 

Слова-заместители действительно имеют сходство с эллиптическими конструкция-

ми. Если эллипсис подразумевает опущение какого-либо члена предложения, то слова-

заместители призваны встать на место того члена или той части предложения, которую 

так или иначе нужно опустить. 

Слова-заместители замещают другие слова во избежание повторения, для сокраще-

ния или упрощения речи. Чаще всего они заменяют существительные, глаголы, прила-

гательные и наречия. Очень трудно провести четкую линию между словами-замести-

телями и местоимениями, так как очень часто местоимения и служат в качестве слов-

заместителей. Однако только местоимения-существительные могут быть словами-за-
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местителями. К ним относятся личные местоимения в именительном падеже, указатель-

ные местоимения, некоторые неопределенные местоимения и вопросительные место-

имения. 

При их переводе необходимо уделять особое внимание общему смыслу предложе-

ния с целью достижения правильного, эквивалентного и адекватного перевода. Итак, в 

английском языке существует несколько основных видов слов-заместителей: 

1) «One» (мн. «ones») - заменяет ранее упомянутое исчисляемое существительное. 

The people at therapy said it was a good idea and gave me brochures for a few rehab 

facilities for me to look at and see which one would help me best. 

I need new clothes because the ones I have, have blood stains on the insides from the cuts 

all over my body. 

2) Местоимение «it» обычно обозначает конкретные предметы, абстрактные поня-

тия и животных. Однако иногда это местоимение используется для определения лич-

ности незнакомого человека. Также оно может заменять предшествующую группу 

слов. Например: 

I know a lot of things have changed since then but you cannot change the past no matter 

how hard you try, what happened, happened and all you can do is accept it, even if it does hurt.  

3) Притяжательные местоимения в абсолютной форме замещают ранее упомяну-

тое существительное во избежание повторения вместо сочетания существительного с 

притяжательным местоимением: 

Even just holding the small, cool and sharp blade between my fingers made me feel better 

about the situation, knowing I could cut myself to shreds and the two of them would regret the 

five minutes of their lives that ruined and ended mine.   

4) Указательные местоимения (this/these, that/those) тоже употребляются в ка-

честве слов-заместителей, чаще всего во избежание повтора. Могут заменять ранее 

упомянутое существительное или даже целую группу слов. 

I told him, «Eight chicken dippers» but even that was a lie. 

Mum said she wishes I wouldn't be so sneaky and deceitful, but how else could I do it? It's 

not like she'd ever have let me get it done so this was the only way.  

5) Глагол «do» может заменять глагол в соответствующей форме. 

He said that it's sickening how I weighed more when I was younger than I do now. 

6) Частица «to» употребляется, чтобы не повторять глагол в форме инфинитива. 

Have I done everything I want to do before I die? 

Эта частица довольно интересна, если рассматривать её с точки зрения эллипсиса. 

Ведь сам глагол в предложении опущен, а частица остаётся на месте. Это спорный мо-

мент. Так или иначе, эта частица служит заместителем. 

7) «So» употребляется, чтобы не повторять часть предложения или все предложе-

ние. 

«Yes, beautiful» I repeat. «Don't you think so?»  

Таким образом, проведя аналогию со словами-заместителями по представленным 

выше примерам можно сделать вывод, что слова-заместители действительно чем-то по-

хожи на эллипсис и в предложении выполняют указательную функцию, замещая от-

дельные слова или целые фразы в предложении и указывая при этом на референт. Од-

нако считать два этих понятия равнозначными будет ошибочным, так как у эллипсиса и 

явления замены есть не только сходства, но и различия.  С их помощью можно избе-

жать повторов, обеспечить связность речи, ее упрощение или сокращение. Кроме того, 
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они делают язык плавным и приятным по звучанию. Но главное их отличие от эллип-

сиса в том, что они заменяют повторяющиеся слова или части предложения. При явле-

нии эллипсиса же мы сталкиваемся с полным опущением элемента высказывания с воз-

можностью восстановить его из контекста или речевой ситуации. 

Актуальность статьи. Актуальность исследования явления эллипсиса в английс-

ком языке очень велика, т.к. эллипсис часто употребляется в письменной, а также в жи-

вой разговорной речи. В процессе общения друг с другом люди неизменно сталкивают-

ся с потребностью как-либо сократить свои реплики. Слова-заместители действительно 

имеют сходство с эллиптическими конструкциями. Если эллипсис подразумевает опу-

щение какого-либо члена предложения, то слова-заместители призваны встать на место 

того члена или той части предложения, которую так или иначе нужно опустить. Проб-

лематика эллипсиса всегда вызывала интерес лингвистов. Проблему эллипсиса уже 

давно стараются решить как отечественные, так и зарубежные ученые-лингвисты. Ав-

торы работ по эллипсису в английском языке внесли значительный вклад в изучение 

данного вопроса. Однако по многим вопросам эллипсиса ученые так и не пришли к 

единому мнению.         

Научная новизна статьи. Теоретическая значимость данной работы заключается в 

том, что она вносит вклад в разработку актуальных проблем теории эллиптических 

предложений. Данное исследование углубляет и систематизирует научные знания об 

эллиптических предложениях как об одном из важных элементов диалога. 

Практическое значение и применение статьи. Полученные результаты могут 

быть использованы при чтении лекций и проведении семинарских занятий по курсам 

общего и сопоставительного языкознания, перевода, теоретической и практической 

грамматики, стилистики, синтаксиса в спецкурсах, посвященных проблемам эллипсиса. 
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İ.M. Nuriyeva 

 

Müasir ingilis dilində ellipsis və əvəzedicilər 

 

Xülasə 
  

Nitqdə uzunçuluğu və yeknəsəkliyi aradan qaldırmaq, həmçinin müxtəlif qrammatik və 

üslubi vəzifələri yerinə yetirilmək üçün xüsusi qənaətçilik sistemi inkişaf etmişdi ki, onların 

arasında ellipsislər və əvəzləmələr xüsusi olaraq fərqlənir. Əvəzləyici sözlərin elliptik konst-

ruksiyalarla oxşarlığı vardır. Əgər elliptik cümlələrdə cümlənin hər hansı bir üzvü ixtisar olu-

nursa, əksinə əvəzləyici sözlər həmin üzvü əvəz edir. 

  

 I.M. Nuriyeva 

 

Ellipsis and substitute words in modern English 

 

Summary 

 
To prevent the cumbersomeness and monotony of speech, as well as to perform a number 

of other grammatical and stylistic tasks, a system of special means of reducing utterances is 

developed in the language, among which ellipsis and substitution are distinguished. 

Substitutive words have similarities with elliptic constructions. If the ellipsis implies the 

omission of any member of the sentence, then the substitute words are designed to take the 

place of that member or that part of the sentence that needs to be omitted one way or another. 
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Mətnyaratmada təyin əvəzliklərinin rolu 
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Rəyçilər: filol.ü.f.d., dos. Ş.A. Mahmudova, 

                filol.ü.f.d., dos. S.B. Mustafayeva 

 

Açar sözlər: mətn, əvəzlik, təyin əvəzliyi, prepozisiya, isim, məna 

Ключевые слова: текст, местоимение, определенное местоимение, предлог, су-

ществительное, значение 

Key words: text, pronoun, definite pronoun, preposition, noun, meaning 

 

Müasir ingilis dilində əvəzliklərin mətnyaratma xüsusiyyətləri artıq sübut olunub.  

All təyin əvəzliyi əlaqəli mətnlərin düzəldilməsində mühüm rola malikdir. İngilis dilində  

bu əvəzlik mətndə subyektlə birlikdə işlənərək, subyekti daha da konkretləşdirir və onunla 

birlikdə cümlənin üzvü olur.  

Təyin əvəzliklər mətndə prepozisiya mövqeyində işlənir və bu da subyekti daha da kon-

kretləşdirir.  

All təyin əvəzliyi mətndə ümumiləşdirici mənaya malikdir. O, mətndə topluluq bildirən 

isimlərin əvəzinə və ya onların təyini kimi işlədilə bilir və mətn daxilindəki əlaqəliliyi təmin 

etməkdə böyük rol oynayır. Nümunəyə baxaq:  

Numerous films and books have been made about their murders.  

They were kept under the house prison by the Bolsheviks. Firstly, all were promised to 

leave the country. However, all the Bolsheviks did not keep their word, and all were exiled to 

Siberia. After being under house arrest in Siberia for several months, the Bolsheviks burned 

all of them alive. Although their death were hidden at the time, later it became clear that all 

had been murdered. All were believed to have been killed in the most brutal way. 

Bu əvəzlik mətndə həm sifəti, həm də ismi əvəzlik kimi də işlənə bilir. Bu halda o, pre- və 

postpozisiyada işlənir və yenə də subyekti konkretləşdirir. Məsələn: 

From the outside, Paul looked like his mother. He did not have a father, but he loved his 

family that was all.  

All təyin əvəzliyi müasir ingilis dilində mətnlərdə mətndaxili bədiiliyi, ifadəliliyi artırmaq 

üçün də geniş istifadə olunur. All təyin əvəzliyinin olduğu çox sayda atalar sözləri, idiomatik 

birləşmələr mövcuddur və onlara mətnlərdə tez-tez rast gəlmək olur. Məsələn: 

 

Atalar sözləri Tərcümələri 

All good things must come to an end. Hər şeyin bir sonu var. 

All that gliters is not gold.  Hər parlayan qızıl deyil. 

A rising tide lifts all boats. Yüksələn gərginlik bütün işləri alt-üst edə 

bilər.  

Courage overcomes all obstacles. 

 

Cəsurlar dünyada bütün maneələri dəf edə 

birlər.  
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(The love of) money is the root of all evil. Pul hərisliyi bütün cinayətlərin başlanğıcı-

dır. 

Çox pul hərisliyi insanı istənilən cinayətə 

sövq edə bilər. 

Patience is a plaster of all sores. Səbir hər dərdə dərmandır. 

 

İndi isə bu atalar sözlərindən bəzilərini mətndə nəzərdən keçirək: 

Eugene’s prayer for Clayton’s return was in vain. Although Clayton managed to avoid 

seeing Mary for a few days, the situation did not last long. He opened his eyes again and saw 

that he was in front of Maria’s house. Clayton hesitated for a moment, but managed to knock 

at the door. It was Eugene who opened the door. 

It was a beautiful and magical summer for Mary. When Mary came on stage, she saw 

Clayton there. That gave her a special desire to dance better. But this time Maria was not 

happy to see Clayton there, because Clayton was one of them. He did not keep his word to 

them. It reminded her proverb: ‘All that glitters is not gold’.  

Göründüyü kimi, mətndə işlədilən all təyin əvəzlikli atalar sözü mətnin məzmununu anla-

mağa kömək edir və bu vəziyyət bədii mətnlərin tərkibində əlaqəliliyin yaranmasında mühüm 

rol oynayır, mətndəki mənanı bədii, ifadəli və intensiv nəzərə çatdırır.  

Ə. Abdullayev yazır ki, əlaqəli mətn müxtəlif elementlərlə bağlanmış zəncirə oxşayır (1, s. 

131). O, (əlaqəli mətn) yalnız sözlərin cümlə daxilində birləşməsi ilə məhdudlaşmır. Belə ki, 

fərqli cümlə növləri də öz aralarında müxtəlif vasitələrlə əlaqələnir və bir-birilə müəyyən mü-

nasibətdə olurlar. Bədii mətni (və ümumiyyətlə, istənilən mətni formalaşdıran cümlələr ara-

sında zaman, məkan, səbəb-nəticə, müqayisə, qarşılaşdırma və s. kimi semantik münasibətlər 

vardır. 

Each təyin əvəzliyi əvvəlcə qrup halında deyilmiş və ya nəzərdə tutulmuş əşya və ya şəxs-

lərin hər bir üzvünü, hər bir nümayəndəsini fərqli şəkildə bildirmək üçün işlədilir (7, s. 106). 

Məsələn: 

Some people came to the show that night. Each had a blue flag in his/her hand. It was hot 

enough to go anywhere. When she returned home, she felt very tired. As she approached the 

house, she smelled something. She turned to the street and saw that they had a fire truck in 

front of the block and that there were too many of them.  

Mətndə each təyin əvəzliyi cümlələr arasında aktuslizator kimi çıxış edir (6, s. 105). Mə-

sələn: Each of them were happy. Samad himself could not hide his happiness either. Each day 

of the year he was in that village, and it made him very happy. He enjoyed each minute of it. 

He went to the sea side each day of the week; he worked in the garden each day, etc.  

Each təyin əvəzliyi fərqli funksiyalarda işlədilə bilər: ismi əvəzlik kimi mübtəda, tamam-

lıq; sifəti əvəzlik kimi isə təyin funksiyasında çıxış edə bilər. Qeyd edək ki, each təyin əvəz-

liyi mübtəda funksiyasında çıxış edərkən feil təkdə işlədilir. Nümunələrə baxaq: 

When I entered the room, there were six men. Each was ready to answer my questions 

(subject). I approached and asked a question each (object). Each man answered me step by 

step. (attribute) 

Every təyin əvəzliyinin mətnyaratmada rolu. 

Bu əvəzlik sayıla bilən tək isimlərin qarşısında sifəti əvəzlik kimi işlənir və mətnin müxtə-

lif elementlərinin bağlanmasında mühüm rol oynayır.  

Qeyd edək ki, every təyin əvəzliyi təyin rolunda çıxış edərkən ismin qarşısında heç bir 

artikl işlənmir. Məsələn: 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №4 2021(48)                           
 

 108 

Among every girl she was such a spirit. They went to the hotel every day, and her mother 

worked on until every afternoon. Every Sunday when the days were fair, she looked out of her 

kitchen window and longed to go where the meadows were. (8, s. 30) (Qızların arasında o, elə 

bil ruh idi. Onlar hər gün otelə gedirdilər və anası isə hər gün günortaya qədər işləyirdi. O, 

günlərin gözəl olduğu hər bazar günü mətbəxinin pəncərəsindən bayıra baxırdı və 

çəmənliklərin olduğu yerə getmək istəyirdi). 

Digər nümunə: 

No artist in the formulating of conceptions, her soul still responded to these things, and 

every sound and every sigh were welcome to her because of their beauty. (Konsepsiyaların 

formalaşmasında heç bir sənətçi yox idi, onun ruhu hələ də bunlara cavab verirdi və 

gözəlliyinə görə hər bir səs və hər nəfəs ona xoş gəlirdi) (8, s. 31). 

Every təyin əvəzliyi mətn daxilində -body (everybody) və -one (everyone) sözləri ilə bir-

ləşərək mürəkkəb və sinonim sözlər yarada bilir. Bu sözlər cümlədə bir-birini əvəz edə bilir. 

Nümunələrə baxaq: 

G.Brander was a man of fortune. Everybody knew him in the city. In him there were 

joined, to a remarkable degree, the wisdom of the opportunist, and everyone perceived his 

position (8). (C. Brander həyatda bəxti gətirən adam idi. Şəhərdə hamı onu tanıyırdı. Onda 

fürsətçinin müdrikliyi diqqətəlayiq dərəcədə müşahidə olunurdu və hamı onun mövqeyini 

dərk edirdi). 

Bu əvəzliklərin iki forması var:  

1) ümumi hal forması: Everybody, everyone; 

2) yiyəlik hal forması: everybody’s, everyone’s. 

Nümunələrə baxaq: 

The men in the party could see how she treated him. Everybody understood that she tried 

to hurt him. In the same way, he had been guilty, and she had been out of love with him. 

Everybody could observe it except him. He only needed everybody’s support. (Məclisdəki in-

sanlar onun onunla necə rəftar etdiyini görürdülər. Hamı onun onu incitməyə çalışdığını başa 

düşdü. Eyni şəkildə, o, günahkar idi və o, artıq onu sevmirdi. Ondan başqa hamı bunu müşa-

hidə edə bilirdi. Onun ehtiyacı olan yeganə şey hamının dəstəyi idi). 

Ümumi halda olan sözlər əvəzlik kimi işlənərək cümlədə mübtəda, tamamlıq funksiyasın-

da çıxış edir. Everybody və everyone əvəzlikləri mübtəda funksiyasında işləndikdə cümlədə 

feil təkdə işlənir. Məsələn: 

This man, three times Congressman from different regions of the USA has never been 

married. Everybody knows it. Everybody believes if he gets married, he might fall in love 

with a girl. (ABŞ-ın müxtəlif bölgələrindən üç dəfə konqresmen olan bu adam heç vaxt ev-

lənməyib. Bunu hamı bilir. Hamı inanır ki, əgər o, evlənsə, ancaq həmin  qıza aşiq ola bilər). 

Everybody/everyone təyin əvəzlikləri mətn daxilində sözönü ilə biləşərək mətnin məzmu-

nunun daha aydın ifadə olunmasında və mətnin semantik münasibətlərinin möhkəmlənməsin-

də mühüm əhəmiyyətə malik olur. Məsələn: 

His presence in this city at this particular time was due to the fact that his political fences 

needed careful repairing. He talked nearly to everyone/everybody in the Congress, and 

managed to weaken their political position. To everybody’s surprise, there were enough votes 

to his re-election. (Onun belə bir vaxtda şəhərdə olması, siyasi görüşlərinin yenidən formalaş-

ması ilə əlaqədar idi. O, Konqresdə demək olar ki, hər kəslə/hamı ilə danışdı və onların siyasi 

mövqeyini zəiflətməyə nail oldu. Hər kəsi təəccübləndirən o idi ki, onun yenidən seçilməsi 

üçün kifayət qədər səs toplanmışdı). 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №4 2021(48)                           
 

 109 

Mətnlərin həcmindən asılı olmayaraq, onların tərkibində işlədilən əvəzliyin mənası nə za-

man açılarsa və onun işlənmə yeri düzgün müəyyən olunarsa, o zaman mətn bitmiş hesab edi-

lə bilər. Yəni mətnin həcmi mətndə işlədilən çox əvəzliyin mənasının açılmasından asılı ola 

bilir. Mənası açılmış əvəzliklər, xüsusilə də təyin əvəzliklər, işarə əvəzlikləri və s. ingilis di-

lində mətndüzəltmə faktoru kimi fəaliyyət gösötərir. Məlumat üçün qeyd edək ki, bu qayda, 

nəinki ingilis dilində işlədilən əvəzliklərə, o cümlədən Azərbaycan dilində işlədilən əvəzlik-

lərə də şamil edilə bilər. K. Abdullayev bu cür əvəzlikləri deaktualizator adlandırır və mətnin 

cümlələrini ayıran vasitə kimi xarakterizə edir (2, s. 12). 

Qeyd edək ki, təyin əvəzliklərinin mətnin tərkibində işlənməsi bir tərəfdən vəhdətdə olan 

avtonom cümlələrin təşkilində, onların arasında struktur-qrammatik əlaqələrin əmələ gəlmə-

sində, digər tərəfdən, mənanın aydınlaşmasında, konkretləşməsində aparıcı rol oynayır. Mə-

sələn: 

That summer, those places looked very beautiful.  

Each day of the week Jennie came for the clothes. Every day he used to hear the doorbell, 

and opened it enthusiastically. Senator found himself more and more interested in her, and in 

time he managed to remove her timidity and fear that caused her to feel uncomfortable in his 

presence. Day by day the rumor about them was spreading to everybody. Everyone was 

beginning to understand the relationship between them (8). (Həmin yay, o yerlər çox gözəl 

görünürdü. Həftənin hər günü Cenni paltarları götürmək üçün onun otağına gəlirdi. Hər gün o, 

qapının zəngini eşitməyə adət etmişdi və onu çox həvəslə açırdı. Senator anlayırdı ki, o, hər 

keçən gün onunla (Cenni ilə) daha çox maraqlanır. Zaman keçdikcə o, Cennidə olan utanqac-

lığı yox edə bildi. Cenninin onun yanında olanda hiss etdiyi və onda narahatçılıq yaradan qor-

xu hissi də getdikcə yox olmağa başladı. Onların arasında baş verənlərlə bağlı şayə gündən-

günə hamıya yayılmağa başladı).  

Göründüyü kimi, mətndə fərqli əvəzliklər, o cümlədən təyin əvəzliklər də işlədilmişdir. 

Bu əvəzliklər mətnin mənasının tam formalaşmasına, açılmasına xidmət edir. Əvəzliklərin 

mənası özündən əvvəlki və bəzən də sonrakı cümlələrin mənasında asılı ola bilir. Ə. Abdulla-

yev yazır ki, mətndəki cümlələrin birinin əvəzliklə başlaması onun özündən əvvəlki cümlələr-

lə daha yaxından əlaqədə olduğunu göstərən faktordur (1, s. 132). 

Müasir ingilis dilində əvəzliklərin 11 növü müəyyən olunub. Təyin əvəzlikləri onlardan 

biridir. 

Müasir ingilis dilində təyin əvəzlikləri aşağıdakı sözləri ehtiva edir: all, each, every, 

everybody, everyone, everything, either, other, another. 

Təyin əvəzlikləri həm ismi, həm də sifəti əvəzlik kimi işlənə bilir.  

Onların hər birinin mətnin formalaşmasında mühüm və özlərinəməxsus rolları vardır: 

1) mətn daxilində ümumiləşdirici mənaya malik olanlar; 

2) mətnin formalaşmasında qrup halında xatırladılmış və ya nəzərdə tutulmuş məfhumları 

fərqli şəkildə bildirmək üçün işlədilənlər; 

3) mətn daxilində yalnız tək isimlərin qarşısında sifəti əvəzlik kimi işlədilənlər; 

4) mətn daxilində mürəkkəb və sinonim sözlər kimi istifadə olunanlar; 

5) mətn daxilində mücərrəd məfhum, əşya və heyvan adları bildirənlər; 

6) əvvəlcədən xatırladılmış iki şəxsi, əşyanı və ya iki fikri bildirmək üçün işlədilənlər; 

Əvəzliklər, xüsusilə təyin əvəzliklər mətnə daxil olan cümlələr arasında əlaqə yaratmaq, 

onların mənalarını dəqiqləşdirmək üçün geniş istifadə olunur.  

Təyin əvəzliklər mətn daxilində həm prepozisuyada, həm də postpozisiyada işlənə bilir. 

Mətn daxilində onların subyekti konkretləşdirmə gücləri vardır. 
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Məqalənin aktuallığı. Müasir ingilis dilində təyin əvəzliklərin öyrənilməsi, fərqləndiril-

məsi, müəyyən edilməsi məqalənin aktuallığını təşkil edir.   

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik müasir dilçilikdə təyin əvəzliklərin  növlərinin öy-

rənilməsi ilə bağlıdır 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə tədqiq edilən vasitələri tələbələr, 

müəllimlər, tədqiqatçılar və digər hərbi sahə ilə maraqlanan şəxslərin düzgün istifadəsinə yar-

dımçı ola bilər.  
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А.Я. Гаджизаде  
 

Роль определяющих местоимений в формировании текста 
 

Резюме 
 

В статье рассматривается роль определяющих местоимений в формировании текста. 

Сначала в нем дается некоторая информация о тексте, его основных особенностях, а 

затем в статье анализируются определяющие местоимения. Одиннадцать видов 

определяющих местоимений были полностью объяснены на примерах. Эквиваленты 

английских предложений в Азербайджане могут проиллюстрировать основные 

моменты определяющих местоимений при формировании текста. 
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A.Y. Hajizade  

 

The role of the defining pronouns in text forming 

 

Summary 

 
The article deals with the role of defining pronouns in text forming. It firstly gives some 

information about the text, its main features, and then the defining pronouns have been 

analyzed in the article. The eleven kinds of the defining pronouns have been fully explained 

through examples. The equivalents of the English sentences in Azerbaijan may illustrate the 

main points of the defining pronouns in text forming.  
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İngilis kulinariya mədəniyyətinin mənbələri  
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традиции 
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İngilis xalqının kulinariyasının tarixi də elə xalqın tarixi qədər qədimdir. Bir çox ingilis 

xörəklərinin adlarına qədim yazılı mənbələrdə, yazıçıların əsərlərində də rast gəlmək olur. Qi-

da xalqa maddi mədəniyyətinin mühüm elementlərindən biri kimi onun tarixini, adət-ənənəsi-

ni dərk etməkdə zəngin mənbədir. Qida məhsulları əhalinin həyatında aparıcı rol oynayır, hət-

ta məişətində əsaslı dəyişikliklər baş verdikdə belə aradan çıxmır. Ənənəvi qida məhsulları sı-

rasına tədricən yeniləri əlavə olunur, onların növləri zənginləşir. Qida kulinariya mədəniyyəti-

nin əsasında durur. Bütün terminlərin meydana gəlməsinin dilxarici amilləri, şübhəsiz, müəy-

yən tələbatla, insanın ərzağa olan ehtiyacı ilə bağlıdır. 

İngilis dilində elə söz və ifadələr mövcuddur ki, onlar hamı tərəfindən işlədilir və dərk edi-

lir. Bu kimi söz və ifadələr dilin məişət leksikasına daxildir. Adətən məişət leksikası deyəndə 

hər hansı bir xalqın məişətinə daxil olan sözlərin ümumi məcmusu nəzərdə tutulur (2, s. 24). 

Milli xörək adları da məişət leksikasına daxildir. Hər xalqın özünə məxsus, eyni zamanda di-

gər xalqlarla ümumi olan xörək, şirniyyat və s. növləri mövcuddur. 

Bu kimi xörək adlarının, kulinariyanın tarixinin necə yarandığını kulinariya terminlərinin 

indiki səviyyəyə necə gəlib çatdığını, ingilis dilində mövcud olan kulinariya terminlərinin in-

gilis dilinin lüğət fonduna necə daxil olduğunu bilmək üçün keçmişə nəzərə salaq. 

Qədim dövrdə insanlar öz aclıqlarını ödəmək üçün təbiətin onlara bəxş etdiyi meyvə yığıb 

yeməklə, ov zamanı əldə etdikləri heyvanları yeməklə ehtiyaclarını ödəyirdilər. Onlar ac qal-

mamaq üçün rəqibləri ilə vuruşurdular. Bu insanlar heyvanlardan hiyləgərlikləri ilə fərqlənir-

dilər. Onlar barmaqları ilə yeməyə başlamışdılar. Belə şüurlu addım onlara başqa üstünlüklər 

də verdi. İnsanlar inkişaf etməkdə olan beyinlərində yemək haqqında bildikləri sərvətləri, me-

todları inkişaf etdirdilər. Onlar öz yeməklərini yaxşılaşdırmaq üçün və indiki səviyyəyə çat-

maq üçün əllərindən gələni edirdilər (1, s. 7-8). İnsanlar odu evə gətirdikdən sonra ondan ye-

mək bişirməkdə istifadə etdilər və gördülər ki, odda bişən ət çiy ətdən daha dadlı olur. Bu da 

insanların yaxşı qidalanmasına səbəb oldu. Əti və balığı uzun müddət saxlamaq üçün qurut-

mağa və hisə verməyə başladılar. İllər keçdikcə insanlar mətbəxin bütün sirlərini öyrənməyə 

başladılar. Kəşf olunan yeməklərin çoxu təsadüf nəticəsində yaranmışdır. Onlar hazırladıqları 

hər bir yeməyin, yeməyə qatılan ədviyyatların heç özlərinin də xəbəri olmadan müəyyən bir 

şəraitdə terminlərinin yaranmasına səbəb olmuşlar. Bu terminlər də müəyyən dəyişikliklərə 

uğramışdır. Məsələn, «meat-ət» sözünü götürək. Bu söz ingilis dilinin lüğət tərkibinə daxil 

olanda, yazılışı və deyilişi fərqli idi, yəni «mats» kimi yazılırdı. İllər keçdikcə o, «mete» sözü-

nə çevrilmiş sonra isə yenə assimilyasiyaya uğramış və «meat» kimi yazılmış və hal-hazırda 
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da bu cür də işlədilir (1, s. 42).  

İngilis dilində elə kulinariya terminlər var ki, onları yalnız kulinariya elm sahəsi ilə bağlı 

olan adamlar başa düşür. Müasir iqtisadi inkişaf, insanların günbəgün artan biliyi, yemək ehti-

yaclarını ödəmək üçün və hətta hər gün eyni yeməyi yeməkdən bezmiş insanların kəşf etdik-

ləri yeni, dadlı yeməklər və bu yeməklərin adları, bişirilən zaman istiadə olunan avadanlığa 

verilən adların köməkliyi ilə dilin terminoloji leksikasının dəyişməsinə, yeniləşməsinə, artma-

sına təsir edir. 

İlk kulinariya terminləri lüğəti Roma imperiyasının ən güclü inkişaf dövrünə təsadüf edir. 

B.e. II yüzilliyində Artemidor Dal Duamusan tərəfindən tərtib olunmuş bu lüğət ilk kulinariya 

lüğətidir. Sonradan daha məşhur kulinariya terminləri lüğəti XVII əsrdə Almaniyada, İngiltə-

rədə və Belçikada yaranıb. XX əsrdə isə belə lüğətlər dünyanın bir çox ölkələrində də çap 

olunmağa başladı. 

Kulinariya terminlərindən bəhs edən terminologiya terminoloji leksikanın bir qoludur. Bu 

termin sistemi kulinariya sahəsinin məfhumlar sistemini əks etdirir. Terminlər kulinariya el-

minin yaranmasında və inkişafında mühüm rol oynayır. Onlar öz başına, kortəbii yox, müəy-

yən tələbatlar əsasında yaranır. Onlar həmişə dəqiq bir mənaya xidmət etmir. Belə terminlərin 

uyarlı, anlaşıqlı terminlərlə əvəzlənməsi vacibdir. Məsələn, fransız dilindən ingilis dilinə keç-

miş «aperitif» sözünün mənasını dəqiq başa düşülməsində çətinlik çəkilir. Bu sözün ancaq 

cümlədə mənasını tutmaq olar. Məsələn: 

«Which aperitif would you recommend?» cümləsində məlum olur ki, bu söz, yəni «aperi-

tif» - yemək növüdür. Bu sözün mənasına uyğun gələn terminlə əvəzlənməsi vacibdir və elə 

sözlə əvəz olunmalıdır ki, onu təkcə cümlə içərisində yox, ayrıca söz kimi işlədəndə də məna-

sını başa düşmək olsun. 

İngilis dilində alınma kulinariya terminlərinin əksəriyyəti ingilis dilinə fransız dilindən 

keçmişdir. İngilis xalqı fransız xalqı ilə qədim dövrlərdən bəri müxtəlif əlaqə və münasibətdə 

olmuşdur. Bu münasibətlər nəticəsində fransız dili uzun əsrlər boyu ingilis dilinin lüğət tərki-

binə güclü təsir göstərmişdir. Bunun nəticəsində müasir ingilis dilinin tərkibindəki milli mən-

şəli kulinariya terminlərindən başqa fransız dilindən keçmiş xeyli yemək adlarına rast gəlinir. 

Məsələn onion (soğan), paste (yağlı xəmir), pomegrante, soup (sup), sugar (qənd), biscuit (pe-

çenye, biskvit), fruit (meyvə) cream (krem), cherry (albalı, gilənar), dinner (nahar), supper 

(şam), omelet (omlet), orange (portağal) və s. Kulinariya terminlərinin dəyişməsinin iki başlı-

ca səbəbi var:       

1) onların ifadə etdikləri anlayışların həcmcə dəyişməsi;     

2) kulinariya sahəsinin inkişafı.         

Bu amillər kulinariya terminlərinin dəyişməsinin (köhnəlməsinin və yeniləşməsinin) əsas 

şərtləridir. Kulinariya leksikasının müxtəlif ifadə üsuları vardır. Kulinariya terminlərinin ya-

ranmasında və formalaşmasında bir neçə vasitədən istifadə olunur:  

1) ərzağın adı ilə bağlı olan kulinariya terminləri:  

Chicken broth-toyuq şorbası; meat soup - ət sousu, roast meat - qızardılmış ət (kabab), 

roast chicken - qızardılmış toyuq; fish soup - balıq sousu; cheese sandwich - pendirli bu-

terbrod; cabbage soup - kələm sousu (borş); fried potatoes - qızardılma kartof; apple - pie – 

alma piroqu; grilled mushrooms - qızardılmış cöbələk; mushroom soup- göbələk şorbası; to-

mato soup - pomidor şorbası; mashed potatoes - kartof püresi; mutton shop - qoyun ətindən 

döymə kotlet; milk porridge - südlü sıyıq; jellied fish - şirə gəzdirilmiş balıq; macaroni – ma-

karon və s. (3, s. 61) misal göstərmək olar.  

2) müxtəlif bişmə prosesləri ilə bağlı olan kulinariya terminləri:  
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boiled - soyutma, fried - qızardılmış, smoked - hisə verilmiş, hot-qaynar, overdone - çox 

bişirmə; underdone - yarı çiy; cold - soyuq və s.     

3) yer adları ilə bağlı kulinariya terminləri:  

Russian salad - vineqret; Bath chops - Bat kotleti; English crusty baton - ingilis batonu, 

Duch cheese - holland pendiri, Czech beer - çex pivəsi; Russian caviare - rus kürüsü; Szech 

cheese – çex pendiri; Kentuchy fried chicken - qızardılmış Kentuki cücəsi; York- shire pud-

ding - Jorkşir pudinqi, Irish - whiskey - İrlandiya viskisi; Poland mushrooms - Polşa göbələyi; 

Szech chocolate - İsveçrə şokaladı; Swiss roll - layları arasında mürəbbə olan biskvit piroj-

nası, German sousage - Alman sosiskası, Cayenne pepper - Kayek istiotu; Welsh rabbit – pen-

dirli qrenki, China orange - mandarin, Turkish delight - Türkiyə rahat-lukumu; Brussels 

sprouts - Brüssel kələmi və s.  

4) xörəyi bişirib ortaya çıxaran adamların adları ilə bağlı olan kulinariya terminləri. Mə-

sələn: sandwich (kolbasa ilə buterbrod);  

Belə qənaətə gəlirik ki, ingilis kulinariyasının formalaşması ingilis xalqının tarixi boyunca 

davam etmiş və bir çox tarixi və etnik faktorların kulinariya leksikasının inkişafına böyük tə-

siri olmuşdur. 

Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq onunla bağlıdır ki, ünsiyyət prosesində çoxlu sayda kuli-

nariya metaforlarına rast gəlinir və öz izahını tələb edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik çox sayda rəngarəng dil faktorlarından istifadə 

edilməsi ilə bağlıdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalənin nəticələrindən ingilis dilinin 

leksikasının tədrisində istifadə edilə bilər. 
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С.С. Оруджева 

 

Источники английской кулинарии 
 

Резюме 
 

История английской кулинарии является древней, как история английского народа. 

Развитие  английских кулинарных терминов тесно связано с aнглийскими традициями 

и это  всегда было взаимосвязано с историческими, этническими и культурнымы фак-

торами. Высокоразвитая английская кулинария имела большое влияние на английский 

язык, в котором появились большое количество кулинарных терминов и выражений. 
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S.S. Orujova 

 

The sources of English culinary 

 

Summary 

 
The history of English culinary is as old as the history of the English people.Development 

of culinary terms was inseparable from English traditions and it was always interconnected 

with historical, ethnical and cultural factors. As the English culinary is very developed it has 

greatly influenced the English language, in which there are a great number of terms connected 

with food and drinks. 
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 Ümumiyyətlə, hər bir xalq öz mentalitetinə, dövlət quruluşuna, tutduğu mövqeyə və digər 

amillərə uyğun olaraq, ideologiyasında vətənpərvərlik ruhu təcəssüm etdirir. Elə bir dövlət ol-

maz ki, az və ya çox dərəcədə bu mühüm ideologiyanı həyata keçirməsin. Bu ruh ölkənin bü-

tün vətəndaşlarına, tutduğu vəzifədən, sosial vəziyyətdən, dinindən, dilindən asılı olmayaraq, 

yüksək keyfiyyətlə aşılanır. Bu amil lap körpə yaşlarından hər bir vətəndaşa çox vacib şərt ki-

mi öyrədilməlidir. Tarixi müşahidələr və təcrübələr sübut etmişdir ki, hər hansı ölkədə, cə-

miyyətdə, müəyyən qurumlarda bu keyfiyyət yüksək tələbkarlıqla öz əksini taparsa, orada 

mədəniyyətin inkişafı yüksək səviyyədə olur (1). Bu baxımdan millətimizi, dövlətimizi hər 

yerdə təmsil etmək üçün, ilk olaraq doğma dilimizi sevməli, onun saflığını qorumalı, dilimi-

zin lüğət tərkibini daim zənginləşdirməliyik. 

Məhz dövlətin məktəblər qarşısında qoyduğu vəzifələrdən biri də gənc nəslin doğma ana 

dilimizin  ədəbi dili səviyyəsində nitqini düzgün qura bilməsi, fikir və düşüncələrini başqaları 

ilə bölüşərkən milli kimliyimizi diqqətdə saxlaması, dil baxımından fonetika, leksika, qram-

matikanın üslubi imkanlarından lazımi səviyyədə istifadə bacarığına malik olması, ölkə miq-

yaslı qlobal məsələlərin həlli yollarını araşdırmağa can atan şəxsiyyət ruhunda tərbiyəsidir. 

Azərbaycanın ilk peşəkar ədəbiyyatşünas tənqidçisi, Azərbaycan dilinin saflığı və inkişafı 

uğrunda mübariz Firidun bəy Köçərli yazmışdır: “Hər millətin özünəməxsus ana dili var ki, 

onun məxsusi malıdır. Ana dili millətin mənəvi diriliyidir. Həyatımızın mayəsi, mənziləsidir. 

Ananın südü bədənin mayəsi olduğu kimi, ananın dili də ruhun qidasıdır. Hər kəs öz anasını 

və vətənini sevdiyi kimi, ana dilini də sevir” (2). 

Bəli, məktəbdə ana dili təlimi yüksək nəzəri səviyyədə təşkil olunmalıdır. Bu yüksək sə-

viyyə, ilk növbədə, dilçiliyin dil haqqında elmi müddəalarına uyğunluqla müəyyən edilir. Dil 

üzrə verilmiş məlumatların şüurlu mənimsənilməsi mühüm şərtdir. Məlumdur ki, dil insanlar 

arasında  ən mühüm ünsiyyət vasitəsidir. Dilin köməyi ilə insana xas olan ən yüksək təfəkkür 

yaranır və insan bu təfəkkürlə varlığı dərk edir. İnsan hər şeyi öyrənməkdə və tərbiyə almaqda 

başlıca olaraq sözdən istifadə etdiyi üçün, dil özünü bütün təlim və tərbiyə işlərinin mühüm 

vasitəsi kimi göstərir. Bu və ya digər fənn üzrə bilikləri o vaxt mənimsəmiş hesab etmək olar 
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ki, şagirdlər doğma ana dili üzrə bilik, bacarıq, vərdişlərə yiyələnmiş olsunlar və bu bilikləri 

düzgün, aydın, anlaşılan şəkildə ifadə etməyi bacarsınlar. Belə ki, Azərbaycan dili təliminin 

əsas didaktik vəzifəsi şagird və tələbələrin şifahi və yazılı nitq vərdişlərini inkişaf etdirmək-

dir. Buna görə də ilk növbədə, fonetika, leksikologiya, söz yaradıcılığı, morfologiya, sintak-

sisdən proqrama daxil edilən və öyrədilən dil qaydalarının nitq inkişafı üçün praktik  əhəmiy-

yəti nəzərə alınmalı, mətn üzrə işlərdə əsas məqsəddən uzaqlaşmamaqla mövzunun tədrisinə 

ayrılan vaxtdan səmərəli istifadə edilməlidir. Müəllim unutmamalıdır ki, hər hansı konkret 

mövzunu mənimsətmək ümumi işdir və bu ümumi iş nəzdində əsas məqsəd öyrənənlərin lüğət 

ehtiyatını, ədəbi tələffüz, orfoqrafik yazı, cümlə qurmaq və s. vərdişlərindən birini və ya bir 

neçəsini inkişaf etdirməlidir. Dil üzrə qazanılan nitq vərdişlərinin möhkəmləndirilməsi isə şa-

girdlərin düşünmə tərzinin spesifikası ilə sıx bağlıdır. Bu işin yüksək səviyyədə qurulması, 

vərdişə sahiblənmə xüsusiyyətlərinin dayanıqlığı birbaş xarakterdən, onu formalaşdıracaq psi-

xoloji dəstəkdən asılıdır. Ümumiyyətlə, hər bir azərbaycanlı – müəllim, həkim, nazir, şəhərli, 

kəndli, nitq mədəniyyətinə dərindən yiyələnməli, ana dilimizdə düzgün, gözəl danışmağa, sa-

vadlı, dəqiq, aydın yazmağa borcludur. 

İntonasiya baxımından düzgün qurulmuş nitq diqqəti daim səfərbər edir, nəzərdə tutulmuş 

məqsədin, ideyanın dinləyiciyə asan çatmasına şərait yaradır. Bütün hərəkətlər kimi nitq insan 

təfəkkürünün məhsulu kimi doğulur, müəyyən istiqamətə yönəlir və nəhayət, sona yetir.  İnto-

nasiya tələffüzün dörd elementini, yəni fasilə, vurğu, melodiya və tempi özündə birləşdirir. 

Vurğu, fasilə, temp, melodiya nitqin xarici komponentləri kimi, eyni zamanda, nitqin səslən-

məsini yaradır. Belə ki, bu ünsürlər danışıq və oxuda ifadəliliyin yaranmasına, nitqin anlaşıqlı 

olmasına xidmət edir. 

Yazılı ədəbi dilimizin ilk nümunələri bədii əsərlərlə həyata vəsiqə almışdır. Yazılı nitq bi-

lavasitə, əlifbamızın meydana gəlməsindən sonrakı dövrə aiddir, yazı mədəniyyəti ilə bağlı-

dır. Məlumdur ki, yazılı ədəbi dil, əsasən, orfoqrafik normalar əsasında səlisləşir, rəvanlaşır. 

Şifahi ədəbi dil isə orfoepik normalarla tənzimlənir. Ədəbi tələffüzdə özünü göstərən bir sıra 

fonetik dəyişmələr: bəzi alınma sözlərdə saitlərin uzun tələffüzü (məmur, elan, əla və s.), ədə-

bi dil baxımından məqbul sayılan səsdəyişmələri (vətəndən-vətənnən, şənbə-şəmbə, başlayır-

başlıyır və s.), səsartımı (ailə-ayilə, şair-şayir, şer-şeyir və s.), tələffüzdə ağırlıq yaradan fo-

nemin ixtisar olunması (səsdüşümü) (dost köməyi – dos köməyi, güzəşt etmək–güzəş etmək 

və s.), dilimizə məxsus sözlərdə iki saitin, iki və üç samitin söz daxilində yanaşı işlənə bilmə-

məsi, çoxhecalı sözlərin sonunda cingiltili samitlərin karlaşaraq tələffüz olunması (uşaq bağ-

çası-uşax baxçası, kənd həkimi-kənt həkimi və s.), kar samitlərin cingiltiləşərək deyilməsi 

(hətta-hətda, dəftər-dəfdər, bitki-bitgi, təşəkkür-təşəkgür və s.), ahəng qanunu, vurğu və s. fo-

netik faktorlar nitqdə ahəngdarlığı yaradır. İntonasiya, fasilə, vurğu, temp, tembr və s. də nitq-

də ahəngdarlığı, ritm və bölgüləri yaradan vasitələrdir. Bunlar nitqin təsirini artırır, onu daha 

ifadəli, emosional edir. Belə nitq musiqi kimi səslənir. 

Dahi Nizami Gəncəviyə görə, dünyada ən çətin işləri “hikmət adamları”, söz ustaları, na-

tiqlər yerinə yetirə bilirlər. 

 

Sözün qanadları var, quş kimi incə-incə, 

Dünyada söz olmasa, nəyə gərək düşüncə. 
 

Dilin inkişaf dərəcəsi onun qrammatik quruluşu ilə deyil, leksik tərkibinin zənginliyi ilə 

ölçülür. Sözü çox olan xalqın(dilin) təfəkkürü zəngin olar. Sözsüz dilin nə leksik-semantik, nə 

də sintaktik-qrammatiksəciyyəsi olardı. Cümlədə əsas məna yükü sözün üzərinə düşür (3, s. 
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230). Dilimizi ulu öndərin nitqi ilə əlaqələndirsək, deyə bilərik ki, Heydər Əliyev Azərbaycan 

dilini çox sevirdi və bu dildə danışmağı ilə fəxr edirdi. O, xalqla onun öz dilində danışırdı. İn-

sanlar onun nitqinin gözəlliyinə, zənginliyinə, axıcılığına, səlisliyinə, məntiqliyinə heyran qa-

lır, onu dinləməkdən məmnun olurdular. Ulu öndərin nitqi həqiqi mənada yaradıcı fəaliyyət 

idi. Onun nitqində cümlələrin quruluşu, sözlərin, ifadələrin işlədilməsində orijinallıq, özünə-

məxsusluq daima nəzərə çarpardı. 

Ulu öndər bir natiq kimi zəngin söz ehtiyatına malik idi. Danışarkən duruxmaz, söz axtar-

maq üçün fikirləşməzdi. O, nitqində söz və ifadələrin təkrarına mümkün qədər yol verməzdi. 

Düzgün seçilən, yerində işlədilən ifadəlilik vasitələri – leksik və frazeoloji sinonimlər, anto-

nimlər, nidalar, müraciətlər, ritorik suallar və s. onun nitqini təsirli edir, estetik cəhətdən gö-

zəlləşdirirdi. “Hər bir Azərbaycan vətəndaşı, hər bir azərbaycanlı öz ana dilini – Azərbaycan 

dilini, dövlət dilini mükəmməl bilməlidir” deyən Heydər Əliyevə bu dil əziz idi, müqəddəs 

idi. O bu dilə mükəmməl yiyələnmişdi. Bu dildə, demək olar ki, hamıdan yaxşı danışırdı.  Əl-

bəttə, dahi Heydər Əiyevin nitqi bizim üçün örnək olmalıdır. Belə gözəl nitqə sahib olmaq 

üçün dilimizin fonetik, leksik və qrammmatk imkanlarından bəhrələnməyi bacarmalıyıq. 

Azərbaycan dilinin leksik imkanlarını nəzərə alaraq danışan şəxs fikir və hisslərini daha 

dəqiq ifadə etmək üçün sinonim cərgəyə məxsus lazımi sözü yerli-yerində elə işlədir ki, bu, 

nitqdə dəqiqliyi yaradır, eyni zamanda ahəngdarlıq təmin edir. Bu baxımdan Ulu öndər Hey-

dər Əliyevin nitqi təsirli və zəngin olmuşdur. Onun dilində həyəcan-narahatlıq, arzu-istək, 

kömək-qayğı-mənəvi dayaq, bilikli-savadlı, hörmət-ehtiram-minnətdarlıq, fikir-duyğu-istək və 

s. kimi ifadələrə, sinonimlərə tez-tez rast gəlmək mümkündür ki, bu da onun dilinin leksik cə-

hətdən zəngin olduğunu göstərir. Leksik vasitələrdən, o cümlədən sinonimlərdən istifadə şifa-

hi nitqə bir növ yaradıcı xarakter verir. 

Dilimizin leksikası sinonimlik baxımından olduqca zəngindir: qoçaq, igid, cəsur, qorxmaz, 

qəhrəman; güc, qüvvə, taqət; el, vətən, diyar, yurd, oba, ocaq; keçid, aşırım; dünya, aləm, ca-

han, kainat; üz, sifət, bəniz, camal, surət; xoşbəxtlik, səadət; iftixar, qürur; söz, deyim; gələ-

cək, istiq-bal; ayrılıq, hicran; incə, zərif, nəfis, lətif; tək, tənha; od, atəş; səs, səda, avaz və s. 

Nümunələrdən göründüyü kimi, sinonim cərgələri əmələ gətirən komponentlərin hər biri 

öz semantik dairəsinə görə digərlərindən fərqləndiyi üçün mənaca tam üst-üstə düşmür. On-

ların hər biri həmin cərgədəki əsas sözü müəyyən cəhətdən aydınlaşdırır, dəqiqləşdirir. 

Həmçinin dilimizin leksik imkanlarından bəhs edərkən danışan şəxs bəhs etdiyi əşya və 

hadisələrin kəmiyyət, keyfiyyət, zaman və məkan məzmunlarının əks və ziddiyyətli cəhətlə-

rini ifadə edərkən daha uyarlı və təsirli antonim sözlərdən istifadə etməyi bacarmalıdır. Bu 

məqsədlə antonimlər məntiqi vurğu ilə, nəzərə çarpacaq bir tərzdə tələffüz olunmalıdır. 

Frazeoloji birləşmələr də leksikanın üslubi imkanlarına daxildir. Nitqin emosionallığını, 

obrazlılıq və ifadəliliyini yaradan ən təsirli vasitələrdən biri frazeoloji birləşmələrdir. Məsə-

lən, ağzına dil atmaq, canını boğazına yığmaq, kirpiyi ilə od götürmək, Çin səddi qoymaq, 

qayğı göstərmək, milləti satmaq, aranı qarışdırmaq, danışıqları pozmaq, quşu gözündən vur-

maq, quşu quş ilə tutmaq, toydan sonra nağara, qabağına kötük itələmək və s. 

Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin nitqi bu baxımdan nümunəvi idi. “Ümumiyyətlə, Heydər 

Əliyevin nitqlərində, çıxışlarında, məruzələrində çox az cümlə tapmaq olar ki, orada frazeo-

loji vahidlər işlənməmiş olsun” . 

Ünsiyyət prosesində Azərbaycan dilinin leksik imkanlarından istifadə zamanı xalq zəkası-

nın, müdrikliyinin ümumiləşdirilmiş bədii ifadəsi olan atalar sözü, zərbi-məsəl və aforizmlər-

dən geniş istifadə olunur. 

Məsələn, uma-uma döndüm muma; asta vur, usta vur; kor-kor, gör-gör; qız yükü, duz yü-
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kü; bala dadı bal dadı; pulu pul, minnəti minnət və s. Bu qəbildən olan atalar sözü və məsəl-

lər nitqə səslənmə baxımından xüsusi effekt verir, söylənilən fikri konkretləşdirir, onu daha 

mənalı edir. 

Böyük Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzuli də sözün fəziləti və qüdrəti haqqında danış-

mış, onu insan ağlının, zəkasının gövhəri hesab etmişdir (3, s. 242). 

Sonda qeyd edilməlidir ki, hər bir millətin nümayəndəsi yazılı və şifahi nitq zamanı doğ-

ma ana dilinin fonetik, leksik və qrammatik imkanlarından düzgün istifadə etməyi bacar-

malıdır. 

Məqalənin aktuallığı. Tədris prosesində tələbələrin aktiv iştirakını təmin edir, passivliyi 

aradan qaldırır, nitqi zənginləşdirir, çevikliyi aktuallaşdırır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik qrammatikanın imkanlarından istifadə etməklə au-

ditoriyanın daha effektiv idarə edilərək tələbələrin diqqətini dərsə cəlb etmək imkanının yara-

dılmasıdır.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə qrammatikanın imkanlarından düzgün 

istifadə tələbə və şagirdlərin orfoqrafik və orfoepik vərdişlərə yiyələnməsi üçün praktik əhə-

miyyətlidir. 
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Dünya təcrübəsində müxtəlif üsullarla sınaqdan keçirilmiş, məqsəd və vəzifələri, əsas 

prinsipləri, tətbiqedilmə mexanizmi dəfələrlə müzakirə olunaraq, araşdırmalara cəlb edilərək 

təkmilləşdirilmiş inklüziv təhsil ümumi profili baxımdan əlilliyi olan uşaqlar üçün böyük 

ümidlər vəd edir. Səhhətində müxtəlif səpkili fiziki və psixoloji əlilliyi olan uşaqlar üçün yeni 

mühit, yeni dostlar, sosiallaşma, qorxulardan xilas olma, ümidlərin möhkəmlənməsi, təhsil 

baryerlərinin aşılması, bərabərləşmə, diskriminasiyanın aradan qalxması, cəmiyyətə adapta-

siya kontekstində gələcək haqda sağlam düşüncə və valideyn-şagird-müəllim üçbucağının ye-

ni rakursdan daha fərqli formada təşkili cəmiyyətin sosial və təhsil ab-havasını xeyli dəyişə 

bilər. İşləmə mexanizmi əlilliyi olan uşaqlar üçün mövcud çatışmazlıqların aradan qaldırılma-

sına hədəflənmiş və dünyada öz təsdiqini taparaq faydalılıq əmsalını gündən-günə yüksəldən 

inklüziv təhsil, Azərbaycan təhsil mühitinin bu istiqamətdə illərdir var olan problemləri ara-

dan qaldırmaq və ya problem olma statusunu zəiflətmək üçün nə dərəcədə əhəmiyyətli olub?  

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən, 2017-ci ilin əvvəlində müavinət alan 

əlilliyi olan 18 yaşadək uşaqların sayı 71934 nəfər olub. 2016-2017-ci tədris ilinin əvvəlində 

xüsusi və internat məktəblərdə, eləcə də əlilliyi olan uşaqlar üçün təşkil edilmiş siniflərdə təh-

sil alan əlilliyi olan uşaqların sayı 6377-dir. Həmin məlumata əsasən, onlardan 3237-si xüsu-

si məktəbdə, 2612-si xüsusi internat məktəblərində, 528-i isə ümumtəhsil məktəblərində əlil-

liyi olan uşaqlar üçün siniflərdə təhsil alıb (1; s. 9). Bu statistika mövcud rəqəmlərə əsasla-

naraq inklüziv təhsilə əlçatanlıq amilinin hansı nisbətdə olduğunu göstərir.  

Beynəlxalq təcrübələrə istinad edərək Azərbaycanda inklüziv təhsilin daha geniş miqyas 

alması və bu təhsilə illərdir ehtiyac duyan ailələrin tələbatının ödənilməsi üçün müxtəlif pilot 

layihələr hazırlanır, bu layihələrin həyata keçirilməsi üçün ümumtəhsil müəssisələri seçilir və 

həmin məktəblər inklüziv təhsilin tətbiqi məqsədilə lazım olan resurslarla təmin olunur. Qar-

şıya qoyulan missiya əlilliyi olan uşaqların inklüziv təhsil mühitində yeni öyrənmə, öyrətmə 

imkanları və yeni sosial mühitlə tanışlıq olsa da, layihənin əhatə dairəsi, müddəti, əlçatanlıq 

nisbəti az olduğu üçün faydalılıq əmsalı da böyük çevrəni əhatə etmir və problemin həlli isti-

qamətində çatışmazlıqlar öz mövcudluğunu qoruyub saxlayır.  

İnklüziv təhsilə əlçatanlıq ailədən-ailəyə, uşaqdan-uşağa və bölgədən-bölgəyə dəyişməklə, 

kəskin fərqlər kontekstində və müsbət nəticə ilə nəticəsizlik fonunda özünü büruzə verir. Bö-
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yük ümidlər vəd edən inklüzivliyə nail olmaq əlil övladı olan hər bir valideyn üçün əsas istək 

hesab olunsa da, məsələyə yanaşma və adıçəkilən təhsil mexanizminə reaksiya baxımından 

ailələr iki qrupa ayıra bilərik: 

 Birinci qrup ailələr övladlarının mövcudluğunu hələ də qəbul edə bilməyib onun cəmiy-

yətə inteqrasiyası üçün inklüziv təhsilin mükəmməl bir vasitə ola biləcəyini dərk etmədən 

uşağının hazırki vəziyyətindən utanıb onun sosiallaşmasından çəkinən ailələrdir. Bu qəbildən 

olan ailələr sadəcə düşüncələrində formalaşdırdıqları yanlış baryerləri əvvəlcə özləri aşmalı-

dırlar ki, növbə təhsil almaq üçün əlilliyi olan övladlarına gəlib çatsın. Təbii ki, bu cür vali-

deynlərin özləri üçün süni olaraq yaratdıqları düşüncə əngəlini aradan qaldırmaları işində 

maarifləndirmə tədbirlərinin geniş səpkidə həyata keçirilməsi mütləqdir. Onlarla aparılan fər-

di söhbətlər fonunda qorxduqları məqamın əslində onların övladlarının xilas olması üçün ma-

neə təşkil etdiyini anladıqları gün həm özlərinə, həm də övladlarının gələcəyinə olan ümid 

nisbəti kəskin şəkildə artmağa başlayacaqdır. Deməli, burada inklüziv təhsilin canlanmasına, 

inkişafına, təkmilləşməsinə və daha geniş auditoriyanı əhatə etməsinə çalışan məsul şəxslər 

valideyn amilini də nəzərə alaraq onlarla söhbətlərin və hərtərəfli ünsiyyətin atılacaq ilk ad-

dımlardan olduğunu müəyyən etməlidirlər.  

İkinci qrup ailələr övladının oxuyub, cəmiyyətə adaptasiya olub yaşadığı cəmiyyətin gələ-

cəyini  müəyyən edəcək bir fərdə çevrilməsini arzulayanlar, bunun üçün mübarizə aparanlar, 

mövcud olan bütün fürsətlərdən faydalanıb imkanları genişləndirmək üçün dəridən-qabıqdan 

çıxanlardır. Həmin valideynlər əlilliyi olan övladının təhsil alması üçün sərhəd tanımayan mü-

hitin formalaşmasını istəyirlər. Bu +tip ailələrlə işləmək və onların övladlarını pilot layihələ-

rə, respublika və beynəlxalq əhəmiyyətli proqramlara inteqrasiya etmək qət olunacaq məsa-

fəni daha da yaxınlaşdırır.  

Ümumiyyətlə, uşağın sosiallaşması və cəmiyyətə uğurlu inteqrasiyasını həyata keçirmək 

üçün bir çox məqamlara ciddi fikir vermək lazımdır: 

— İntellektin inkişafı;  

— Emosional sahənin inkişafı; 

— Stressə qarşı dözümlülüyün inkişafı;  

— Özünə inamın inkişafı;  

— Gerçək aləmə pozitiv münasibət və başqalarını qəbul etmənin inkişafı;  

— Müstəqilliyin inkişafı;  

— Özünü motivləşdirmənin inkişafı (2, s. 38). 

Ailədən-ailəyə dəyişən inklüziv təhsilə yanaşma formaları isə öz növbəsində uşaqdan-uşa-

ğa da tamam fərqli istiqamətlərdə təzahür edir. Fiziki, əqli-psixoloji məhdudiyyətlərin səviy-

yəsindən, eyni zamanda həyata baxış tərzindən, təhsilə meyllilik dərəcəsindən, adaptasiya 

olunma, ünsiyyət qurma, uyğunlaşma meyarlarından asılı olaraq inklüziv təhsilin tətbiqinin 

mümkünlüyü ilə də bağlı müəyyən uyğunsuzluqlar özünü göstərir ki, bu da əlilliyi olan uşaq-

ların adıçəkilən təhsilə əlçatanlıq məsələsində problemlər yaradır. Bəzi uşaqlar mövcud du-

rumları dəyərləndirildikdən sonra inklüziv təhsilə cəlb olunur, digərləri isə xüsusi məktəblərin 

imkanlarından faydalanır, eyni təhsil prinsiplərinin fərqli təzahürləri ilə oxumağa, öyrənməyə 

başlayırlar. Bu zaman da səhhətlərində olan eyni və fərqli məqamlar onları fərqli qütblərdə 

təhsil almağa vadar edir. Əlilliyi olan uşaqların bir qismi xüsusi məktəblərdə və eyni sinifdə 

təhsil alsa da, digərləri əlilliyi olmayan uşaqlarla eyni məktəbdə, bəzən isə eyni sinifdə təhsil 

almaq imkanı qazanırlar. Təbii ki, ikinci qrupa daxil olan uşaqlar bir çox diskriminasiyalardan 

azad olunaraq, daha çox sosiallaşır, daha fərqli dostlar əldə edir ki, bu amil onların emosional-

psixoloji durumlarına da müsbət təsir göstərir. Birinci qrupa daxil olan uşaqlar isə olduqları 
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mühitdə yalnız əlilliyi olan uşaqları görür, təhsildə müəyyən uğurlar əldə etsə də, psixoloji və-

ziyyət daha gərgin və daha ümidsiz şəkildə özünü göstərir.  

Bölgədən-bölgəyə fərqlilik amilinə gəlincə isə paytaxt Bakı ilə regionlar arasında inklüziv 

təhsilin tətbiqi məsələsində bir sıra çatışmazlıqlar özünü göstərir. Aydın məsələdir ki, ümum-

təhsil müəssisələri üçün hazırlanan dərsliklər, elektron informasiya-kommunikasiya texnolo-

giyaları, təhsil üçün vacib olan digər resurslar əlilliyi olan uşaqların təhsili prosesində istifadə 

məqsədilə nəzərdə tutulmayıb. Bakı şəhəri inklüziv təhsil üçün geniş imkanlara sahib və bir 

sıra pilot layihələrin, proqramların tətbiq edildiyi məktəblərə sahibdir. Əlilliyi olmayan uşaq-

larla eyni sinifdə təhsil alma üstünlüyünə sahib əlilliyi olan şagirdlər onlardan fərqli olaraq 

nəinki həmyaşıdları ilə eyni sinifdə oxumaq, ümumiyyətlə, tədris resursu baxımdan kifayət 

qədər çatışmazlıq yaşayan minlərlə uşaq inklüziv təhsilin əlçatanlığı imkanından yararlanaca-

ğı günü gözləyir. Yəni regionlarda mövcud olan məktəblər əlilliyi olan  uşaqları qəbul etmək 

üçün zəruri maddi-texniki bazaya sahib deyil.  

Evdə təhsil almağa məcbur olan uşaqlar üçün təyin olunan müəllim isə bəzi hallarda işinə 

qeyri-ciddi yanaşaraq vəzifə borcunu düzgün yerinə yetirmir. Təhsildə əlçatanlıq amilinin ha-

mıya aid olmaması ilə bərabər, evdə təhsilin də natamamlıq fonunda yerinə yetirilməsi ikiqat 

problem fonunda təzahür edir. Regionlarda yaşayan valideynlərin isə kiçik bir qismi paytaxt 

məktəblərindəki xüsusi üstünlüklərdən yararlanmaq imkanına malikdirlər. Məsələnin digər bir 

tərəfi isə tamamilə insanların məsələyə emosional yanaşması ilə bağlıdır. Sinifdə əlilliyi olan 

uşağın təhsil almasından narahat olan valideyn “uşağım xəstə uşaqlarla niyə bir sinifdə təhsil 

almalıdır” dediyi zaman artıq inklüziv təhsilin əlçatan olub olmaması yox, icmanın fərdlərin-

dən birinin dediyi bu qısa ifadə daha ağrılı və daha problemli amilə çevrilir.  

Bəzən isə məsələyə hissi-mənəvi nöqteyi-nəzərdən yanaşılır və əlilliyi olan uşaqların 

problemləri ətrafdakılar tərəfindən cəmiyyətin öhdəliyi, həll edilməli əsas məsələ kimi deyil, 

uşaqların öz çətinlikləri kimi qəbul edilir. Sanki uşaqlar heç kimdən dəstək almadan hər şeyi 

özləri bacarmalıdırlar, bu onların öz şəxsi problemidir və şagirdlər həmin problemi özləri həll 

etməlidirlər.  

Məlumdur ki, əlilliyi olan, ayrı-seçkiliyə məruz qalan uşaqda özünə qapanma, digər uşaq-

lardan qaçmaq, onlara yovuşmamaq kimi əsaslı psixi dəyişikliklər əmələ gəlir. Uşağın ailənin 

üzvlərinə və özünə münasibəti də dəyişir. Nəticədə belə uşaqlarda əsəbilik, psixi pozğunluq 

halları yaranır (3, s. 52). Bu əlamətlərin daha da dərinləşdiyi bir zamanda uşağın sinifdə və 

ya sinifdən xaric hansısa yüngül bir bullinqə məruz qalması problemi ikiqat artırmış olur (4, 

s. 370).  

Deyilənləri yekunlaşdıraraq, deyə bilərik ki, inkülziv təhsil əslində təhsil alma imkanları 

olan, ancaq əlilliyi olan uşaqların cəmiyyətdəki diskriminasiyasını və onlara qarşı olan yanlış 

düşüncəni aradan qaldırmağa xidmət edir.  

Məqalənin aktuallığı. İnklüziv təhsilə əlçatanlığın ailədən-ailəyə, uşaqdan-uşağa və böl-

gədən-bölgəyə dəyişməklə, kəskin fərqlər kontekstində və müsbət nəticə ilə nəticəsizlik fo-

nunda özünü büruzə verməsi, valideynlərin və cəmiyyəti, dövlət və qeyri-dövlət qurumlarını 

narahat edən əsas məsələlərindəndir. Böyük ümidlər vəd edən inklüziv təhsildə yüksək nəticə-

lərə nail olmaq üçün aparılan tədqiqat işi bu mövzuya həsr edildiyindən onu aktual hesab et-

mək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatı-

na əsasən: 2017-ci il  müavinət alan əlilliyi olan 18 yaşadək uşaqların sayı 71934 nəfər, 2016-

2017-ci tədris ilində 6377 nəfərin internat məktəblərdə, eləcə də əlilliyi olan uşaqlar üçün təş-

kil edilmiş siniflərdə və evdə təhsilə cəlb olunan əlilliyi olan uşaqların sayı, təhsil mühiti, ink-
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lüziv təhsil işləmə mexanizmi əlilliyi olan uşaqlar üçün mövcud çatışmazlıqların aradan qaldı-

rılmasına hədəflənmiş və dünyada öz təsdiqini taparaq faydalılıq əmsalını yüksəldən, bu isti-

qamətdə illərdir var olan problemləri aradan qaldırmaq və ya problem olma statusunu zəiflət-

mək üçün qarşıya qoyulan məqsədlər, nəticələr açıqlanır. Təhsil baryerlərinin aşılması, bəra-

bərləşmə, diskriminasiyanın aradan qalxması, cəmiyyətə adaptasiya kontekstində gələcək 

haqda sağlam düşüncə və valideyn-şagird-müəllim üçbucağının yeni rakursdan daha fərqli 

formada təşkilindən söhbət açılır.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəb müəllimləri, valideynlər, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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К.С. Омарова  

 

Современное состояние инклюзивного образования  

в Азербайджане и проблемы развития 

 

Резюме 
 

В статье рассматривается становление, современное состояние и проблемы развития 

инклюзивного образования в Азербайджане. Показано, что новая среда для детей с раз-

личными видами физических и психологических отклонений, новые друзья, социали-

зация, преодоление страхов, укрепление ожиданий, преодоление образовательных 

барьеров, равенство, устранение дискриминации, здравый смысл в отношении буду-

щего в контексте социальной адаптации. и родитель-ученик. Организация треугольника 

учитель в ином виде с новой точки зрения может существенно изменить социальный и 

образовательный климат общества. Инклюзивное образование, которое направлено на 

устранение существующих недостатков детей с ограниченными возможностями и по-

лучает всемирное признание, чрезвычайно важно для решения давних проблем азер-

байджанской образовательной среды или ослабления ее статуса как проблемы. 
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K.C. Omarova  

 

Current situation of inclusive education in  

Azerbaijan and development problems 

 

Summary 
 

The article discusses the formation, current situation and development problems of 

inclusive education in Azerbaijan. It is shown that a new environment for children with 

various types of physical and psychological disabilities, new friends, socialization, 

overcoming fears, strengthening expectations, overcoming educational barriers, equality, 

elimination of discrimination, common sense about the future in the context of social 

adaptation and parent-student The organization of the teacher’s triangle in a different form 

from the new perspective can significantly change the social and educational climate of 

society. Inclusive education, which aims to address the existing shortcomings of children with 

disabilities and is gaining worldwide recognition, is extremely important to address the long-

standing problems of the Azerbaijani educational environment or to weaken its status as a 

problem. 
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Açar sözlər: distant təhsil, təhlükəsizlik, informasiya, platformalar, sistem, əməliyyat, şə-

bəkə 

Ключевые слова: дистанционное образование, безопасность, информация, плат-

формы, системы, операции, сети 

Key words: distance education, security, information, platforms, systems, operations, 

networking 

 

İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyaları (İKT) geniş miqyasda şagirdlərin və tələ-

bələrin tələb və gözləntilərini qarşılamaq üçün açıq və distant təhsildə mühüm rol oynayır. 

Məhdud qaynaqlar səbəbindən hər hansı bir ənənəvi sistemdə bunu istifadə etmək çətindir. 

İKT öyrənmə dövrünün müxtəlif mərhələlərində - yəni qəbul mərhələsində, öyrənmə mərhələ-

sində, qiymətləndirmə mərhələsində və nəhayət bir xidmət olaraq sertifikatlaşdırma mərhələ-

sində bir tələbənin tələblərinə cavab vermək üçün müxtəlif sübut edilmiş vasitələrə və texno-

logiyalara malikdir. Distant təhsilin təmin olunmasında isə təhlükəsizliyinin qorunması əsas 

və vacib amildir. 

 

Distant təhsildə informasiya təhlükəsizliyi 

 
Açıq distant təhsil sistemində öyrənənlər və digər ictimaiyyət üzlərinin istifadəsinə bir çox 

onlayn öyrənmə və dəstək xidmətləri  verilir. Xidmətlərin istifadəsi günbəgün artdıqca sistem 

qaynaqlarının zədələnməsi və təhlükəli vəziyyətlərin yaranması anlayışı yaranır. Təhlükəsizli-

yinin pozulması əlamətləri isə aşağıdakılardır: 

 Serverlərin düzgün quraşdırılmaması; 

 Şəbəkə sərhəd təhlükəsizlik nəzarətinin qeyri -kafi olması; 

 Tətbiq / xidmət proqramlarında çatışmazlıqlar və ya səhvlər; 

 Zəif şifrələr; 

 Sosial mühəndislik; 

 Əməliyyat nəzarətinin olmaması. 

Bir sistemin / məlumatın / xidmətin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün onun şəbəkə, sistem 

və tətbiq / xidmət sahələri həssaslıqla qorunmalıdır. Bunun üçün bəzi təhlükəsizlik parametr-

ləri, yəni, identifikasiya, giriş nəzarəti, mövcudluq, məxfilik, bütövlük və təkzib edilməmək 

diqqətdə saxlanılmalıdır. 

Distant təhsil sistemində İKT infranstrukturunun iş prosesinin düzgün təşkil olunması 

üçün aşağıdakı funksiyalara nəzər salaq (1). 

 Şəbəkə təhlükəsizlik siyasəti; 

 Host / Server təhlükəsizlik siyasəti; 

mailto:qasimovaelnare97@mail.ru
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 Proqram təminatı təhlükəsizliyi; 

 Verilənlər bazası təhlükəsizliyi; 

 Məzmun idarəetmə siyasəti; 

 Veb server qeydiyyat siyasəti; 

 Parol idarəetmə siyasəti; 

 Şifrələmə siyasəti; 

 Fiziki təhlükəsizlik siyasəti. 

Distant təhsil proqramı tələbə ilə öyrədici arasında əlaqə quraraq təhsili reallaşdıran bir 

sistemdir. Məsafəli təhsil proqramlarının hər hansı bir təhsil təşkilatına qeydli olmayan şəxs-

lərə də təhsil imkanı təmin edir. Məsafəli təhsil proqramının bir başqa istiqaməti də mövcud 

qaynaqlardan kifayət qədər faydalanması və inkişaf edən texnologiyanı yaxından təqib etmək 

məcburiyyətində olmasıdır. Bu forma uzaqda olan bir tələbə ilə birbaşa əlaqə qurularaq real-

laşdırılan təhsildir. Distant təhsilin xarakterik xüsusiyyətləri bunlardır (2): 

 Çeviklik - distant təhsil sistemində təhsil alanlar əlverişli yerdə və rahat bir tempdə işlə-

yirlər, hər kəs özü üçün uyğun bir zamanda oxuyur, seçilmiş kursların və lazımi imtahanların 

alınması; 

 Modulluq - hər bir kurs fərdi və qrup ehtiyacları üçün tədris planı qurmağa imkan verən 

müəyyən bir mövzu sahəsinə vahid bir baxış yaradır; distant təhsil müəllimi şagirdin idrak 

fəaliyyətinin əlaqələndiricisi və onun təhsil prosesinin idarəedicisidir; 

 İxtisaslaşdırılmış təhsil keyfiyyətinə nəzarət - uzaqdan təşkil edilən imtahanlarda istifadə 

olunur, müsahibələr, praktiki, kurs və dizayn işləri, kompüter ağıllı test sistemləri; 

 Motivasiya - distant təhsildə öyrənmək üçün çox önəmlidir. Həqiqətən möhkəm bilik əl-

də etmək üçün motivasiya distant təhsilin hərəkətverici qüvvəsidir. 

Azərbyacanda hal-hazırda tədrisin təşkili distant qaydada aparılmır. Ölkəmizdə tətbiq edi-

lən məsafədən onlayn təhsildir və bu məsafədən onlayn təhsildə Microsoft teams, Zoom, 

Skaype platformalardan istifadə edilir. Təbii ki, bu halda informasiya təhlükəsizlik anlayışı 

yaranır. Belə bir vəziyyətdə informasiya təhlükəsizliyini qanunvericilik (hər növ medianın 

fəaliyyətinin tənzimlənməsi), maarifləndirmə (məsələn, məktəb proqramında media təhsil 

kursu haqqında müəyyən təlimlərin keçirilməsi). Zənnimcə təhlükəsizlik anlayışı orta məktəb-

dən şagirdlərə izah edilməlidir. Müasir dövrümüz informasiyalarla zəngin olduğu üçün infor-

masiya təhlükəsizlik anlayışına daha çox diqqət edilməlidir. Bu istiqamətdə xüsusi dərsliklər 

nəşr olunmalı, şagirdlərə ətraflı məlumatlar ötürülməlidir. İnformasiya təhlükəsizlik anlayışı-

na müvafiq məlumat mədəniyyət kurslarında da nəzər yetirilməlidir (3). Belə ki, əsas şərt 

müasir dövrdə informasiya mədəniyyəti anlayışının mənasını dərindən öyrənmək və bundan 

sonra onun təhlükəsizliyini necə təmin etməyi barəsində müəyyən fikirlər irəli sürülməlidir. 

Hətta bu sahə üzrə artıq belə kurslar mövcuddur. Belə kurslar nəticəsində biliyi və bacarığı 

formalaşdırmaq, yəni: 

— hər hansı bir məlumatın təhlilinə ümumbəşəri dəyərlər və əxlaq baxımından yanaşmaq; 

— faktları fikirlərdən ayırmaq; 

— təklif olunan məlumatların emosional rənglənməsini görmək; 

— problemi fərqli cəhətlərdən nəzərdən keçirmək; 

— alınan məlumatları ümumiləşdirmək və qiymətləndirmək və bunun əsasında mümkün 

olan nəticələri proqnozlaşdırmaq. 

Ən başlıcası isə, fikrimcə hər bir fərddə müstəqil tənqidi düşünmək bacarığını formalaş-

dırmaq mütləqdir. Yalnız bu zaman hər kəs qəbul etdiyi məlumatı təhlil edə və onun təhlükə-

sizliyini təmin etmək bacarığına sahiblənə bilər. 
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Distant təhsilin üstünlükləri ilə yanaşı mənfiləri də mövcuddur. Uzaqdan təhsilin bütün 

cəlbediciliyi ilə formalaşması və inkişafı aydın nəzəri əsas tələb edir (4). Distant təhsil prose-

sində hər şeydən əvvəl müəllimlə şagirdin, eləcə də şagirdlərin öz aralarında qarşılıqlı əlaqəsi  

interaktiv olmalıdır. 

Distant təhsilin üstünlükləri aşağıdakılardır: 

 müəllimlə (tərbiyəçi) daimi əlaqə, bir qayda olaraq telekommunikasiyadan istifadə edə-

rək ortaya çıxan problemləri dərhal müzakirə etmək bacarığı; 

 müzakirələri, birgə layihələri, qrup işləri üzərində işləməyi, istənilən vaxt təşkil etmək 

mümkündür; 

 nəzəri materialların şagirdlərə ötürülməsi çap və ya elektron tədris vasitələri şəklində, ya 

universitetdə qəbul seanslarından tamamilə imtina etməyə, ya da sayını və müddətini əhəmiy-

yətli dərəcədə azaltmağa imkan verir. 

Distant təhsili mənfiləri isə aşağıdakılardır: 

 Tələbələrin potensial auditoriyasının daralması, yəni bu tədris prosesinə daxil olmaq 

üçün texniki qabiliyyətin olmaması ilə izah olunur (kompüter, internet bağlantısı və s.); 

 Uzaqdan idarəetmə vasitəsinə daxil olmaq üçün bir şərt olaraq kompüterdən istifadə ba-

carığının formalaşması; 

 Tədris-metodiki komplekslərin təlim kurslarına uyğunlaşmaması; 

 Təhsil prosesində idarəetmə sistemlərinin kifayət qədər inkişaf etməməsi və nəticədə 

distant təhsilin keyfiyyətinin azalması. 

İndi isə distant təhsilin təşkilində istifadə olunan platformalara nəzər salaq. Distant təhsil-

də istifadə olunan platformaların təhlili aşağıdakı formada aparılacaq: 

— bu platformanın kim tərəfindən hazırlandığı; 

— platformanın imkanları; 

— platformanın üstünlükləri; 

— platformanın dezavantajları. 

Moodle platforması. Avstraliyalı proqramçılar tərəfindən yaradılan bu platforma dünyada  

məşhur və geniş istifadə olunan hazır LMS üçün bir platformadır (5). On səkkiz milyondan 

çox istifadəçinin işlətdiyi sistemdir və onun köməyi ilə yaradılan kursların sayı isə iki milyo-

na yaxındır. Pulsuz platformadır və istifadəçilər internetdən rahat bir şəkildə yükləyə bilirlər. 

Platformanın xüsusiyyətləri: 

— Tələbələrin qeydiyyatı, onların fərdiləşdirilməsi, onların  hüquqlarının fərqləndirilməsi, 

təlim materiallarına giriş; 

— Onlayn kursların yaradılması və aparılması formaları; 

— Təlimlə bağlı qeydlərin və statistikanın aparılması; 

— Biliyin yoxlanılması və qiymətləndirilməsi; 

— Anket və sorğuların yaradılması; 

— Digər informasiya texnologiyaları ilə inteqrasiya etmək bacarığı. 

Moodle platformasının üstünlükləri: 

— Mövcudluq; 

— Rahat istifadə; 

— Yüksək məhsuldarlıq; 

— Platforma açıq mənbə olduğu üçün, xüsusi ehtiyaclara uyğunlaşma ehtimalı mövcud-

dur; 

— Quraşdırılması və yenilənməsi asandır. 

Bəzi dezavantajları: 
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— Sistemin bazasında semestr anlayışının olmaması və bunun nəticəsində semestr boyu 

bütün fənlər üçün xülasə vərəqinin tərtibinin qeyri-mümkünlüyü; 

— Səviyyələrə görə təlim qruplarının olmaması, qrupların yalnız kurs çərçivəsində yara-

dılması mümkündür. 

WebTutor platforması. Uzaqdan idarə etmək üçün ən populyar platformalardan biridir və 

bu platforma WebSoft şirkəti tərəfindən yaradılmışdır. Bir neçə moduldan ibarətdir: 

— Distant təhsilin idarəetmə modulu (təlim kursların,interaktiv məşqlərin, test/ yoxlama 

suallarının quraşdırılması); 

— Təlim portal idarəetmə modulu (məlumat materialları, təşkilati quruluşun saxlanılması, 

forumların idarəsi); 

— Digər sistemlərlə məlumat mübadiləsi üçün keçid (kadastr uçotu sistemlərindən məlu-

matların yüklənməsi, digər platformalarla inteqrasiya, verilənlərin ixracı və s.). 

İstifadəçilərin dezavantajlarına aşağıdakılar daxildir: 

— İstifadəçi üçün rahat bir interfeys deyil; 

— Xidmətin zəif olması; 

— Əlavə modulların alınması ehtiyacı (məsələn, əsas versiyada onlayn konfranslar üçün 

bir modul yoxdur, ancaq ayrı bir xidmətdir). 

IBM Lotus Workplace Collaborative Learning (LWCL). İBM şirkəti tərəfindən istehsal 

olunmuşdur (6). Çox yönlü, etibarlı, çevik və yüngüldür, uzaq məsafədən e-öyrənmə, öyrən-

mə mənbələri, materialların idarə ediləsi üçün bir platformadır. Peşə təhsilində, təkmilləşdir-

mədə, iri şirkətlər və holdinqlərdə, eləcə də təhsil müəssisələrində istifadə olunur. 

    İmkanları: 

— Təhsil prosesini idarə etmək üçün geniş imkanları mövcuddur (ənənəvi, uzaq və qarı-

şıq); 

— Təqvimlər yaratmaq və dərs cədvəlini planlaşdırmaq; 

— Təlim materialları yaratmaq və idxal etmək bacarığı, idarəetmə kursların kataloqu; 

— Təlim proqramlarını yaratmaq və izləmək bacarığı; 

— Təlimin və sınaq nəticələrinin izlənilməsi; 

— Müzakirələrin aparılması və mesaj mübadiləsinin həyata keçirilməsi. 

Sistemin dezavantajları: 

— İBM həllərinin çatışmazlığı; 

— Məhdud rus dili lokalizasiyası. 

Shareknowledge. Competentum şirkəti tərəfindən hazırlanmışdır. Əsas üstünlüyü bütün 

distant təhsil dövrünün müstəqil təşkili, dinləyicilərin bilik səviyyəsinə nəzarət, məşğələ cəd-

vəllərinin hazırlanması. Tədris materialları kimi istənilən mətn və multimediya fayllarından 

istifadə edilə bilər. Bunun üçün nəzərdə tutulmuş ayrıca sistemləri, yəni konfranslar, vebinar-

lar, təlimləri qeyd etmək olar. Əksər istifadəçilərə görə ən yaxşı platformalar bunlardır: 

 Webinar-Comdi şirkətindən Webinar və Comdi platformaları, hansı ki, onlayn konfrans-

lar zamanı bu platformada 500 nəfərə qədər iştirakçının iştirakı təmin olunur; 

 Mind Labs şirkəti tərəfindən hazırlanmış iMind platforması. Bu platforma vebinarlar və 

video görüşləri təşkil etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur; 

 WebSoft-dan “Virtual sinif” (WebTutor platforması üçün əlavə ödənişli modul kimi isti-

fadə edilə bilər). 

Distant təhsil əlverişlidir, lakin informasiya təhlükəsizliyi tam əhatə olunmur. Düşünürəm 

ki, öz milli təhsil platformamızı yaratsaq daha uğurlu bir nəticə əldə etmək olar. Məsələn, hal-

hazırda pandemiya şəraiti ilə əlaqədar olaraq dünya ölkələri təhsildə, iş görüşmələrində  Mic-
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rosoft Teams platformasından istifadə edirlər. Bu platformanın bir çox üstünlükləri olduğu ki-

mi, mənfilikləri də mövcuddur. Burada informasiya təhlükəsiz sayılmır. Çünki bu zaman isti-

fadəçinin login və parolunu əldə edib onun hər bir məlumatını oğurlaya bilərlər. Lakin bizim 

ölkədə bu platformanın milli versiyasını yaratsaq düşünürəm ki, informasiya daha təhlükəsiz 

olar. Amma bu fikrin müsbət olduğu qədər, mənfisi də vardır. Mənfisi isə belə platformanın 

çətin, baha və uzun müddətə yaradılmasıdır. Eyni zamanda Microsoft Teams şirkəti ilə razıla-

şıb onu ölkədə lokal server şəbəkəsinə çevirmək, yəni platforma olduğu kimi qalacaq sadəcə 

bizim ölkə üzrə serverdə yerləşəcək. O zaman informasiya təhlükəsizliyini təmin etmiş olarıq. 

Başqa bir fikir olaraq isə ümumi təhsil müəssisələri üçün bir platforma yaratmaq və VPN 

proqramlarından istifadə etmək. Bu zaman hər bir istifadəçiyə VPN proqram verilir və bu 

proqramla platformaya qoşulmaq olur. Burada informasiya təhlükəsizliyi yaxşı qorunur. 

Məqalənin aktuallığı. Distant təhsildə informasiya təhlükəsizliyinin qorunması bu günü-

müzdə də problem olaraq qalır. Bu sahə üzrə real irəliləyişə nail olmaq üçün müəyyən olun-

muş problemlərin həll edilməsi, eksperimental metodların və modellərin yaradılması isə zəru-

ridir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə distant təhsildə istifadə olunan platformalar, onlarda 

mövcud olan problemlər qeyd edilmişdir. Həmçinin distant təhsildə informasiya təhlükəsizli-

yinin təmin olunması istiqamətdə müəyyən təkliflər irəli sürülmüşdür. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 

müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Методы обеспечения информационной безопасности  

в дистанционном образовании 

 

Резюме 
 

Статья посвящена обеспечению информационной безопасности в дистанционном 

образовании. В статье определены характеристики, преимущества и недостатки дистан-

ционного образования, платформы, используемые в дистанционном обучении, преиму-

щества и недостатки этих платформ. Также были отмечены новые подходы к защите 

информационной безопасности в дистанционном образовании. 

 

E.E. Gasimova 

 

Information security methods in distance education 

 

Summary 
 

The article is dedicated to ensuring information security in distance education. The article 

identifies the characteristics, advantages and disadvantages of distance education, the 

platforms used in distance education, the advantages and disadvantages of these platforms. 

Also, new approaches to the protection of information security in distance education were 

noted. 
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“Həmişə öyrən və öyrənməklə məşğul ol, 

əvvəl məqsədi müəyyənləşdir sonra elmi seç” 

                                                                                                                        Nəsrəddin Tusi 
 

Türk xalqlarının öncüsü, atası Mustafa Kamal Atatürk pedaqoqlara, müəllimlərə müraciə-

tində demişdir: “Yetişəcək uşaqlarımıza və gənclərimizə alacaqları təhsilin sərhəddi nə ola-

caqsa olsun, ən əvvəl və hər şeydən əvvəl cəmiyyətin istiqlalına, öz mənliyinə, ənənəsinə düş-

mən kəsilən bütün ünsürlərlə mübarizə etmək gərəyi öyrədilməlidir”.  

Müasir təhsilə verilən tələblər ibtidai siniflərdə təlim və təhsilin nəticələrini təmin edəcək 

yeni tədris texnologiyalarını tədris prosesində tətbiq edilməsidir. Təhsil prosesində istifadə et-

diyimiz hər hansı bir  pedaqoji texnologiyalardan asılı olmayaraq, təlim məşğələləri sistemli 

şəkildə yerinə yetirilir. Müasir standartları nəzərə alaraq, bu gün müəllimin vəzifəsi təhsil pro-

sesini inkişaf etdirmək, şagirdlərin öyrənməyə, öyrəndiyini yaradıcı təfəkkürdə inkişaf etdir-

məyə yönəlmişdir. Şagirdlərin öyrənmə qabiliyyətlərinin formalaşması əsasında yeni bilik, 

bacarıq və səriştələrin müstəqil uğurlu mənimsənilməsinə şərait yaradılmalıdır. 

Müasir texnologiyaların tətbiqi bir sıra problemləri həll edə bilər ki, bu da təhsilə marağın 

artırılmasının ən təsirli yollarından hesab edilir. Tədris zamanı daim istifadə olunan, sistemli 

şəkildə qurulan tədris prosesini rasional təşkil etməyə kömək edən məhz müəllimin istifadə 

etmiş olduğu müasir tədris texnologiyalarıdır. 

Müasir dərsdə fikrin hökmranlığı hiss edilməlidir. Dərsdə hər kəs düşünmək, fikrini çat-

dırmaq, öz etirazını bildirmək, həyəcanı ifadə edə bilməsi, müstəqil və yaradıcı işlər üçün şə-

rait yaradılmalıdır. Müasir yəni fəal dərs dedikdə, ənənəvi dərsdən imtina nəzərdə tutulmur. 

İnteraktiv metodlara əsaslanan dərs ənənəvi dərsin ahəngini saxlamaqla, daha rəngarəng, daha 

maraqlı, daha əhatəli təşkilidir. Müasir dərs sinfin fəallığını təmin edir, təlim prosesinin daha 

da canlanmasına səbəb olur. Dərsdə interaktivlik bütün mövcud şəraitdə müəllimin özünü və 

şagirdləri yormadan, vaxt itkisi olmadan, qısa vaxt ərzində çox keyfiyyətli iş görməyi, yaxşı 

nəticə əldə etməyi tələb edir. 

Müəllimin qarşısındakı məqsəd şagirdləri qavrama, dərketmə, yadda saxlama və tətbiqet-

mə kimi mühüm təfəkkür əməliyyatlarının icrasına cəlb etməkdir. Bu gün dərs zamanı qoyu-

lan tələblərdən biri də şagirdlərə dinləməyi, nələrin söyləniləcəyini izləməyi öyrətməkdir. 

Müəllim-şagird münasibətində ünsiyyətin istənilən halı mövcud vəziyyətdən asılı olmayaraq 
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tərbiyəvi xarakterə malikdir. 

Fəal təlim prosesində: 

 Müəllim=şagird əməkdaşlığı yaradılmalı; 

 Tədris edilən metodlar şagirdlərin yaş, bilik, anlama səviyyəsinə görə qruplaşdırılmalı; 

 “Öyrənməyi öyrətmək” prinsipi aşılanmalı; 

 Şagirdlərə fikir, düşüncə, etirazlarını sərbəst ifadə etmələrinə imkan yaradılmalı; 

 Öyrədici, tərbiyələndirici və inkişafedirici prinsiplər əsas məqsəd olmalıdır. 

Məşhur pedaqoq V.A. Suxomlinskinin qeyd etdiyi kimi, öyrənməyə maraq yalnız müvə-

fəqiyyətdən gələn ilham olduqda ortaya çıxır. 

Hər bir müəllim şagirdlərin yaxşı oxumalarını, sinifdə, cəmiyyətdə və evdə istəklə təhsil 

almalarını təmin etməyə səy göstərir. Hər bir şagirdin valideyni də buna maraqlıdır. Ancaq 

bəzən əksər valideynlərdən eşitmək olar ki, “oxumaq istəmir”, “yaxşı ola bilər, amma istək 

yoxdur”, “qabiliyyəti var, amma tənbəldir”. Bu kimi hallarda bildirirlir ki, şagirdin və ya tələ-

bənin öyrənməyə marağı yoxdur.  

Məktəb yaşında öyrənmə motivasiyasının formalaşması müasir məktəbin aktual problem-

lərindən biridir. Motivasiya akademik uğurun açarıdır. Bu motivlər, hədəflər, inadkarlıq şa-

gird münasibətləri ilə formalaşmış mürəkkəb, kompleks bir sistemdir. Məktəbdə həll edilməsi 

lazım olan vəzifələrdən biri də müsbət təlim motivasiyasının formalaşdırılmasıdır. Uşağın öy-

rənmə qabiliyyətini idrak maraqlarını və məktəb bacarıqlarını inkişaf etdirmək lazımdır. Dər-

sin müxtəlif pillələrində motivasiyanı yaratmağın müxtəlif forma və üsullarının vaxtında də-

yişdirilməsi və tətbiqi şagirdlərin öyrənməyə yiyələnmək bacarıqlarını gücləndirir. 

İbtidai sinif şagirdləri xəyal qurmağı və oynamağı, tapmacaları həll etməyi, sirrləri açmağı 

sevirlər. Onlar məcara dolu, sərgüzəştlidirlər. “Söylə - unudacağam; göstər - xatırlayacam; 

icazə verin - başa düşəcəm” - bu Çin atalar sözü müəllim üçün hər dərsdə bir şüar olmalıdır. 

Oyun hər bir uşaq üçün təbii və insani bir öyrənmə formasıdır. Fənn materialını oyunla 

öyrəndiyimiz zaman nə qədər əlverişli olduğunu, uşaqların anlamasının necə rahat və təbii ol-

duğunu görürük. Oyunlar keçirilərkən şagirdlərin bilik səviyyəsinin fərqləndirilməsi və nəti-

cədə standartlara əsaslanan bilik səviyyəsinin nəzarəti həyata keçirilir. Bir komandada, bir qrup-

da işləyərkən uşaqlar problemləri müzakirə etməyi kollektiv düşünməyi formalaşdırmağı öyrə-

nirlər. 

“Səhvi tap” didaktik oyununa nəzər salsaq, görərik ki, oradakı əsas məqsəd - nitqdə bir 

obyekti ifadə edən sözləri vurğulamaq qabiliyyətini inkişaf etdirməkdir. Müəllim obyektlərin 

adları üçün bir sıra sözlər adlandırır və “bir səhv” edir. Şagirdlər hansı sözün lazımsız oldu-

ğunu və səbəbini müəyyənləşdirməlidirlər. Tapşırığı düzgün yerinə yetirən bir əlamət alır. Ən 

çox balı olan qazanır. Bu cür dərslər məktəblilərin nitqinin inkişafına kömək göstərir, fikir-

lərini sübuta yetirməyi, cavabı mübahisə etməyi öyrədir. 

Dünya təcrübəsində geniş yayılmış yeni pedaqoji informasiya texnologiyalarından, fəal tə-

lim metodlarından istifadə edilir. “İnteraktiv” termini – “dialoq, qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət 

göstərmək” deməkdir. İnteraktiv təlim aşağıdakı səciyyəvi xüsusiyyətləri ilə seçilir: 

—  uşağın aktiv fəaliyyəti; 

— uşaqlarda fəal öyrənmə mövqeyi; 

— təfəkkürün müstəqilliyi və sərbəstliyi; 

— əməkdaşlıq, qrupda qarşılıqlı fəaliyyət; 

— dərsdə psixoloji və sosioloji şəraitin yaradılması; 

— yeni biliklərin müstəqil kəşfi; 

Bu gün məktəb təhsilin yeni, müasir keyfiyyətinə, həyati problemlərin həllinə nail olmaq 
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məqsədi daşıyır. Şagird məktəbdə öyrənmək bacarığını əldə edir. 

Təlim zamanı şagird fəallığının təzahürü yalnız onun yaradıcı, idrak fəallığının səviyyəsini 

deyil, həm də şəxsiyyət kimi yetişməsinə öz təsirini göstərir. Şagird təlim zamanı keçirilən 

materialla ilkin tanışlığı, onun qavranılması, dərk edilməsi, anlamasını nəticədə 3 səviyyədə 

təzahür etmək olar. 

Reproduksiya fəallığı - şagird və  ya tələbənin öyrəndiyi anlaması, yadda saxlaması və qa-

zandığı bilikləri tətbiq edə bilməsi ilə səciyyələnir. 

İnterperetasiya fəallığı - materialın anlamını dərk etməsi, məna çalarları arasında əlaqələ-

rin olması, şəraitdən asılı olmayaraq qazandığı biliklərin tətbiq etməsidir. 

Yaradıcı fəallığı – təhsilalanın öyrəndiyini dərk etməsi, qarşıya çıxan problemləri, ziddiy-

yətləri həll etmək üçün müstəqil şəkildə çıxış yollarının axtarılması və idrak maraqlarının in-

kişaf olunmasıdır. 

V.A.Slastelin yazdığına görə, texnologiya məhsulları müəyyən parametrlərlə əldə etməyə 

imkan verən ilkin materialın çevrilməsi metodlarının və proseslərinin məcmusu və ardıcıllığıdır. 

L.N. Tolstoy demişdir: “Əgər məktəbdə şagird heç bir şeyi etməyi özü öyrənməyibsə, on-

da o yalnız bu həyatda hər şeyi təqlid edərək onun surətini çıxaracaq”.  

İbtidai siniflərdə şagirdlərin təlimə fəallığının artırılmasının əsas mövqeyi məlumatın həc-

minin artırılması deyil, şagirdlərə dərs zamanı nəzarətin genişləndirilməsi, təlimdə didaktik və 

psixoloji şəraitin yaradılması, şagirdin intellektual, fərdi, sosial səviyyəsinin yüksəldilməsidir. 

Müəllim işində innovativ texnologiyalardan istifadə edərsə, məcburiyyət olmadan uşağa se-

vinclə öyrətmək mümkündür. 

1-4-cü siniflərin dərslərində müasir texnologiyaların istifadəsi, şagirdlərin zehni fəaliyyət-

lərinin yüklənməsi, şagirdlərə keçirilən mövzu ilə maraqlanması yollarını öyrədir. Bir çox 

uşaq çətinliklərə tab gətirir, lakin bəziləri bunun əksinə olaraq bilik əldə etmək üçün səy gös-

tərmək istəmir. Buna görə də müasir şəraitdə təhsildə, şagirdlərin müstəqilliyinə problemli ax-

tarış, tədqiqat fəaliyyətlərinin formalaşmasına istiqamətlənmə vacibdir.  

Təcrübə göstərir ki, müxtəlif texnologiyalarda modelləşdirmə dərsləri asan məsələ deyil, 

amma bu zamanın tələbidir. Artıq ibtidai siniflərdə dərs deyən müəllim fərdin yəni şagirdin 

həyat üçün öyrənmə qabiliyyətini formalaşdırmaq üçün dərsdə fərqli tədris nümunələri, strate-

giyaları nümayiş etdirir. Ümumi bir yanaşma dərslərin hər bir mərhələsində zəruridir. Bütün 

bunlar fəaliyyətlərin aydın şəkildə alternativliyini təmin edir. Dərslərdə, mövzuya aid dərs-

dənkənar tədbirlərdə, gimnastika, eşitmə üçün gimnastika rəqs ritmik pauzaları, bir dəqiqəlik 

fiziki məşqləri, fasilələr üçün sağlamlıq oyunları daxil ola bilər. 

Hərtərəfli ahəngdar inkişaf etmiş əqli və fiziki cəhətdən sağlam nəsil yetişdirmək - məsu-

liyyətli yanaşmanın zəruri şərtlərindən biridir.  

Sağlamlığa qənaət edən texnologiyalar həm sinif fəaliyyətində, həm də dərsdənkənar təd-

birlərdə tətbiq oluna bilər. 

Şəxsiyyətə istiqamətləndirmə texnologiyası ilə dərsin aşağıdakı formalarından və metodla-

rından istifadə edə bilərik: 

Metodlar: problem metodu, təlimə fərdi və fərqli yanaşma, qruplarda işləmək, cütlərlə iş-

ləmək, portfelio ilə işləmək. 

Şagirdlərdə təlimə marağın artırılmasında “Portfelio” texnologiyasının tətbiqi müsbət nəti-

cə verir. “Portfelio”nun yaradılması uzunmüddətli proqramdır. Şagirdin fərdi tərəqqisini izlə-

mək, onun güclü və zəif tərəflərini görməyə kömək edir, yalnız tədris prosesini deyil, həm də 

yaradıcı və kommunikativ nailiyyətlər haqqında mühakimə yürütməyə yönəlib. 

İbtidai siniflərdə müasir texnologiyaların tətbiqi şagirdlərin elmi fəaliyyətinin, yaradıcılıq 
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qabiliyyətinin, axtarışlar etmə bacarığının inkişafına, özünə hörmətinin artmasına şərait yaradır.   

Heç kimə sirr deyil ki, uşaqlar yazmağı, oxumağı çox sevmirlər. 

Bütün dərsləri maraqlı və praktik şəkildə keçirməyə, biliklərə yiyələnməyi formalaşdırır. 

Uşaqların idrak bacarıqlarını aktivləşdirməyə imkan verən interaktiv lövhə, təqdimatlar və vi-

deodərslər mövcuddur. 

Müasir dövrdə innovativ texnologiyalar müəllimin peşəkar fəaliyyətində mühüm yer tutur. 

İbtidai sinif müəllimlərinin informasiya kommunikasiya (İKT) vasitələrinin icrasının əhəmiy-

yəti şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərinə, tədris materialının, proses və hadisələrin əyani şəkildə 

nümayişinə olan tələbatdan asılıdır.   

Səmərəli metod və üsullar şagirdə maraqla oxumağa, informasiya mənbələrini araşdırma-

ğa, kəşflər edərək yeni biliklər əldə etməsinə səbəb olur. Axtarışlar uşaqlarda sərbəstlik və 

məsuliyyəti tərbiyə etməyə imkan verir. 

Multimedia vasitələri təhsilin digər texniki vasitələri ilə müqayisədə ibtidai təhsil texnolo-

giyalarında aparıcı yer tutan əyanilik prinsipinin həyata keçirilməsini daha yaxşı təmin etmə-

yə imkan verir. 

İbtidai sinif müəlliminin İKT-dən istifadə edərkən işinin əsas istiqamətləri aşağıdakılardır: 

— kompyuter tədris proqramları əsasında keçirilən multimedia dərsləri: “Azərbaycan dili 

dərsləri”, “Riyaziyyat dərsləri”, 1-4-cü siniflər üçün “Ədəbi oxu dərsləri” 

— uzaqdan olimpiyadalar və müsabiqələr 

— telekommunikasiya layihələri 

— dərslər-kompüter təqdimatlar 

— ətraf dünya dərslərində virtual səyahətlər 

 Müasir təhsil texnologiyalarında istifadə edən müəllimlər tədris prosesində yüksək nailiy-

yətlərə, göstəricilərə nail olur. Bu nailiyyətlər olimpiyadalarda, tədqiqat layihələrində və baş-

qa yaradıcılıq müsabiqələrində iştirak edən şagirdlərin sayını artırır. 

Respublikamızın məktəblərində ibtidai siniflərin tədrisində interaktiv təlim metodlarından 

istifadə sahəsində az-çox təcrübələr meydana gəlsə də, nöqsanlar da var. Müəllimlərin bir qru-

pu interaktiv metodlara üstünlüyü, şagirdlərin biliklərini, nəyi öyrənmək istədiklərini nəzərə 

almırlar. Belə olduqda bəzən istifadə olunan üsul və metodlar öz dəyərini itirir. 

Şagirdləri praktik yolla və müstəqil işlətmədən biliyi zorla ötümək, onu tamamlanmış pro-

ses kimi qəbul etmək, qiymətləndirmək olmaz. Şagirdlər hər dəfə mövzudan – mövzuya keç-

dikcə ayrı-ayrı mənbələrdən istifadə yollarını öyrənir, öyrəndiklərini get-gedə təkmilləşdirir 

və vərdişə çevirir. Bu yolla ötürülən biliklər onlarda həyat hadisələrini şüurlu şəkildə dərk et-

məyə şərait yaradır. 

Müasir təlim sistemində keçirilən dərslərdə müəllimin aparıcı qüvvəsi tərbiyəvi təsirə də 

malik olmalıdır. İnteraktiv tipli keçirilən dərslərdə şagirdlər fəal mövqedə çıxış etdiyi kimi 

müəllimin də fəallıq göstərməsi əsas tələblərdəndir. Verilmiş hər hansı bir problemi həll edər-

kən müəllim-şagird fəallığı ön plana çəkilir. Göründüyü kimi fəal təlim əməkdaşlıq zəminin 

də qurulur.  

Bütün bu deyilənləri nəzərə alaraq deyə bilərik ki, müasir təhsilin əsas məqsədi şagirdlərə 

hazır bilikləri aşılamaq, öyrətmək deyil, onların faktlar, hadisələrə sərbəst mülahizə yürütmək 

və təhlil etmək, müstəqil nəticələr çıxarmaq bacarığını inkişaf etdirməkdir. 

Məqalənin aktuallığı. Yuxarı siniflərə doğru addımladıqca şagirdlərin cəmiyyətdə öz ye-

rini tapması, yeni şəraitə adaptasiya olması baxımından müasir təlim texnologiyalarından isti-

fadənin səmərəliliyi və zəruriliyi xüsusi qeyd olunmalıdır. Məqalə də məhz belə bir vacib 

mövzuya həsr olunduğundan onu aktual hesab edə bilərik. 
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Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə orta məktəb şagirdlə-

rinin cəmiyyətə uyğunlaşmasında müasir təlim texnologiyalarının tətbiqinin əhəmiyyəti vur-

ğulanmaqla fəal təlim prosesində müəllim-şagird münasibəti zamanı ünsiyyətin yaratdığı xa-

rakterik cəhətlər, dünya təcrübəsində geniş yayılmış interaktiv təlimin səciyyəvi xüsusiyyət-

ləri, eləcə də ibtidai siniflərdə İKT-dən istifadənin əsas istiqamətləri göstərilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Təhsilə yönəldilən dövlət vəsaitinin ilbəil artırılması Azərbaycan Respublikasının Prezi-

denti İlham Əliyevin təhsili dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biri hesab etməsi ilə bir-

başa bağlıdır. “Təhsil əsri” elan edilən XXI əsrdə yüksək intellektə malik insan kapitalının 

formalaşması və güclü iqtisadiyyatın qurulmasında onun rolu heç vaxt indiki qədər aktual ol-

mamışdır. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı deyir: “Biz maddi dəyərlərimizi, iqtisadi po-

tensialımızı insan kapitalına çevirməliyik” (1, s. 7).  

Əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan təhsil siyasətini uğurla davam etdirən 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənablarının diqqət və qayğısı sayəsində 

hazırda təhsil sistemində önəmli islahatlar həyata keçirilir, müxtəlif problemlər üzrə 16 Döv-

lət Proqramı yerinə yetirilir. Bunlardan “Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələri-

nin Avropa ali təhsil məkanına inteqrasiyası”, “2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublika-

sının ali təhsil sistemində islahatlar üzrə Dövlət Proqramı”, “Təhsil sisteminin informasiyalaş-

dırılması Proqramı (2008-2012-ci illər)”, “Elmin inkişafı üzrə Milli strategiyanın həyata ke-

çirilməsi ilə bağlı Dövlət Proqramı (2009-2015-ci illər)” xüsusi yer tutur. 

“Azərbaycan Respublikasında Təhsilin İnkişafı üzrə Dövlət Strategiyasın”da keyfiyyət  

nəticələri və əhəmiyyətinə görə dünya ölkələri sırasında aparıcı mövqe tutan, səriştəli müəllim 

və təhsil menecerlərinə, qabaqcıl texnologiyalara əsaslanan infrastruktura malik təhsil siste-

minin yaradılması üçün beş strateji istiqamətdə genişmiqyaslı tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur. 

Həmin istiqamətlərdən ikincisi “Təhsil sahəsində insan resurslarının müasirləşdirilməsi”ni nə-

zərdə tutur. Bu istiqamət innovativ təlim metodlarını tətbiq edən, təhsilin məzmununun səmə-

rəli mənimsənilməsini təmin edən səriştəli təhsilverənin formalaşmasına xidmət edir və özün-

də təhsilverənlərin peşəkarlığının yüksəldilməsi, təhsilalanların nailiyyətlərinin qiymətləndi-

rilməsi üzrə yeni sistemlərin qurulması, təhsilalanların istedadının aşkar olunması inkişafı ilə 

bağlı, habelə xüsusi qayğıya ehtiyacı olanlar üçün inklüziv təlim metodologiyasının yaradıl-

masını ehtiva edir (5, s. 6). 

Mövcud qaydalara əsasən bütün təhsil müəssisələri ilə müqavilələr imzalanıb, qrafiklər 

təsdiq olunub. 2013-2014-cü dərs ilində respublikamızda fəaliyyət göstərən 66 rayon (şəhər) 

təhsil şöbəsindən 53-ü, 60 orta ixtisas təhsili müəssisəsindən 17-i, 108 ilk-peşə ixtisas təhsili 

müəssisəsindən 19-u, 17 respublika tabeliyində olan ümumtəhsil müəssisəsindən 2-i və 21 ali 

təhsil müəssisəsi ilə müqavilə imzalanmışdır. Təəssüf hissi ilə qeyd etməliyik ki, hələ də ixti-
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sasartırma təhsilini 30 il bundan qabaqkı təhsil hesab edənlər vardır. Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 6 sentyabr 2010-cu il tarixli 163 nömrəli qərarı ilə “Əlavə təhsilin məz-

munu, təşkili və onun hər hansı bir istiqaməti üzrə təhsil almış şəxslərə müvafiq sənədin veril-

məsi qaydaları” təsdiq edilmişdir. Bu qərara əsasən respublikamızda əlavə təhsilin bir istiqa-

məti olan ixtisasartırma təhsilinin tamamilə yeniləşdirilərək, dövrün tələbatına uyğunlaşdırıl-

ması aktuallaşıb. Yaxın gələcəkdə ixtisasartırma təhsilinin kredit-modul sisteminə keçməsi 

gözlənilir. Yəni ənənəvi ixtisasartırma təhsili artıq öz əhəmiyyətini itirir. Daha çevik, daha 

müasir və stimullaşdırıcı amillərə əsaslanan ixtisasartırma təhsilinə ehtiyac artır. 

İnformasiya cəmiyyətinin və rəqabətə davamlı yüksək texnologiyalı milli iqtisadiyyatın 

yaradılması bir sıra ölkələrin dövlət siyasətinin əsas istiqamətinə çevrilib. Bu ölkələrdə infor-

masiya və kommunikasiya texnologiyaları (İKT) sahəsi inkişafın ən önəmli amili kimi çıxış 

edir. Bu sahə dövlətlərin siyasi, iqtisadi və sosial fəaliyyətinə aktiv təsir edərək iqtisadiyyatın 

və ictimai münasibətlərin qloballaşmasını şərtləndirir. İnformasiya cəmiyyətinin təhsil siste-

minin necə qurulması, təhsilin modernləşdirilməsi üçün hansı texnologiyalardan istifadə edil-

məsi hazırda ən aktual məsələlərdən biridir. Hazırda respublikamızda bütün sahələrdə mütə-

xəssislərin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə işləmək və onlardan düzgün is-

tifadə etmək bacarığına çox böyük önəm verilir. İKT biliyinə mükəmməl yiyələnməyin ən 

yaxşı yolu isə elə orta məktəbdən başlayır. Qeyd etmək lazımdır ki, ümumilikdə təhsil siste-

minin İKT əsasında təkmilləşdirilməsi informasiya cəmiyyətinin əsas xüsusiyyətlərindən biri-

dir. 

İxtisasartırma təhsilinin kredit sistemi müəyyən ixtisasartırma proqramının həcmini və 

məzmununu əks etdirən və ədədlə ifadə olunan şərti anlayışdır. İxtisasartırma təhsili üzrə bir 

təhsil krediti proqramın 6 təlim saatına bərabər tutulur. Tədris olunan hər bir ixtisasartırma 

proqramını mənimsəyən və gözlənilən təlim nəticələrini əldə etdiyini nümayiş etdirən din-

ləyicilərə müvafiq təhsil kreditləri verilir. Bir ixtisasartırma dövründə modulların hər biri üzrə 

toplanılan təhsil kreditlərinin minimum həddi ixtisasartırma təhsilinin kurikulum çərçivəsi ilə 

müəyyən edilir (4, s. 5). İxtisasartırma proqramlarının və onları həyata keçirən əlavə təhsil 

müəssisələrinin seçilməsi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, bələdiyyələr və özəl qurumlar 

tərəfindən müəyyənləşdirilmiş formada, kadrların işlədiyi müəssisələr və yerli idarəetmə or-

qanı səviyyələrində həyata keçirilir. Kadrlar bir ixtisasartırma dövrü ərzində nəzərdə tutulan 

minimum krediti toplamaq şərtilə hər bir modula daxil olan proqramları və təlim vaxtını seç-

mək hüququna malikdirlər. Müəssisələrin və yerli özünüidarəetmə orqanlarının rəhbərləri fər-

di ehtiyac və maraqların nəzərə alınması yolu ilə ixtisasartırma proqramlarının seçilməsində 

kadrlara kömək etməlidirlər. 

Əlavə təhsil hər bir vətəndaşın fasiləsiz təhsil almaq imkanını təmin edir və insan poten-

sialının inkişafının, kadrların intellektual və peşə hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsi və tək-

milləşdirilməsinin, onların daim dəyişən və yeniləşən əmək şəraitinə uyğunlaşdırılmasının, 

yaşlı vətəndaşların ölkənin sosial, iqtisadi, siyasi və mədəni həyatında fəal və səmərəli iştira-

kının təmin edilməsi vəzifələrini daşıyır.  

Azərbaycan Respublikasında əlavə təhsil ixtisasartırma, kadrların yenidən hazırlanması, 

stajkeçmə və kadrların təkmilləşdirilməsi, təkrar ali təhsil və orta ixtisas təhsili, dərəcələrin 

yüksəldilməsi və yaşlıların təhsili istiqamətlərini əhatə edir. Əlavə təhsil ixtisasartırma və ye-

nidənhazırlanma qurumlarında, təhsil müəssisələrində yaradılmış müvafiq strukturlarda, staj-

keçmə və peşə hazırlığı kurslarında və bu sahə üzrə fəaliyyətinə xüsusi razılıq verilmiş digər 

müəssisələrdə həyata keçirilir. İxtisasartırma təhsili əlavə təhsilin bir istiqaməti olmaqla, ali, 

orta ixtisas və ilk peşə-ixtisas təhsili pillələrinin hər hansı birini bitirmək haqqında dövlət sə-
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nədi olan kadrların fasiləsiz təhsil almaq imkanını təmin etmək məqsədi ilə əlavə təhsil müəs-

sisələri tərəfindən həyata keçirilən təhsil növüdür. İxtisasartırma təhsilinin əsas məqsədi hər 

bir işçinin və ya mütəxəssisin ixtisası üzrə intellektual və peşə hazırlığı səviyyəsinin yüksəl-

dilməsini və təkmilləşdirilməsini, daim dəyişən və yeniləşən əmək şəraitinə uyğunlaşdırılma-

sını, ölkənin sosial, iqtisadi, siyasi və mədəni həyatında fəal və səmərəli iştirakını təmin et-

məkdir. İxtisasartırma təhsilinin kurikulum çərçivəsi bir ixtisasartırma dövrü üçün nəzərdə tu-

tulmuş təlimin məzmununu müəyyən edən sənəddir. Kurikulum çərçivəsində ixtisasartırma 

modulları, hər modul üzrə ixtisasartırma proqramlarının siyahısı, proqramların həyata keçiril-

mə müddəti və müvafiq ixtisasartırma təhsili kreditlərinin miqdarı verilir. İxtisasartırma təh-

silinin kurikulum çərçivəsi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, bələdiyyələr və özəl qurumlar 

tərəfindən təsdiq edilir. Peşə fəaliyyəti sisteminin, bu və ya digər kateqoriyadan olan kadrların 

tələbat və ehtiyacları nəzərə alınaraq, kurikulum çərçivəsinin məzmunu mütəmadi olaraq ye-

niləşdirilir və təkmilləşdirilir. 

Təlim metodu dedikdə  müəllimlə və ya istehsalat təlimi ustası ilə təhsilalanların elə bir 

birgə təlim fəaliyyəti nəzərdə tutulur ki, sonda öyrənənlər peşələrinə dair biliklərə, bacarıqlara 

və vərdişlərə yiyələnirlər, eyni zamanda birgə fəaliyyət onların təkmilləşməsinə  və təlimlərdə 

əldə etdikləri bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirmələrinə istiqamətləndirir. Təlim metodlarına 

başqa cür yanaşmalar da mövcuddur. Belə ki, təlim metodları təkcə öyrədənlərlə şagirdlərin 

ümumi məqsədə yönələn qarşılıqlı fəaliyyəti deyil, eyni zamanda təlim prosesinin nəticəyönlü 

və inkişafyönlü başa çatmasının təminatçısı kimi də yanaşıla bilər. Təlim metodunun bu cür 

şərh olunmasına nümunə kimi praktik təlimləri göstərə bilərik. Yəni şagirdlərdə peşəyə dair 

biliklərin və bacarıqların aşılanması onlar üçün yaradılmış xüsusi şəraitdə: təhsil müəssisəsi-

nin emalatxana və laboratoriyalarında və ya birbaşa  istehsal müəssisəsində həyata keçirilir. 

Başqa sözlə, şagirdlər təhsil müəssisəsində əldə etdikləri ilkin bilik və bacarıqları istehsalatda 

birbaşa praktik işlərin icrasına tətbiq edərək öz peşə bacarıqlarını inkişaf etdirir və tək-

milləşdirirlər. İxtisasartırma təhsili üzrə təlim modulları dedikdə, modulların sayı və modullar 

üzrə təlim saatlarının tələb olunan minimum həcmi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, bə-

lədiyyələr və özəl qurumlar tərəfindən müəyyən edilir. 

Gələcəyə gedən yolun düzgün seçilməsində malik olduğun dəyərlərin, toplanmış təcrübə-

nin, kadr potensialının peşəkarlıq səviyyəsinin, idarəetmə subyektlərinin əlaqə formalarının, 

maliyyə imkanlarının, eləcə də mütərəqqi dünya təcrübəsinin hərtərəfli öyrənilməsinin böyük 

əhəmiyyəti vardır. Azərbaycan təhsilinin mövcud vəziyyətinin istər milli, istərsə də beynəl-

xalq qurumlar tərəfindən qiymətləndirilməsinə dair hesabatların hamısında birmənalı şəkildə 

vurğulanır: “Təhsilin inkişafı istiqamətində mühüm nailiyyətlər əldə edilmiş, həyata keçirilən 

dövlət proqramları çərçivəsində ölkənin bütün regionlarında ümumi təhsilin infrastrukturu 

əhəmiyyətli şəkildə yeniləşdirilmiş, təhsilin müasir tələblərə cavab verən hüquqi-normativ ba-

zası yaradılmışdır. Respublikamızda tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi üçün yeni, daha mü-

kəmməl metodların tətbiq edilməsi yüksək intellektual hazırlığa, hərtərəfli dünyagörüşə malik 

olan, qazandığı biliklərdən istifadə etməyi bacaran, milli-mənəvi və ümumbəşəri keyfiyyətlərə 

yiyələnmiş kamil şəxsiyyətin, əsl vətəndaşın yetişdirilməsinə xidmət edir.” “Azərbaycan Res-

publikasında Təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda deyilir: “Müəllim amili təhsilala-

nın öyrənməsi və inkişafı, nailiyyətlərin monitorinqi prosesində həlledici rol oynayır” (1, s. 7). 

Təhsilin keyfiyyətini yüksəltmək və onun dinamik inkişafını təmin etmək üçün yeni pe-

daqoji texnologiyalardan, yeni təlim metodlarından istifadəyə üstünlük verilir. Təlimdə tətbiq 

edilən metodlar şagirdlərə proqram dairəsində biliklərin verilməsi ilə bərabər, həm də onların 

hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyət kimi formalaşmasına istiqamətləndirilir. Burada təhsilverən-
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lərin üzərinə çox böyük vəzifələr düşür. Çünki məktəb təcrübəsində yeni təlim metodlarının 

tətbiqində uğurlarla yanaşı, nöqsanların da olmasında təlim metodlarının təsadüfi seçilməsi və 

ya yanlış tətbiqinin, dərsdə reproduktiv (məlumatverici) metodlara üstünlük verilməsinin rolu 

az deyildir. Burada təhsilalanların yaradıcılıq qabiliyyətlərini inkişaf etdirə biləcək metodların 

düzgün tətbiq edilməməsinin, müasir təlim üsullarından istifadə edərkən dərsin didaktik məq-

sədinin və fənnin xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmamasının da böyük təsiri vardır. Deməli, 

müəllimlərin bir çoxu hələ də ya yeni təlim metodlarının tətbiqinə yaradıcı yanaşmır, ya bu 

sahədə nəzəri bilikləri qənaətbəxş deyil, ya da onların mahiyyətini olduğu kimi dərk edə bil-

məmişdir. 

Məqalənin aktuallığı. Respublikamızda əlavə təhsilin bir istiqaməti kimi ixtisasartırma 

təhsilinin tamamilə yeniləşdirilərək, dövrün tələbatına uyğunlaşdırılması əsas məsələlərdən-

dir. Yaxın dövrdə ixtisasartırma təhsilinin kredit-modul sisteminə keçməsi planlaşdırılır. Bu-

nunla da daha çevik, müasir və stimullaşdırıcı amillərə əsaslanan ixtisasartırma təhsilinə ehti-

yac artır. Məqalə də məhz belə vacib və zəruri bir problemə həsr edildiyindən onu aktual say-

maq olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə təhsil sistemində apa-

rılan islahatlardan söhbət açılmaqla, həyata keçirilən müxtəlif problemlər üzrə Dövlət Proq-

ramlarının əsas istiqamətləri göstərilir, “Azərbaycan Respublikasında Təhsilin İnkişafı üzrə 

Dövlət Strategiyası”na uyğun olaraq müasir təhsil sisteminin yaradılması üçün nəzərdə tutu-

lan tədbirlərdən söhbət açılır.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas məktəblərinin müəl-

limləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Резюме 

 
Одна из основных задач в нашей стране - полностью обновить обучение без отрыва 

от производства как направление дополнительного образования и адаптировать его к 

требованиям времени. В ближайшее время планируется перевод обучения без отрыва 

от производства на кредитно-модульную систему. Однако растет потребность в более 
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гибком, современном и стимулирующем обучении без отрыва от работы. 

В статье рассказывается о реформах в системе образования, основных направлениях 

Государственных программ по различным проблемам, мерах, предусмотренных для 

создания современной системы образования в соответствии с «Государственной стра-

тегией развития образования в Азербайджанской Республике» 

 

 

A.G. Balashova 

 

Continuing education as one of  

the directions of modernization 

 

Summary 
 

One of the main issues in our country is to completely modernize in-service training as a 

direction of additional education and adapt it to the needs of the time. In the near future, it is 

planned to transfer in-service training to the credit-module system. However, there is a 

growing need for in-service training based on more flexible, modern and stimulating factors. 

The article talks about the reforms in the education system, the main directions of the 

State Programs on various problems, the measures envisaged for the establishment of a 

modern education system in accordance with the "State Strategy for the Development of 

Education in the Republic of Azerbaijan." 
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Bu gün təhsil müəssisələri fəaliyyətlərində elektron məlumatlardan, kompüter texnologi-

yalarından, informasiya sistemlərindən, İnternet resurslarından və distant təhsil sistemlərindən 

(DTS) geniş istifadə edirlər. 

Bu baza sistemləri bir-biri ilə və təhsil prosesinin iştirakçıları ilə qarşılıqlı əlaqə quraraq, 

virtual sosial-texniki sistem əmələ gətirir. Bu da müəllimin və şagirdin zaman və məkan xari-

cində qarşılıqlı əlaqəsinin interaktivliyini və davamlılığını təmin edir. 

Distant təhsil texnologiyaları təlim mövzuları, verilənlər bazaları və virtual təhsil obyekt-

lərinin qarşılıqlı əlçatanlığını artıraraq tam zamanlı təhsil imkanlarını genişləndirməyə imkan 

verir. DTS-ləri olaraq  həm təhsil müəssisəsindəki avtomatlaşdırılmış işçi stansiyaları, həm də 

uzaq qurğular ola bilər. Bunun nəticəsində də kibertəhlükə bütün bir sistemdə zəiflik yaradır. 

Bu da o deməkdir ki, müxtəlif təhdidlərin təsiri nəticəsində DTS təhlükəsizliyinin pozulması 

bütöv bir təhsil müəssisəsinin seqmentində və ya bütün məlumat sistemində informasiya təh-

lükəsizliyinin  pozulmasına səbəb olur. 

 

DTS üçün kiber təhlükəsizlik təhdidlərinin mənbələri 

 

Tarixi mənbələrin təhlili göstərir ki, informasiya təhlükəsizliyi təhdidlərinin çoxlu təsnifatı 

mövcuddur. Praktiki olaraq hər təsnifatda meydana gəlmənin təbiəti (antropogen, texnogen, 

təbii) və təhlükənin mənbəyi kimi əlamətlər vardır. Bu əlamətləri əsas olaraq götürərək, nəti-

cəyə gələ bilərik ki, baş verənlərin təbiətinə görə, idarəçilərin, DTS istifadəçilərinin, daxili və 

xarici müdaxilələrin və əlaqəli süni mənbələrin DTS xidmətlərinin proqram çatışmazlıqları, 

avadanlıqların etibarlılığı və rabitə kanalları məlumat infrastrukturu hərəkətləri səbəbindən 

antropogen mənbələr DTS üçün daha aktual olacaqdır. Təhdid modeli nəzərə alınmaqla, DTS 

-də İnformasiya sistemlərinin pozucuları aşağıdakı kimi təsnif olunur: 

 Xarici subyektlər (fiziki fərdlər) - bu təhtid xarici təhtid növünə aiddir. Aşağıdakı 

məqsədlərlə törədilir: 

— maliyyə / nüfuzuna zərər vurmaq 

— özünü həyata keçirmək arzusu; 

— bir təhsil müəssisəsinin DTS və İS-in sonrakı satışları və maddi fayda əldə etmək məq-

sədi ilə onların zəifliklərinin müəyyən edilməsi; 

— əqli mülkiyyət oğurluğu (müəllif hüquqları ilə bağlı təhsil materialları, kurslar); 

— DTS-in mənbələri və xidmətləri üçün ƏDV əldə etmək; 
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— tədris prosesinə dair tədris materiallarının və məlumatların bütövlüyünün pozulması və 

ya məhv edilməsi; 

— veb saytın və DTS serverinin mövcudluğunun pozulması; 

— DTS istifadəçiləri üçün məlumat və təlim kurs materiallarının mövcudluğunun pozul-

ması; 

— tələbə və universitet işçilərinin şəxsi məlumatları üçün ƏDV əldə etmək. 

 Rəqabət aparan qurumlar-xarici təhtiddir və aşağıdakı məqsədlə törədilir: 

— rəqabət üstünlükləri əldə etmək 

 Müəllim, təhsilalanlar 

 Metodistlər 

 DTS idarəçiləri, inkişaf etdiriciləri və texniki dəstək xidməti, informasiya təhlü-

kəsizliyi mütəxəssisləri 

Hər biri xarici təhtid növüdür və aşağıdakı məqsədlərlə törədilir: 

— DTS-in mənbələri və xidmətləri üçün ƏDV əldə etmək; 

— imtiyazları aşmaq və DTS üzərində nəzarəti əldə etmək; 

— bir təhsil müəssisəsinin daxili İS-ə güzəştli DTS ƏDV vasitəsilə əldə edilməsi; 

— elmi materialların və əqli mülkiyyətin oğurlanması: təhsil materialları, qiymətləndirmə 

materialları və təhsil prosesinin iştirakçıları tərəfindən kollektiv olaraq yaradılan materiallar; 

— tələbə və işçilərin şəxsi məlumatları üçün ƏDV əldə etmək; 

— ƏDV almaq və təhsil bəyanatlarının məlumat bazasında dəyişikliklər etmək; 

— İS-də saxlanılan və işlənən daxili xidmət və digər məxfi məlumatlar üçün ƏDV əldə et-

mək; 

— tədris prosesinə dair tədris materiallarının və məlumatların bütövlüyünün pozulması və 

/ və ya məhv edilməsi; 

— veb saytın və DTS serverinin mövcudluğunun pozulması; 

— DTS istifadəçiləri üçün məlumat və təlim kurs materiallarının mövcudluğunun pozul-

ması; 

— maliyyə / nüfuzuna zərər vurmaq 

Zərərvericinin fəaliyyətinin nəticəsi informasiya, əməliyyat, maliyyə, nüfuz xarakterli təh-

lükəsizlik riskləri ola bilər. Bunlardan bəziləri təhsil müəssisəsi tərəfindən icazə verilən və qə-

bul edilən sahədə ola bilər, bəziləri isə qəbuledilməz ola bilər. Risk qərar vermə və strategiya 

seçimi davamlı idarəetmə dövrünün bir hissəsi olaraq həyata keçirilməlidir. 

 

DTS üçün kiber təhlükəsizlik risklərinin idarə edilməsi alqoritmi 

 

DTS-in müəyyən edilmiş kiber təhdidləri, təhdidin qarşısını almaq və nəticələrin potensial 

risklərini azaltmağa yönəlmiş qoruyucu vasitələrin və mexanizmlərin istifadəsinin uyğunluğu 

və ehtiyacı üçün araşdırmaya məruz qalır. Bunun üçün təhdidlərin həyata keçirilmə ehtimalı 

və mümkün zərər kimi xüsusiyyətləri araşdırılır. Qiymətləndirmə təhlükəsizlik hadisələri haq-

qında işlənmiş statistik məlumatlar, modelləşdirmə və ya ekspert rəyi əsasında edilə bilər. 

Ekspert qrupu yaradılarkən təhdidləri və parametrlərini (ehtimal, ziyan) kəmiyyət, keyfiy-

yət və ya qarışıq miqyasda qiymətləndirən analitiklərdən, informasiya təhlükəsizliyi mütəxəs-

sislərindən, inkişaf etdiricilərdən, istifadəçilərdən və menecerlərdən bir neçə kateqoriyalı mü-

təxəssis cəlb olunur, sonra onların təhlili əsasında hər bir təhdid parametrinin ayrılmaz qiy-

mətləndirməsini təşkil edir. Zərər, İT təhdidinin həyata keçirilmə ehtimalı (tezliyi) arasındakı 

əlaqə təhdidlərin təhlükə dərəcəsinə görə sıralanması zamanı nəzərə alınan təhdidin həyata ke-



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №4 2021(48)                           
 

 143 

çirilməsinin risk səviyyəsini müəyyən edir. Təhlükə nə qədər güclü olsa, risk və onun DTS 

üçün aktuallığı daha yüksəkdir. DTS həyat dövrünün bütün mərhələlərində təhdidlərin aktual-

lığını vaxtaşırı qiymətləndirmək tövsiyə olunur, çünki bu təhlükəyə qarşı mübarizə vasitələri 

və mexanizmlərindən nə qədər istifadə olunmasının zəruriliyini göstərir. 

Məqalədə DTS-in kibertəhlükəsizlik risklərini qiymətləndirmək üçün kəmiyyət parametr-

lərinə əsaslanan iki alqoritm təklif olunur.  

Birinci alqoritmə görə şəxsi təhdid siyahılarından hər bir TRij təhdid üçün hansı ki burada 

j, i-ci DTS alt sistemi üçün xüsusi təhdidlər siyahısındakı təhdidin sıra nömrəsidir. Risk ehti-

mal olunan bir kəmiyyətdir. Bunu hesablamaq üçün, gözlənilən zərərin göstəricisi - U və təh-

lükənin reallaşma ehtimalı - p olan  iki faktorlu qiymətləndirmə modeli istifadə olunur. 

 
Təhlükənin reallaşma ehtimalı [0; 1] aralığında dəyişir. Kəmiyyətin dəyəri birbaşa bu 

DTS-in alt sistemində müdafiə tədbirlərinin olmaması və belə bir təhdidin həyata keçirilmə 

tezliyinə dair statistik məlumatlardan – h parametrin mövcudluğundan təsirlənir. Mühafizə 

tədbirlərinin DTS-in alt sistemində təhlükə ehtimalına təsirini qiymətləndirmək üçün hər bi-

rinə performans faktoru təyin edilmiş 4 səviyyəli qorumadan istifadə etmək təklif olunur: 

 qorunma tədbirləri yoxdur (QSMlevel = 1); 

 müdafiə tədbirləri təhlükənin həyata keçirilməsinə maneə yaradır və onun həyata keçiril-

mə ehtimalını azalda bilər (QSMlevel = 0.75); 

 müdafiə tədbirləri bir neçə maneə yaradır və təhdidin həyata keçirilmə prosesini əhə-

miyyətli dərəcədə çətinləşdirir (QSMlevel = 0.5); 

 qoruma tədbirləri təhlükəni tamamilə maneə törədir (QSMlevel = 0). 

Yuxarıdakı düstur və qaydalar nəzərə alınmaqla, i-ci DTS-in alt sistemindəki hər bir təh-

lükədən yaranan risk miqdarı aşağıdakı formula uyğun olaraq hesablanacaq. 

 
          DTS-in hər bir alt sistemi üçün ümumi risk aşağıdakı kimi müəyyən ediləcəkdir: 

 
Burada  DTS-in alt sistemləri,  -hər bir i-ci alt sistemdəki təhtid, - -ci alt sistemdə  

təhtidlərin sayı, - hər bir alt sistemdəki qoruma tədbirlərinin səmərəlilik faktoru-

dur. 

Təhlükənin risk səviyyəsinə uyğunluğunu müəyyən etmək üçün əldə edilənləri məqbul 

risk səviyyəsi ilə müqayisə etmək lazımdır. Qəbul ediləndən aşağı olan bütün dəyərlər qəbul 

edilməlidir, qalanları sığortalanmalı və ya qoruma vasitələrindən istifadə edərək azaldılma-

lıdır. 

Riskləri hesablamaq üçün təhlükənin tezliyini, zərərini və təhdidlə mübarizə aparmaq 

üçün əks tədbirlərin effektivlik əmsalını nəzərə alan üç faktorlu bir modelin istifadəsi təklif  

olunmuşdur. Təklif olunan yanaşma DTS-in dizayn və tətbiq mərhələsində və ya daxili təhlü-

kəsizlik  audit prosesində tətbiq oluna bilər. 

İkinci alqoritm “İnformasiya texnologiyaları təhlükəsizliyinin idarə edilməsi üsulları” al-

qoritmi adlanır. Burada risklər aşağıdakı düstura görə hesablanır: 
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P (t) - informasiya təhlükəsizliyi təhdidinin həyata keçirilmə ehtimalı; 

P (v)-sistemin qorunma dərəcəsi; 

S - aktivlik dərəcəsidir. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalənin müasir təhsil sistemində distant təhsil sistemlərinin ki-

bertəhlükəsizliyinin təmin edilməsi mövzuzundan bəhs etdiyini, eyni zamanda burada əsas 

təhlükəsizlik risk faktorları, təhlükə növləri və mənbələrinin  araşdırıldığını nəzərə alsaq, onu 

aktual saya bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik kimi məqalədə distant təhsil sistemində informasi-

ya təhlükəsizliyinə zərərvericinin modelinin tərtib edilməsi, onların növləri və məqsədlərinin 

təsvir olunması, eləcə də kibertəhlükəsizlik risklərinin qiymətləndirilməsi üçün bir alqoritmin 

təklif və riyazi olaraq təsvirini göstərə bilərik. Həmçinin burada riskləri hesablamaq üçün təh-

lükənin tezliyi, zərəri və təhdidlə mübarizə aparmaq üçün əks tədbirlərin effektivlik əmsalını 

nəzərə alan üç faktorlu bir modelin istifadəsi verilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 

 

Ədəbiyyat 

 
1.Оладько В.С. Функциональная модель исследования безопасности системы дис-

танционного обучения/ В.С. Оладько// Безопасность информационных технологий. - 

2018. - Т. 25. - № 3. - С. 101-111. 

2.Петрова Р.Г. Возможности и риски дистанционного образования в высшей школе/ 

Петрова Р.Г., Петров С.И., Рябова Т.В. //Казанский педагогический журнал. – 2015. - 

№. - С. 294 – 299.  

3.Руденко Л.И. Моделирование оценки рисков информационной безопасности/ И.Л. 

Руденко, Пушкарева Е.В. // V Всероссийская с международным участием научно-прак-

тическая конференция. Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского. - 

2019. – С. 163 – 165.  

 

Р.И. Асадова 

 

Риски кибербезопасности в системах  

дистанционного образования 

 

Резюме 

 
В статье затрагивается проблема обеспечения кибербезопасности систем дистан-

ционного обучения в образовательных учреждениях. Рассмотрены основные факторы 

риска безопасности, виды и источники опасности. Разработаны модели вредителя ин-

формационной безопасности в системе дистанционного обучения, описаны виды и наз-

начение вредителей. 
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Cybersecurity risks in distance education systems 

 

Summary 

 
The article touches upon the problem of ensuring the cybersecurity of distance learning 

systems in educational institutions. The main safety risk factors, types and sources of danger 

are considered. Models of information security pest in the distance learning system have been 

developed, the types and purpose of pests are described. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 22.10.2021 

 

  

 

 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №4 2021(48)                           
 

 146 

Səfərəli bəy Vəlibəyov pedaqoji fəaliyyətinin əsas xarakterstikası 
 

Təranə Şəmistan qızı Paşayeva 

fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertant, 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu 

E-mail: terane.pashayeva.82@gmail.com 

 

Rəyçilər: p.ü.e.d., prof. H.M. Əhmədov, 

                p.ü.e.d., dos.İ.H. Cəbrayılov 

 

Açar sözlər: Səfərəli bəy Vəlibəyov, pedaqogika, seminariya, müəllim 

Ключевые слова: Сафарали бек Валибеков, педагогика, семинар, педагог 

Key words: Safarali bey Valibeyov, pedagogy, seminar, teacher 

 

Səfərəli bəy Vəlibəyov Qori Müəllimlər Seminariyasını bitirən ilk üç azərbaycanlı gənc-

dən biri olub. Ömrünün təxminən 20 ilini pedaqoji işə sərf edib, onlarla istedadlı gənc yetişdi-

rib. Cəlil Məmmədquluzadə, Nəriman Nərimanov, Süleyman Sani Axundov kimi görkəmli 

şəxsiyyətlər ibtidai təhsillərini ondan alıblar. 

Səfərəli bəy Şeyx Həsən oğlu Vəlibəyov 1861-ci ildə Şuşada dünyaya göz açıb. İlk təhsili-

ni mollaxanada alıb, ərəb və fars dillərini mükəmməl öyrənib. 1875-1879-cu illərdə Şuşa 

dördsinifli şəhər məktəbində təhsilini davam etdirib. 1879-cu ildə Qori Müəllimlər Seminari-

yasında Azərbaycan şöbəsi açılır. Azərbaycan şöbəsinin rəhbəri, məşhur maarifpərvər Alek-

sey Çernyayevski tələbə toplamaq məqsədilə Şuşaya gəlir. Söhbət etdiyi gənclər arasında Sə-

fərəli bəy Vəlibəyov diqqətini daha çox çəkir. Onun hazırlıqlı gənc olduğunu görüb sevinir. 

Gənc oğlanı seminariyanın ikinci sinfinə qəbul edir (4). 

1879-1893-cü illərdə Qori Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan şöbəsinə rəhbərlik 

edən A.Çernyayevski qabaqcıl fikirli, geniş dünya görüşlü müəllim kadrların hazırlanmasında 

böyük əmək sərf edib. Səfərəli bəy Vəlibəyov onun sevimli tələbələrindən idi. O da öz növbə-

sində müəlliminə bir çox işlərində yaxından köməklik göstərir. Onun “Vətən dili” (I hissə) ki-

tabının ərsəyə gəlməsində yaxından iştirak edir. 

Təhsilini (1881-1896) başa vurduqdan sonra müəllim kimi seminariyada qalır. İlk pedaqo-

ji fəaliyyətinə burada başlayır. Eyni zamanda tələbələrin sinifdənkənar məşğələləri ilə məşğul 

olur. Pedaqoji fəaliyyətini yay tətilində də davam etdirirdi. Tətil zamanı Şuşaya dincəlməyə 

gələrkən orada uşaqlara pulsuz dərs deyir. Şuşa və ətraf kənd məktəblərində dərs deyən müəl-

limlərlə yaxından söhbətlər aparır, onları yeni üsul dərs metodikası ilə tanış edir (2, s. 101). 

 O, seminariya daxilində gedən məfkurə mübarizəsində də fəallıq göstərir. Qafqaz təhsil 

orqanlarının irticaçı başçıları Azərbaycan dilini seminariyanın tədris proqramından çıxarmağa 

cəhd edirlər. S. Vəlibəyov müəllim həmkarları A. Çernyayevski, Ə. Axundzadə və N. Lomou-

ri ilə birlikdə bu mürtəce siyasətə qarşı çıxır. O, müasirləri arasında bir çox fərdi keyfiyyətləri 

ilə diqqət çəkir. Görkəmli maarif xadimi, ustad metodist, bacarıqlı tərcüməçi və hərtərəfli bili-

yə malik alim kimi tanınır. Onun “Vətən dili” (II hissə, A. Çernyayevski ilə birlikdə) dərsliyi, 

rus dilindən etdiyi tərcümələr, “Qüdrəti-Xuda”, “Üsuli-cədid”, tarix, ədəbiyyat, coğrafiya ki-

tabları və “Xəzineyi-əxbar” adlı ensiklopedik səciyyəli əsəri uzun illər azərbaycanlı uşaqların 

sevdikləri kitablar olub. 

Onun maraqlı jurnalistik fəaliyyəti olub. Gənc publisist kimi “Ziyayi-Qafqaziyyə”, “Tər-

cüman”, “Kəşkül”, “Kafkaz”, “Novoye obozreniye”, “Kaspi” qəzetlərində çıxış edir. “Türk 
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dili barəsində”, “Qoridən məktub”, “Təzə kitabxana və qiraətxana”, “Tiflisdən məktub” və di-

gər məqalələrində dövrün mühüm ədəbi və ictimai hadisələrinə münasibət bildirib (1, s. 146). 

 XIX əsrin 80-ci illərindən başlayaraq qabaqcıl ziyalıların ana dili məktəbi yaratmaq cəhd-

ləri get-gedə artır. Bakı, Naxçıvan, Şəki, Şamaxı və digər şəhərlərdə ayrı-ayrı şəxslər, mütə-

rəqqi maarifçilər ibtidai təhsil verən ana dili məktəbləri açmaqda davam edirdilər. Belə mək-

təblərdən biri 1883-cü ildə Şuşada Səfərəli bəy Vəlibəyov tərəfindən açılır. Onun məktəbində 

müxtəlif təbəqələrdən olan 25 şagird oxuyub. 

O dövrdə Azərbaycan dilinin tədrisinə dair müxtəlif adda xeyli kitab tərtib edilib. Azər-

baycan dilində tərtib edilən oxu kitabları içərisində Səfərəli bəy Vəlibəyovun (1888) Tiflisdə 

“Kəşkül” qəzetinin mətbəəsində çap etdirdiyi risalə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Araşdırma-

larda göstərilir ki, kitabın titul səhifəsində rus dilində bu sözlər yazılıb: «Книга для самосто-

ятельного чтения на татарско-азербайджанском языке». Azərbaycan dilində isə kitabça 

belə adlanır: “İbtidai məktəb şagirdlərinə məxsus və hüsnü əxlaqa dair Azərbaycan dilində 

oxu risaləsi”. Risaləyə “Qüdrəti-Xuda” (“Allahın qüdrəti”) sözləri epiqraf seçilib. Kitab 

Sankt-Peterburq şəhərindəki S.Şedrin adına Dövlət Kütləvi Kitabxanasının “SSRİ xalqlarının 

ədəbiyyatı” şöbəsində saxlanılır. 

Səfərəli bəy Vəlibəyovun elmi-pedaqoji fəaliyyətində məşhur tatar maarifçisi İsmayıl bəy 

Qasprinski ilə görüşü böyük rol oynayıb. XIX əsrin 90-cı illərində o, Firidun bəy Köçərli ilə 

İsmayıl bəyin yaşadığı Baxçasaraya gedir. Görüş onda böyük təəssürat yaradır. Bir müddət 

sonra bu görüş barədə Firidun bəy Köçərli yazırdı: “1890-cı ildə həqir müsəlman şöbəsinin 

nəzdindəki ibtidai məktəbin sabiq müəllimi Səfərəli bəy Vəlibəyovla möhtərəm ustadımızı zi-

yarət etmək məqsədilə Baxçasaraya səfərə çıxdıq. On gündən çox İsmayıl bəy öz evində bizi 

qonaq saxladı. Möhtərəm həyat yoldaşı ilə bizlərə çox-çox yaxşılıqlar etdilər ki, heç vaxt o 

nəvazişlər unudulmaz”.(6) 

 Səfərəli bəy Vəlibəyov 1896-cı ildə Qoridən Bakıya köçür. Burada bir müddət pedaqoji 

fəaliyyətlə məşğul olur. Sonra Bakı gömrükxanasında işə düzəlir, tərcüməçi vəzifəsində çalı-

şır. 1902-ci il avqustun 31-də ömrünün coşqun çağında ürək xəstəliyindən vəfat edir. 

Məqalənin aktuallığı. Səfərəli bəy Vəlibəyov XIX əsr Azərbaycan pedaqoji tarixinin si-

malarından biridir. Pedaqogika elmi, xüsusilə tarixçiliyi və poetika əsasən orta əsrlərin təz-

kirəçilik ənənələri üzərində davam etdirdiyindən tədqiqat mövzusu olduqca aktualdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqatın elmi əhəmiyyəti ondadır ki, pedaqoji nəzəriyyə tari-

xinin əsas nümayəndələrindən olan Səfərəli bəy Vəlibəyovun pedaqoji fəaliyyəti kompleks və 

müfəssəl şəkildə araşdırılmışdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti pedaqoji nəzə-

riyyə tarixinin tədqiqində əhəmiyyətli yer alması ilə səciyyələnir. Bu, qloballaşmaqda olan 

təhsilin inkaredilməz şərtidir. 
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T.Ş. Пашаева 
 

Основные характеристики педагогической  

деятельности Сафарали бека Валибекова 
 

Резюме 
 

После окончания Горийской учительской семинарии в 1881 году Сафарали-бей на-

чал здесь свою карьеру учителя и проработал в семинарии до 1896 года. Он был одним 

из первых трех молодых азербайджанцев, окончивших Горийскую учительскую семи-

нарию. Около 20 лет своей жизни он провел в педагогической работе, вырастив десятки 

талантливых молодых людей. Когда он приехал в Шушу отдыхать на каникулах, он 

давал детям бесплатные уроки и готовил их к среднему и высшему образованию. С 

1980-х годов усиливаются усилия ведущих интеллектуалов по созданию школы 

родного языка. Одна из таких школ была открыта в 1883 году в Шуше Сафарали-беком. 

В его школе было 25 учеников из разных слоев общества. Сафарали-бей переехал из 

Гори в Баку в 1896 году. Он преподавал здесь два года. У него начальное образование 

получили такие выдающиеся личности, как Джалил Мамедгулузаде, Нариман Нарима-

нов, Сулейман Сани Ахундов.Сафарали бей был известен не только как хороший пе-

дагог среди своих современников. Он также был известен как выдающийся педагог, 

опытный методист, опытный переводчик и ученый с обширными познаниями. 
 

T.Ş. Pashayeva 

 

The main characteristics of the pedagogical  

activity of Safarali bey Valibayov 
 

Summary 
 

After graduating from the Gori Teachers' Seminary in 1881, Safarali Bey began his career 

here as a teacher and worked at the seminary until 1896. He was one of the first three young 

Azerbaijanis to graduate from the Gori Teachers' Seminary. He spent about 20 years of his 

life in pedagogical work, raising dozens of talented young people. When he came to Shusha 

to rest during the holidays, he taught free lessons to children and prepared them for secondary 

and higher education. Since the 1980s, the efforts of leading intellectuals to establish a school 

of the mother tongue have been growing. One of such schools was opened in 1883 in Shusha 

by Safarali bey. His school had 25 students from different walks of life. Safarali Bey moved 

from Gori to Baku in 1896. He taught here for two years. Prominent personalities such as Jalil 

Mammadguluzadeh, Nariman Narimanov, Suleyman Sani Akhundov received their primary 

education from him. Safarali Bey was not only known as a good teacher among his 

contemporaries. He was also known as an outstanding educator, a master methodologist, a 

skilled translator, and a scholar with extensive knowledge. 

Redaksiyaya daxil olub: 03.12.2021 
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XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın iqtisadi inkişafında əhəmiyyətli dəyişikliklər baş ver-

di, neft sənayesində və kənd təsərrüfatında yüksəliş oldu, daxili və xarici ticarət sürətlə inkişaf 

etdi. Bu dövrdə Bakı böyük sənaye mərkəzi və Zaqafqaziyanın əhəmiyyətli dəmir yolu qovşa-

ğı idi. Neft sənayesinin yüksəlişi bütün Azərbaycan ərazisində bir sıra digər sahələrin intensiv 

inkişafına səbəb olur. Yüngül sənaye filialları təkcə Bakıda deyil, Gəncə, Şəki, Şuşa və digər 

şəhərlərdə də yaradılır. Rus dilini və müasir texnologiyadan istifadə etməyi bilən savadlı in-

sanlara ehtiyac var idi. Hökumət öz növbəsində, dövrün tələblərinə uyğun olaraq, yetkin əha-

liyə ümumi, texniki və ya peşə təhsili verəcək müxtəlif məktəblərin və kursların açılmasına 

şərait yaratmalı idi. Ölkədə həyata keçirilən sosial-iqtisadi dəyişikliklər, çarizmin məktəb si-

yasətinin vəzifələri təhsil sistemində dəyişikliklərə səbəb olur. XIX əsrin 60-90-cı illərində 

sosial pedaqoji hərəkatın təsiri altında məktəblər ölkənin sosial-iqtisadi ehtiyaclarına uyğun-

laşdırılır. Yeni tipli təhsil və tərbiyə mərkəzlərinin, xüsusən də rus məktəblərinin fəaliyyət 

göstərməsi, dövri nəşrlərin yaradılması, “Əkinçi” qəzetinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi, 

milli teatrın açılması cəmiyyətin mənəvi yenilənməsi üçün əhəmiyyətli təkan idi. Bu dövrdə 

rus elmi və mədəniyyəti Azərbaycanda və onun nümayəndələrində ictimai düşüncənin inkişa-

fına faydalı təsir göstərdi. 

Sənayenin və kənd təsərrüfatının inkişafını təşviq etmək, ixtisaslı işçilər hazırlamaq və on-

lara ilkin savadlarını öyrətmək üçün Azərbaycanda bazar və axşam məktəbləri, eləcə də bö-

yüklər üçün kurslar yaradılmağa başlandı. Yetkin əhalinin elm və təhsilə cəlb edilməsi üçün 

təhsil müəssisələrinin açılması bir tərəfdən sənayeçilərin - fabrik sahibkarlarının maraqlarına 

xidmət edirdi, digər tərəfdən də savadsız işçilərin xeyrinə idi. Neftin və digər sənaye sahələri-

nin inkişafı nəticəsində, gəlir əldə etmək üçün, o vaxt müasir qabaqcıl texnologiyalar və ava-

danlıqlardan geniş istifadə olunurdu. Bununla belə, bu cür maşınlarda işləmək təcrübəsi olma-

yan işçilər ya sağlamlıqlarına ziyan vurmuş, ya da avadanlıqları sıradan çıxarmışlar. Buna gö-

rə də, sahibkarlar lazımlı işçi qüvvəsini kənardan, Rusiyanın müxtəlif bölgələrindən cəlb et-

mək məcburiyyətində qaldılar. Ancaq bu, sahibkarlar üçün sərfəli deyildi, çünki onlardan 

yüksək xərc tələb edirdi, fabrik sahiblərinin yerli işçiləri münasib qiymətə işə götürməsi və 

onlara yeni texnikadan istifadə etməyi öyrətməsi daha sərfəli idi. Sahiblərin daha az maliyyə 

mənbəyi sərf etmək istəyi onları yeni təhsil müəssisələrinin açılmasını təşviq etməyə məcbur 

etdi. Bu dövrdə təhsil müəssisələri neft maqnatlarının, şəhər rəhbərlərinin, Bakı Neft Sənaye-

çiləri Konqresi Şurasının, xeyriyyə cəmiyyətlərinin, Rusiya texniki cəmiyyətinin Bakı şöbəsi-
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nin, müxtəlif təşkilatların və ayrı-ayrı şəxslərin köməyi sayəsində fəaliyyət göstərirdi. Əmək 

məhsuldarlığının yüksəldilməsi üçün işçilərin təhsili böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Bu dövrdə 

işçilərin texniki biliklərlə tanış olması yalnız rus dilini bilməklə mümkün idi. Bütün bu tədbir-

lərin həyata keçirilməsində Xalq Təhsil Nazirliyi də mühüm rol oynadı. 

Təsadüfi deyil ki, təhsil müəssisələrinin rəhbərləri fəhlə və sənətkarlar üçün axşam kurs-

ları və bazar günü məktəblərinin açılmasının, bu təhsil müəssisələrinin işinin təşkili üçün mü-

vafiq vəsaitin ayrılmasının vacibliyini qeyd edərək dəfələrlə Xalq Təhsil Nazirliyinə müraciət 

etmişlər. Müraciətlərində digər təhsil müəssisələri ilə birlikdə lazımi biliklərin geniş kütlələr 

arasında yayılmasına kömək edən kursların açılmasının vacibliyini qeyd etdilər. Bu təhsil 

müəssisələri müvafiq sahədə xüsusi təhsil almamış sənətkarlara, yaşı texniki və ya peşə mək-

təblərinə daxil olmağa icazə verməyən sənətkarlara kömək göstərdikləri tanındı. Mövcud və-

ziyyəti nəzərə alaraq bu kursların açılması üçün müvafiq vəsaitin ayrılmasını məqsədəuyğun 

hesab edərək Xalq Təhsil Nazirliyi bu işin həllini öz üzərinə götürdü. Əhalinin maarifləndiril-

məsi naminə çalışan təhsil müəssisələri arasında bazar günü məktəbləri də var idi. Yalnız ba-

zar günləri fəaliyyət göstərdikləri üçün bu adı aldılar. Bakıda ilk bazar günü məktəbi ibtidai 

sinif müəllimi Zotikov-Pisadze tərəfindən 1862-ci il aprelin 29-da kazarma batalyonu üçün 

qurulmuşdu, lakin bu məktəb dini qərəzli idi və bu səbəbdən burada hərbçilərə yalnız ilahiy-

yat öyrədilirdi. 13 dekabr 1881-ci ildə Şamaxı şəhərindəki şəhər məktəbində bazar günü mək-

təbi fəaliyyətə başladı. Məktəb iki bölmədən - Azərbaycan və Rus bölmələrindən ibarət idi, 

burada şagirdlərə əsasən oxumaq və yazmaq öyrədilirdi, təhsil bir il davam edirdi. Bakıda 

1893-cü ildə Qara şəhərdə bazar günü məktəbi açıldı və Nobel qardaşları cəmiyyətinin nəz-

dində fəaliyyət göstərdi (1). 

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində bazar günü məktəbləri ilə yanaşı cümə məktəbləri 

də Azərbaycanın yetkin əhalisinin təhsilində əhəmiyyətli rol oynamışdır. Cümə məktəbləri 

böyüklər üçün məktəblərin açılması haqqında qanuna, habelə əhalinin rus olmayan hissəsi 

üçün ibtidai məktəblərin açılmasına dair ümumi nizamnaməyə əsasən təsdiq edildi. Xalq Təh-

sil Nazirliyinin 14 avqust 1899-cu il tarixli əmri birbaşa cümə məktəbləri ilə əlaqədar idi. Yu-

xarıda qeyd olunan əmr savadsız əhaliyə rus dilinin öyrədilməsi məqsədi ilə cümə məktəblə-

rinin açılmasını nəzərdə tuturdu. Bu məsələ 1 noyabr 1907-ci il tarixli “Başqa millətlər üçün 

ibtidai məktəblər haqqında qanun”un 13-cü bəndində də qaldırılmış, böyüklərin təhsili üçün 

yeni təhsil müəssisələrinin açılmasının məqsədəuyğun olduğunu vurğulamışdır. Bu cür təhsil 

müəssisələri arasında bazar məktəbləri ilə yanaşı, cümə məktəbləri də təsnif edildi (3). 

Cümə məktəblərinin açılması üçün təsirli tədbirlər 1906-cı ildə alındı. Bakı şəhərinin bir 

qrup müsəlman əhalinin cümə günləri işdən azad edildiyini nəzərə alaraq, həmin gün məktəbə 

getmələri üçün şəhər rəhbərliyinə müraciət etdilər. Elm və təhsilin əhəmiyyətini anlayan əha-

linin müsəlman hissəsi təhsil almaq ümidi ilə cümə məktəblərinə böyük həvəslə qatıldı. Belə 

ki, 28 oktyabr 1906-cı ildə məktəb komissiyası əhalini oxumağa cəlb etmək, cümə məktəbi 

açmaq təklifi ilə Bakı şəhər rəhbərliyinə məktub tərtib etdi. Bakı şəhər rəhbərliyi təklifi dəyər-

ləndirdi və həmin il noyabrın 16-da cümə məktəblərinin fəaliyyəti üçün vəsait ayrılmasına 

icazə verildi. Cümə məktəbləri əslində 1906-cı ilin oktyabrında açılan IV Rus-Azərbaycan 

məktəbində yaradılmışdır. Məktəbə IV Rus-Tatar məktəbinin müəllimi Əli Terequlov rəhbər-

lik edirdi. Adətən cümə məktəbləri bazar günü məktəbləri modelində yaradılırdı, nə tədris 

proqramı, nə də proqram baxımından, nə də ki digər ümumi məsələlərdə bazar məktəblərin-

dən çox da fərqlənmirdi. Bu məktəblərdə, eləcə də bazar günləri təhsil pulsuz idi. Cümə mək-

təblərində dərslər həftədə bir dəfə - dini bayramlar istisna olmaqla, cümə günləri, oktyabrın 

əvvəlindən mayın ortalarına qədər keçirilir, dərslər qrup halında aparılırdı. 
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Cümə məktəblərinin 1908-1909-cu tədris ili hesabatlarını nəzər yetirsək, hesabat dövrün-

dən əvvəl yalnız beş qrup olduğunu, yanvar ayından etibarən qrupların sayının 6-ya yüksəldi-

yini görərik. Sentyabr ayında cümə məktəbi kurslarına yazılanların sayı 152, yanvarda 260, 

dərs ilinin sonunda şagirdlərin sayı 278 nəfərə çatmışdı. Növbəti il axşam kurslarının açılması 

və bəzi şagirdlərin bu kurslara getməsi nəticəsində Cümə məktəblərində şagirdlərin sayı 50-yə 

düşdü. Lakin bu kursların ödənişli olması səbəbindən bir müddət sonra cümə məktəbinə qa-

yıtdılar. Cümə məktəblərinin açılması müsəlman əhalisi üçün nəzərdə tutulsa da, şagirdlərin 

etnik tərkibi fərqli idi. Beləliklə, 1908-1909-cu tədris ilində 278 nəfərdən 245 nəfəri tatarlar 

(yəni azərbaycanlılar), 20 nəfəri iranlı, 8 nəfəri ləzgi idi. Onların arasında kiçik tacirlər, sə-

nətkarlar, zərgərlər, dərzilər, bərbərlər, dülgərlər, dəmirçilər, bağbanlar, eləcə də digər peşə 

nümayəndələri var idi. Onların yaş göstəriciləri belə idi: 15-20 yaş - 173 nəfər, 21-25 yaş - 69 

nəfər, 26-30 yaş - 26 nəfər, 31-40 yaş - 11 nəfər (2). 

1909-cu ilin əvvəlinə qədər cümə məktəblərində ayda cəmi üç dəfə dərs olurdusa, fevral 

ayından etibarən dərslərin sayı beşə çatdırıldı. Təbii ki, bu, şagirdlərin bu məktəbə axınını tə-

min etmək cəhdi idi. Şagirdlərin öz istəkləri nəzərə alınaraq bu məktəblərdə Azərbaycan və 

rus dilində riyaziyyat öyrədilirdi. İslam tarixi ilə bağlı mühazirələr tatar dilində (Azərbaycan 

dili) oxunmuşdur. Şagirdlər rus dilini öyrənməyə can atırdılar. Rus və Azərbaycan dilləri 

dərslərində digər bilik sahələrindən olan məlumatlar söhbət şəklində aparılırdı. Qeyd etmək 

lazımdır ki, bu məktəblərin işi tədris vəsaitlərinin və müəllim heyətinin olmaması ilə çətinləş-

di. Maddi imkanların olmaması məktəbə və axşam kurslarına yeni müəllimlərin dəvət edilmə-

sini qeyri-mümkün edirdi. Z.Aslanov, M.Hacıbababəyov, G.Zeynalov, M.Axundov, Y.Talıb-

zadə, V.İsmayılov, M.Mustafayev, B.Əfəndiyev axşam kurslarının yüksək savadlı müəllim-

lərindən idi. Bu məktəblərin saxlanılması üçün ayrılan ildə 400 rubl yalnız yoxsul şagirdləri 

lazımi dərs ləvazimatları və dərsliklər ilə təmin etmək üçün xərclənirdi.  

Cümə məktəblərinin təşkilində və fəaliyyətində bir sıra çatışmazlıqlar var idi. Belə ki, cü-

mə məktəblərinin həll olunmamış digər problemi onlarda vahid tədris proqramlarının olma-

ması idi. Müəllimlər üzərində gündəlik nəzarət zəif idi, məktəblərdə dərslər dinləyicilərin ma-

raqları nəzərə alınmaqla aparılırdı. Bu səbəbdən təhsilin keyfiyyəti aşağı səviyyədə qaldı. Cü-

mə məktəblərində tədris vasitələri olaraq aşağıdakı kitablardan istifadə edilmişdir: M.Mah-

mudov “Müsəvvər türk əlifbası və ilk qiraət”, R.Əfəndiyev “Uşaq bağçası”, Çernyaevski 

“Ana dili” və s. Məktəblərdə kiçik kitabxana da var idi. Beləliklə, yuxarıda sadalanan çatış-

mazlıqlara baxmayaraq, əminliklə qeyd edə bilərik ki, cümə məktəbləri qısa müddət ərzində 

əhali arasında populyarlıq qazanmış və XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan əhalisinin təhsil sə-

viyyəsinin yüksəlməsində əhəmiyyətli rol oynamışdır. 

Məqalənin aktuallığı. XX əsrin əvvəllərində təhsildə, xüsusilə də əhalinin maarifləndiril-

məsində mövcud olan problemlərin aradan qaldırılmasında cümə məktəblərinin rolu danıl-

mazdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalənin elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, XX əsrin əvvəllərin-

də cümə məktəblərinin fəaliyyətinin əhəmiyyəti göstərilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Araşdırılan dövrün təhsil sferasında cümə 

məktəblərinin fəaliyyəti əhəmiyyətli olmuşdur. 
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İnsanın mənəvi, əxlaqi inkişafı və tərbiyəsi onun dünya ilə, digər insanlarla bu əlaqələrin 

ruhlandırılması və uyğunlaşdırılması yolu ilə özü ilə münasibətlərinin tərbiyəsidir. Təhsil 

müəssisəsi şəraitində mənəvi və əxlaqi inkişafın müasir nəzəriyyəsini inkişaf etdirmək vasitə-

lərindən biri olaraq təhsil alanların tarixi retrospektivdə tərbiyəsinin inkişafının təhlili istifadə 

olunur. Onun şəxsiyyətinin formalaşması və inkişafı tərbiyə, sosiallaşma və özünü inkişaf et-

dirmə prosesi və nəticəsidir. Məlumdur ki, mənəvi və əxlaqi inkişafın əsasını cəmiyyətin mə-

dəniyyəti, ailə və təhsil müəssisəsi - yaşadığı mühit, formalaşma və inkişaf edir. Mədəniyyət, 

hər şeydən əvvəl, ənənələrdə təsbit edilmiş dəyərlər sistemidir. Mənəvi ehtiyacların ödənilmə-

si və daha yüksək dəyərlərin axtarılması üçün lazımdır. Dövlətin, ictimaiyyətin, müəllimlərin, 

psixoloqların, filosofların bu problemə diqqəti, bu mövzu çərçivəsində xarici və yerli tədqi-

qatçıların xeyli sayda nəzəri və metodoloji əsərlərinə baxmayaraq, son onilliklərdə artmışdır. 

J.Piaget, L.Kolberg, P.Aisenberg, D.Rest, S.N.Karpova, A.I.Podolsky, E.V.Subbotsky və baş-

qalarının əsərlərində fərdin mənəvi inkişaf şərtləri, amilləri, nümunələri nəzərdən keçirilir. 

I.S.Kon, L.Kolbert, L.I.Ruvinsky və başqaları mənəvi, etik problemləri həll etmək qabiliyyəti-

nin inkişaf etdirilməsinin vacibliyinə işarə edirlər (3). 

Azad yaradıcı şəxsiyyətin tərbiyəsi K.N.Venttsel-in “kosmik pedaqogikasının” əsasını təş-

kil edir, burada kosmizm ideyaları fərdi azadlıq ideyaları ilə kosmosun vətəndaşı və fərdin 

subyekti olaraq insanın kultu ilə birləşir. Fəlsəfi və psixoloji ədəbiyyatda mənəviyyat və əxlaq 

problemi fəal şəkildə inkişaf etdirilir. Mənəviyyat tədqiqatları, fərdin mənəvi tərbiyəsi sahə-

sində aparılan araşdırmalarla yanaşı, insanların əlaqələrinin öyrənilməsi ilə sıx əlaqəlidir. 

L.S.Rubinstein-in araşdırmasına əsaslanaraq mənəviyyatı insanın daxili dünyası, əxlaqı isə cə-

miyyətdə qəbul edilmiş davranış normalarına riayət etmək kimi şərh edirik. 

Mənəvi və əxlaqi inkişafla, fərdin dəyər-semantik sahəsinin ardıcıl genişlənməsini və güc-

lənməsini, insanın ənənəvi əxlaq normaları və əxlaqi idealları, özünə münasibətini qiymətlən-

dirmək və şüurlu şəkildə qurma qabiliyyətinin formalaşmasını başa düşəcəyik. İnsanlar, cə-

miyyət, dövlət, Vətən, dünya, ümumilikdə sosiallaşma prosesində həyata keçirilir. Pedaqogi-

kaya aid klassik əsərlərin əsaslı öyrənilməsi sayəsində həyatın ilk illərində uşaqların mənəvi 

və əxlaqi inkişafını fərqli metodoloji yanaşmalar, eləcə də aparıcı pedaqoji paradiqmalar kon-

tekstində anlamaq xüsusiyyətlərini müəyyən etmək mümkün olur. Mənəvi və əxlaqi inkişafın 

bir sıra aspektləri Aristotel, Quintilian və Platon da daxil olmaqla antik dövr müəlliflərinin 

fəlsəfi əsərlərində işıqlandırılmışdır. Fərdin mənəvi və əxlaqi inkişafının vəzifələri, məktəbə-

qədər yaşda əsası qoyulan fəzilətlərin inkişafı ilə əlaqədardır. Bunlara aşağıdakılar daxil edil-
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məlidir: ehtiram, sevgi, həqiqətlilik, xeyriyyəçilik, sükut, səbir, təvazökarlıq. 

Ümumi təhsil sistemi baş verənləri müstəqil qiymətləndirə bilən və fəaliyyətini ətrafındakı 

insanların maraqlarına uyğun qura bilən, məsuliyyətli vətəndaş hazırlamaq vəzifəsi daşıyır. 

Vahid təhsil sahəsi fərdin inkişafında çox əhəmiyyətli rol oynayır. Başlamaq üçün “bütöv” 

anlayışı kompleks üzvi sistemlərin bütövlüyü fenomenini xarakterizə edir. Dürüstlük, tamlıq, 

bütövlük və inteqrasiya, habelə muxtariyyət (özünü təmin etmək) ilə xarakterizə olunur. “Təh-

sil məkanı” anlayışının regional sosial-mədəni xüsusiyyətləri ilə müəyyən edilən, subyektiv 

fəaliyyəti ilə şərtlənən, hadisələrin keyfiyyətcə özünəməxsusluğu kimi regional şərhində bü-

tövlüyünün regional yolla qurulduğuna inanılır. Təhsildə təcəssüm olunan insanın həyat yolu-

nun, dəyərlərinin və həyatının qarşıdurma sahələrinin özünəməxsusluğunu əks etdirən həyat 

A.S.Zapesotski-nin fikrincə, daxili mahiyyəti olan və özünü inkişaf etdirmə məntiqi olan təhsil 

sistemləri funksional və mənalı olaraq makrofaktorlar (mədəniyyət növü, dini sistem, cəmiy-

yətin formalaşma mərhələsi, dominant ideologiya) ilə şərtlənir. Buna görə də, təhsil fenome-

ninə (onun genezisi, dinamikası) vahid baxışın formalaşması həm pedaqoji nəzəriyyələrin, 

həm də təhsil təcrübələrinin, sivilizasiya və formalaşma amillərinin məcmusunun öyrənilmə-

sini nəzərdə tutur. Ümumi təhsil üçün dövlət təhsil standartının hazırlanması və tətbiqi üçün 

metodoloji əsasdır. Konsepsiya fərdin mənəvi-əxlaqi inkişafı və tərbiyəsinin məqsəd və vəzi-

fələrini, əsas milli dəyərlər sistemini, fərdin mənəvi-əxlaqi inkişaf və tərbiyə prinsiplərini 

müəyyən edir. Müasir milli təhsil idealı, çoxmillətli xalqın mənəvi və mədəni ənənələrindən 

qaynaqlanan, Vətənin taleyini özününkü kimi qəbul edən, ölkəsinin bu günü və gələcəyi üçün 

məsuliyyət hiss edən yüksək əxlaqlı, yaradıcı, savadlı vətəndaşdır. Buna görə də, əsas milli 

dəyərlər aşağıdakı şəkildə müəyyən edilir: 

— Vətənpərvərlik - Vətəninə, xalqına olan sevgidir; 

— Vətəndaşlıq - qayda-qanun, vicdan azadlığı, din, qanunun aliliyidir; 

— Sosial həmrəylik - şəxsi və milli azadlıq, insanlara, dövlət və vətəndaş cəmiyyəti insti-

tutlarına inam, ədalət, mərhəmət, şərəf, ləyaqətdir; 

— İnsanlıq - dünyada sülh, mədəniyyətlərin və xalqların müxtəlifliyi, bəşəriyyətin tərəq-

qisi, beynəlxalq əməkdaşlıqdır; 

— Elm - biliyin dəyəridir, həqiqətin arxasındadır, dünyanın elmi mənzərəsidir; 

— Ailə - sevgi və sədaqət, sağlamlıq, firavanlıq, valideynlərə hörmət, böyüklərə və kiçik-

lərə qayğı, nəsillərə qayğıdır; 

— İş və yaradıcılıq - işə hörmət, yaradıcılıq, fədakarlıq və əzmdir; 

— Ənənəvi din - dinlərarası dialoq əsasında formalaşan iman, mənəviyyat, insanın dini 

həyatı, tolerantlıq düşüncəsidir; 

— İncəsənət və ədəbiyyat - gözəllik, harmoniya, insanın mənəvi dünyası, əxlaqi seçim, 

həyatın mənası, estetik inkişaf, etik inkişafdır;  

— Təbiət - təkamül, doğma torpaq, qorunan təbiət, planet, yer, ətraf mühit haqqında məlu-

matlılıqdır və s. (4). 

Əsas dəyərlər təhsil həyat tərzinin əsasını qoymalı, fərdlərin dərsini, dərsdənkənar fəaliy-

yətlərini təyin etməlidir. Konsepsiya ümumi təhsil sahəsində dövlət təhsil standartının hazır-

lanması və tətbiqi üçün metodoloji əsasdır. Konsepsiya təhsil müəssisələrinin digər sosiallaş-

ma subyektləri ilə qarşılıqlı təsirinin dəyər-normativ bazasıdır. Bu cür qarşılıqlı əlaqənin əsas 

məqsədi təhsil alanların mənəvi və əxlaqi inkişafı və tərbiyəsi üçün ortaq şərtlərin mövcudlu-

ğunu təmin etməkdir. Konsepsiya aşağıdakı meyarları müəyyənləşdirir: 

— Müasir milli təhsil idealının mahiyyəti nə olmalıdır? 

— Gənclərin mənəvi, əxlaqi inkişafının məqsəd və vəzifələri nədən ibarətdir? 
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— Çoxmillətli xalqın mənəvi konsolidasiyası mümkün olan əsas milli dəyərlər sistemi ne-

cə olmalıdır? 

— Təhsil alanların mənəvi inkişafının əsas sosial və pedaqoji şərtləri və prinsipləri nə ol-

malıdır. 

Təhsil müəssisələri vətəndaşın və vətənpərvərin tərbiyəsinə, eləcə də fərdlərin qabiliyyət 

və istedadlarının üzə çıxarılmasına yönəldilməli, onları yüksək texnologiyalı və rəqabətli dün-

yada yaşamağa hazırlamalıdır. Bundan əlavə, təhsil müəssisələri ailələr və milli ənənələrə 

əsaslanan digər sosiallaşma mövzuları ilə daim qarşılıqlı əlaqədə olmalı və əməkdaşlıq etmə-

lidir. Konsepsiya, milli məqsədlərə cavab verən ümumi pedaqoji tələblərin xüsusi sistemi ola-

raq müasir təhsil müəssisəsi üçün sosial sifarişi formalaşdırır. 

Ölkə tarixində və təhsilində müasir dövr dəyərlərin dəyişmə dövrü ilə təmsil olunur. Ötən 

əsrin 90-cı illərində ölkəmiz böyük ictimai-siyasi dəyişikliklər zamanı qaçılmaz hala gələn 

həm müsbət, həm də mənfi təsir göstərən əhəmiyyətli hadisələr yaşamalı idi. Bu hadisələr ic-

timai əxlaqa, vətəndaş şüuruna, eyni zamanda insanların cəmiyyətə, qanuna, dövlətə və əməyə 

münasibətinə, həm də insanın insana münasibətinə əsaslı təsir göstərdi. Dəyər oriyentasiyala-

rının dəyişdiyi dövrdə cəmiyyətin mənəvi birliyi pozulur, gənclərin həyat prioritetləri dəyişir, 

yaşlı nəslin dəyərləri məhv edilir və dövlət üçün vacib olan əxlaq normaları və etik müna-

sibətlər deformasiya olunur. Təhsil cəmiyyətin mənəvi və əxlaqi möhkəmlənməsində, xarici 

və daxili çətinliklər qarşısında bir araya gəlməsində, sosial həmrəyliyin gücləndirilməsində, 

insanın həmvətənlərinə, cəmiyyətə inam səviyyəsinin yüksəlməsində əsas rola malikdir. Şəxsi 

dəyərlərin formalaşması həm ailədə, həm də qeyri-rəsmi cəmiyyətlərdə, orduda, əmək və di-

gər kollektivlərdə, eləcə də kütləvi informasiya vasitələrində, istirahət və incəsənət sahəsində 

həyata keçirilir. Ancaq insanın və şəxsiyyətin mənəvi inkişafı, tərbiyəsi həyat tərzi ilə təmin 

edildiyi ümumi təhsil sahəsində həyata keçirilir (2). 

Yeni təhsil sistemi cəmiyyətin sosial-mədəni modernləşməsini təmin edən vacib amil kimi 

çıxış etməlidir. Məhz burada fərdlərin təkcə intellektual, vətəndaş deyil, həm də mənəvi və 

mədəni həyatı cəmləşmişdir. Bütün vətəndaşların keçdiyi yeganə sosial qurum olaraq uşaq 

bağçasına münasibət dövlətin və cəmiyyətin dəyərinin və mənəvi vəziyyətinin göstəricisi ola-

raq xidmət edir. Müasir milli təhsil idealı aşağıdakı meyarlara əsasən müəyyən edilməlidir: 

— milli prioritetə görə; 

— keçmiş tarixi dövrlərin milli təhsil ideallarının davamlılığını qorumaq ehtiyacına əsas-

lanaraq; 

— Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına güvənərək; 

— Azərbaycan Respublikasının “Təhsil haqqında” Qanununa əsasən (1). 

Müasir milli təhsil idealı, Vətənin taleyini özününkü kimi qəbul edən və dövlətin bu günü 

və gələcəyi üçün məsuliyyəti dərk edən yüksək əxlaqlı, yaradıcı, savadlı vətəndaş kimi təqdim 

olunur. İnsanların mənəvi və əxlaqi inkişafı, tərbiyəsi təhsil üçün sosial sifarişin vacib kompo-

nenti kimidir. Fərdin mənəvi-əxlaqi inkişafının və tərbiyəsinin məzmunu əsas milli dəyərlərə 

uyğun olaraq müəyyən edilir. Eyni zamanda, dəyərlərin hansının cəmiyyət tərəfindən payla-

şıldığına, həmçinin bu dəyərlərin nəsildən-nəslə ötürülməsinin necə həyata keçirildiyindən 

asılı olaraq müəyyən xarakter və istiqamət əldə edir. 

Beləliklə, mənəvi və əxlaqi inkişaf, tərbiyə çoxşaxəli anlayışdır, məzmununda şəxsi dəyər 

yönümlərinin iyerarxik sisteminə malikdir. Müasir anlayışda mənəvi və əxlaqi inkişaf, fərdin 

inteqrativ bir şəxs olaraq əxlaqi tərbiyəsinin vaxtında formalaşması üçün şərait yaratmağa yö-

nəlmiş vahid, elmi əsaslı, xüsusi olaraq təşkil edilmiş subyektlər arasında qarşılıqlı əlaqənin 

(böyüklərin və uşaqların yetişdirilməsi) prosesi kimi müəyyən edilir. Əxlaqi fikirlər, hisslər 
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və davranışlar sistemini özündə cəmləşdirən dəyərlərin və idealların ictimai olaraq qəbul edil-

miş və şəxsən əhəmiyyətli mənəvi normalarına uyğun olaraq mənəvi öz müqəddəratını təyin 

etmə və davranış qabiliyyətlərinin inkişafını təmin edən təhsildir. Üstəlik, təhsil müəssisəsinin 

pedaqoji heyəti mənəvi və əxlaqi inkişafın, təhsilin məqsədlərini həyata keçirən əsas mövzu 

kimi çıxış edir. 

Məqalənin aktuallığı. Fərdin mənəvi-əxlaqi inkişafı və tərbiyəsi mürəkkəb, çoxşaxəli 

prosesdir. İnsan həyatından bütün dolğunluğu və ziddiyyəti ilə cəmiyyət, mədəniyyət, ailə və 

ümumiyyətlə insanlıq haqqında, habelə yaşadığı ölkədən və insanların həyat tərzini formalaş-

dıran mədəni və tarixi dövrdən ayrılmazdır. Digər sosiallaşma institutları ilə ortaqlıq quran 

ümumi təhsil vətəndaşların şəxsiyyətinin mənəvi inkişafına pedaqoji təsir göstərən əsas insti-

tut kimi çıxış edir. Fərdin mənəvi-əxlaqi inkişafı və tərbiyəsinin məzmunu təhsil müəssisələri-

nin pedaqoji kollektivlərinin fəaliyyəti cəmiyyətin və dövlətin səylərinin yönəldildiyi məqsəd-

lərə yönəldilməlidir. Məqalənin də aktuallığı məhz onun belə bir vacib problemə həsr olun-

masından irəli gəlir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə milli-mənəvi dəyərlə-

rin pedaqoji ədəbiyyatda yer almasının bəşəri xarakter daşıması vurğulanmaqla, dünyanın 

məşhur alimlərinin - psixoloqların, filosofların, pedaqoqların və s. bu problemə münasibəti 

aparılmış konkret tədqiqatların nəticələri ilə ifadə olunmuşdur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Резюме 

 
В целом духовно-нравственное развитие и воспитание личности - это сложный, 

многогранный процесс. Он неотделим от человеческой жизни во всей ее полноте и про-

тиворечии в отношении общества, культуры, семьи и человечества в целом, а также ст-

раны, в которой он живет, и культурного и исторического периода, формирующего об-

раз жизни людей. Общее образование в партнерстве с другими институтами социализа-

ции является основным институтом, оказывающим педагогическое влияние на духов-

ное развитие личности граждан. Содержание духовно-нравственного развития и восп-
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тания личности деятельность педагогического коллектива образовательного учрежде-

ния должна быть направлена на достижение целей усилий общества и государства. 

 

A.A. Mammadova 

 

The place of national-moral values  

in pedagogical literature 

 

Summary 

 
In general, the spiritual and moral development and upbringing of the individual is a 

complex, multifaceted process. It is inseparable from human life in all its fullness and 

contradiction about society, culture, family and humanity in general, as well as the country in 

which it lives and the cultural and historical period that shapes the way of life of people. 

General education, in partnership with other socialization institutions, is the main institution 

that has a pedagogical impact on the spiritual development of citizens' personalities. The 

content of the spiritual and moral development and upbringing of the individual activities of 

the pedagogical staff of educational institutions should be aimed at the goals of the efforts of 

society and the state. 
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Gənc nəslin tərbiyəsində vətənpərvərliyin rolu 
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martyrdom 
 

İlk öncə onu deyək  ki, Azərbaycan Respublikası əlverişli strateji coğrafi mövqeyi, ərazidə 

yerləşən zəngin xammal mənbələri, iqlimi, tarixi keçmişi, qədim adət ənənələri və s. olan öl-

kədir. Respubikamızın ən qiymətli, dəyərli sərvəti isə onun gəncləri, gələcək nəslidir. Gənclik 

yaş dövrü insanın həyatında zamanın ən hərəkətverici, çılğın, sağlam ruhlu, həyata  inamla 

ümidlə baxan dövrüdür. Hər bir cəmiyyətin sağlam, düşüncəli, təfəkkürlü, istedadlı və intel-

lektual gənclərə ehtiyacı var. Məhz buna görə də həm fərd, həm də dövlət olaraq əsas vəzifə-

lərdən biri Müstəqil Azərbaycan Respublikasının əsas məqsədlərindən biri milli-mənəvi və 

vətənpərvər əqidəli, demokratik, dünyagörüşlü, ədalətli, savadlı, bacarıqlı gənc nəsil yetişdir-

məkdir. Respublikamızda bu sahəyə xüsusi diqqət ayrılmış gənclərlə iş üzrə müxtəlif təşkilat-

lar, komitələr ən əsasında Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Fərmanı ilə 1994-cü il iyulun 

26-da Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi təsis edilmişdir. 

Gənclərdə mənəvi tərbiyə məktəb illərində formalaşır. Tarix fənninin tədrisi prosesində 

yeniyetmələrdə vətənpərvərlik, vətənə, dosta məhəbbət və vətən yolunda öz canlarını qurban 

verməyə hazır olan gənclər yetişir. Tarixi materialları mənimsəməklə gənclərdə milli etnik, 

mədəni, siyasi və tarixi xüsusiyyətlərinə arxalanan milli hissiyyat və ya milli qürur yaranır.  

Burada vətəninin xarakterini və mədəni incilərini qorumaq və özünü bu keyfiyyətlərlə millə-

tin başqa üzvləri ilə tanımaq, vətənin və öz xalqının marağını qorumaq da vətənpərvərlik key-

fiyyətlərinə aiddir. Ali məktəblərdə də gənclərimiz Azərbaycan tarixinin tədrisi prosesində  

milli ruhda tərbiyə olunurlar, milli-mənəvi dəyərlərimiz əsasında tərbiyələnirlər. Bu, sadəcə, 

orduda xidmət etmək deyil, vətənə sadiq olmaq, vətəni sevmək, torpağa bağlı olmaq millətini 

sevməklə yanaşı tarixini bilmək və təhsilli olmaq gərəkdir. Azərbaycan tarixi üzrə ali məktəb 

mühazirələrinin üzərində işi təşkil edərkən tələbələr vətənpərvərliyin tarixi kökləri min illər 

boyu yaşamış, möhkəmlənmiş, öz ana torpağına, dilinə və adət ənənələrinə bağlanmış dövlət-

çilik anlayışını təhlil edir və onun mahiyyətini dərindən başa düşürlər. Vətənpərvərlik milli-

azadlıq hərəkatı zamanı,  vətən müharibəsində özünü göstərir.  

Mənəvi tərbiyə yeniyetmə və gənclərimizdə ilk öncə ailədə sonra isə təhsil ocaqlarında 

formalaşır və inkişaf edir. Bununla yanaşı mühitdə, cəmiyyətin də təsiri önəmlidir. Nümunəvi 

gənclərin yetişməsi üçün isə, cəmiyyət özü şərait yaratmalıdır. Yəni gənc nəslin milli mənlik 

şüurun, mənəvi əxlaqi keyfiyyətlərin, istedad və intellektinin inkişaf etdirilməsi və vətənpər-

vərlik hisslərinin tərbiyəsi düşünən beyinlərin qarşısında duran əsas bir vəzifədir. Onu da 

qeyd edək ki, Azərbaycan gəncliyi tarix boyu və hal-hazırkı dövrdə yuxarıda sadalanan insani 

keyfiyyətlər baxımından nəinki ölkə ərasisində, hətta dünyada fərqlənib seçilmişdir. Tarixi 
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keçmişimizdən inancımızdan cəsarətlənərək deyə bilərik ki, bir çox zamanlarda digərlərinə 

nümunə olmuşlar. “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”n-

da ölkəmiz üçün müasir düşüncəli və rəqabət qabiliyyətli insan kapitalının formalaşdırılma-

sında ümumi təhsilin xüsusi əhəmiyyəti olduğu qeyd olunub. Gənclərin vətənpərvərlik tərbi-

yəsinin, milli şüurunun inkişafı, mənzil - məişət şəraitlərinin yaxşılaşdırılması, məşğulluğu-

nun artırılması, asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsi və digər məsələlərin həlli üçün dövlət 

proqramları qəbul edilib, prezident fərmanı və sərəncamları imzalanıb, beynəlxalq hüquq 

prinsiplərinə əsaslanan qanunvericilik bazası yaradılıb. Məhz bu səbəblə ümumi təhsilin key-

fiyyətinin yüksəldilməsi, şagirdlərin dövrün çağırışlarına uyğun keyfiyyətli təhsillə əhatə 

olunması, onların cəmiyyətdə tələbyönlü şəxsiyyət, vətənpərvər ruhlu yetkin vətəndaş kimi 

tərbiyəsi daim diqqət mərkəzində olmuşdur. Qlobal dünyanın məktəbin qarşısında qoyduğu 

vəzifələr də gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsini aktuallaşdırıb. 

Ümumtəhsil məktəblərdə tədris olunan bütün fənlər təhsilalanlara elmi biliklər verməklə 

yanaşı, həm də gənc nəslin milli-mənəvi keyfiyyətlər, xüsusən də vətənpərvərlik, ruhunda bö-

yüməsinə xidmət edir. Bu baxımdan tarix, ədəbiyyat və hərbi hazırlıq fənninin üzərinə daha 

böyük məsuliyyət düşür. Xüsusilə cəmiyyətə yararlı, bilik, bacarıq və vərdişlərlə silahlanmış, 

geniş dünyagörüşə malik vətəndaşların yetişdirilməsi birbaşa tarix fənninin, dolayısıyla tarix 

müəllimlərinin vəzifəsidir. Elə buna görə də xüsusilə tarix fənnini tədris edən müəllim bütün 

siniflərdə yaş xüsusiyyətin nəzərə almaqla, səviyyəsinə uyğun olaraq şagirdlərə ta qədim 

dövrdən formalaşmış, inkişaf etmiş, tarixin dərinliklərindən süzülüb gələn şanlı keçmişimizi 

öyrətməklə yanaşı vətən, vətəndaş, vətəndaşlıq, vətənpərvərlik anlayışları haqqında mütəmadi  

məlumatlar verməli, onlarda əmələ gələ biləcək sualları qaranlıq məqamları aydınlatmalıdır. 

Bir sözlə şagirdlərə nəyisə aksioma kimi qəbul elətdirmək yox, anlayışdan doğan mahiyyəti 

hərtərəfli şəkildə nəticə olaraq variantlarla ortaya qoymaq  şagirdə  düzgün olanı təyin etməyi 

yönəltmək. Ümumiyyətlə, tarix müəlliminin qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdən biri 

gənc nəslə vətənin nə olduğunu, onun haradan başladığını aşılamaqdır. Çünki vətənpərvərlik 

tərbiyəsi məhz vətən anlayışını şagirdlərin nə dərəcədə dərk etməsi, vətəni necə sevməsi ilə 

birbaşa bağlıdır. Təlim prosesində müxtəlif siniflərdə vətəndaşlıq borcu tərbiyəsini də həmin 

məqsədlərə müvafiq olaraq aparmaq daha çox fayda verə bilər (7, s. 24).  

Azərbaycan tarixi kursunun mühazirə mətnlərində olan mövzulardan (dövlətçilik, milli-

mənəvi dəyərlər, döyüşlər, qəhrəmanlıq, inqilablar, üsyanlar, şəhidlərlə əlaqədar olan) istifadə 

edərək mövzu çərçivəsində tələbələrə vətənpərvərlik hisslərinin aşılanması vacibdir.   

Gənclərimiz məktəb illərindəki aldıqları biliklərdən artıq bilirlər ki, vətən dedikdə, biz yal-

nız müəyyən  sərhədləri olan bir torpaq sahəsi başa düşmürük. Vətən bizim üçün ilk növbədə 

anadır. Çünki o, bizi bir ana kimi öz qoynunda bəsləyir, boya-başa çatdırır. Biz bu torpağın 

havasını udur, suyunu içir, çörəyini yeyirik. Azərbaycan bizim hamımızın ümumi vətənidir. 

Hər birimizin yaşadığı şəhər, kənd, ev bu torpağın üzərində yerləşmişdir. Vətən ulu babaları-

mızın uyuduğu torpaq, gələcək nəsillərin yaşayış yeridir (3, s. 8) 

Yeniyetmə və gənclərimiz dərsdə və  dərsdənkənar tədbirlərdə, ekskursiyalarda iştirak et-

məli, işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızı, sərhədlərimizi bilməli, şəhidlərimiz haqqında mə-

lumatlı olmalı, milli qəhrəmanlarımızı tanımalı, müharibə veteranları qazilərlə görüşlər təşkil 

edilməlidir. Şagirdləri hərbi hissələrə, muzeylərə, Bayraq meydanına, dövlət diyarşünaslıq-

muzeylərinə apararaq onlara tariximiz, müstəqilliyimiz haqqında məlumat verilməlidir. Gənc-

lərimiz tariximizi bilməlidirlər.  

Gənclərdə milli mənlik şüurunun, vətənpərvərlik hisslərinin formalaşmasına təsir edən 

əsas vasitələrdən biri də yazılan mahnılar, bədii və sənədli filmlər, incəsənət nümunələri ilə 
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yanaşı bədii ədəbiyyatın da böyük təsiri var. Xüsusilə hər hansı bir milli qəhrəmanımız Mü-

bariz İbrahimov (2010), general mayor Polad Həşimov (2020), qazilərimizi tanıması və ya 

hansısa region haqqında, tarixi hadisə, abidələrimizlə bağlı və hansısa döyüş əməliyyatı ilə 

bağlı məlumat əldə etməsində bədii və sənədli filmlərin rolu böyükdür. Bunlarla yanaşı bədi 

ədəbiyyatın da vətənpərvərlik mövzusunda təsir gücü böyükdür. Nümunə üzrə qeyd edək ki, 

regionlarımızla bağlı, görkəmli mütəfəkkir, dövlət xadimləri haqqında, döyüş əməliyyatı, mil-

li qəhrəmanlar və qazilərimizi həyat və fəaliyyətini, keçdiyi döyüş yolu və göstərdiyi şücaət, 

qəhrəmanlıqların cəm olunduğu xatirə əsər, kitablar milli şüur və vətənpərvərlik hislərin for-

malaşmasında xüsusi yeri var. 

Azərbaycan xalqının başına gələn faciələr tarixdə olmaqla yanaşı ədəbiyyat fənninə  inteq-

rasiya edir. Tədris kinolarına sənədli filmlər vasitəsilə gənc nəsil həmin hadisələrdən xəbərdar 

olmaqla onlarda təsəvvürlər formalaşır. Tariximizə dair bədii filmlər çəkilmişdir. Gənlərimi-

zin maraq dairələri olduqca müxtəlifdir, buna görə də əldə olan imkanlardan maksimum isti-

fadə etməklə gənclərin diqqətin çəkən hər sahədə vətənpərvərlik mövzuları ön planda olmalı-

dır. Tariximizi bilmək gənclərimiz üçün çox vacibdir. Vətəni sevmək, onu qorumaq, gözəlləş-

dirmək, daha da varlı və qüdrətli etmək xalqımızın ən yüksək əxlaqi dəyərləridir. Hər bir 

Azərbaycan vətəndaşı şərait tələb etdikdə silaha sarılaraq vətəni müdafiə etməyi özünün mü-

qəddəs vəzifəsi hesab etməlidir. 

Xalq olaraq tarixi keçmişimiz, qəhrəmanlıq salnaməmiz və bunları artıqlaması ilə təsdiq 

edən tarixi-əbədi əsərlərimiz gənc nəslin tərbiyəsində vətənpərvərlik hisslərin formalaşmasın-

da xüsusi təsiri vardır. (6. s.89) Bu qəlibdən olan Kitabi-Dədə Qorqud, Koroğlu, Əsrimizin Si-

yavuşu və s. nümunə göstərə bilərik. Xüsusilə Gənclərdə milli mənlik şüurunu inkişaf etdiril-

məsində və vətənpərvərlik hisslərin formalaşmasında şərəfli tarixi keçmişimizlə bərabər xüsu-

silə Azərbaycan tarixi kursunun tədrisində XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəlləri, milli-demok-

ratik qüvvələrin fəaliyyəti, AXC fəallarının Azərbaycan üçün etdikləri fədakarlıqları, cümhu-

riyyətin yaranması, onun vətən, xalq üçün gördüyü işlərin rolu böyükdür.  

Vətənə məhəbbət hissi olmayan adamda əxlaqi kamillikdən danışmaq olmaz. Azərbayca-

nın dövlət müstəqilliyini qazanmasında gənclərimizin rolu az olmayıb. Milli Azadlıq Hərəka-

tında yüzlərlə gənc Azərbaycan Respublikasının SSRİ-nin tərkibindən çıxarılmasına çalışıb 

və bunun üçün meydanlara axışıb. Günlərlə, aylarla mitinq və piketlər keçirib. 

Vətənpərvərlik insanın öz vətəninə sevgi və sədaqətindən, doğma vətənin siyasi, iqtisadi 

və mədəni tərəqqisi naminə çalışmaqdan və onun müdafiəsinə hər an hazır olmaqdan ibarət-

dir. Doğma yurda sədaqət həm də mövcud çətinlikdən qorxmayıb vətəndaşlıq mətanəti göstər-

mək deməkdir. Ən böyük sevgi vətən sevgisidir və bu sevgi fövqəladə vəziyyətlərdə, ölüm-di-

rim çağlarında daha qabarıq aşkara çıxır.  

Tarix dərslərində şagirdlərdə vətənə məhəbbət hissinin yaradılmasında və inkişaf etdiril-

məsində Azərbaycan torpaqlarının düşməndən müdafiə olunmasında qəhrəmanlıqlar, şücaət-

lər göstərən milli qəhrəmanlarımızın, şəhidlərimizin ibrətamiz həyat yollarından gətirilən nü-

munələr, misallar böyük təsir gücünə malikdir. Məsələn, Mübariz İbrahimov haqqında danışa-

raq qeyd etmək lazımdır ki, o,  hərbi xidmətə könüllü getmişdi, kəşfiyyatçı idi. Düşmənə qarşı 

intiqam hissi ilə alışıb yanırdı. 2010-cu il 19 iyun gecəsində Mübariz səngərdən çıxaraq, tə-

mas xəttini minalanmış sahəni keçib düşmən səngərinə doğru irəliləmişdir. Düşmən postunu 

təkbaşına ələ keçirmiş. Düşmənin canlı qüvvəsinin əksəriyyətin əlbəyaxa tərksilah etmişdir. 

Düşmənin öz silahını özünə qarşı istifadə etmiş, düşməni pərən-pərən salmışdır. Gecə boyu 

təkbaşına düşmənə qan uddurmuş, onlara ağır itkilər vermişdir. Səhərə yaxın düşmənə dəs-

təyə gələn yeni xüsusi təyinatlı qüvvələrin köməyi ilə Mübariz şəhid edilir. Dövri mətbuatda 
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çıxan bəzi xəbərlərdə hətta deyilirdi ki, Mübariz düşmən komandirin əsir alır və geri qayıdan 

zaman düşmənin snayper tüfəngindən açılan atəşlə namərdcəsinə şəhid edilir. Mübariz şəhid 

olduqdan sonra onun qollarının bağlı olması ondan xəbər verir ki, düşmən onun cansız cis-

mindən belə qorxub vahiməyə düşüblər. Mübariz intiqamını aldı və həmin gecə qəhrəmanca-

sına şəhid oldu. Qəhrəman Azərbaycan əsgəri də həm Aprel döyüşlərində, həmdə  II Qarabağ 

Dəmir Yumruq əməliyyatında mənfur düşməndən Mübarizin timsalında bütün şəhidlərimizin 

qisasın aldı. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.  

Tarix əsrlər boyu Azərbaycana vətənpərvər övladlar bəxş etmişdir. Onlar adi adamlardır, 

təcrübəli sərkərdələrdir, müdrik siyasətçilər, uzaqgörən dövlət xadimləridir. 

Bu gün Azərbaycan müstəqildir. Azərbaycan dövləti dünyanın sayılıb-seçilən dövlətlərin-

dən biridir. Bu dövlətin vətənpərvər övladları istər vətəndə, istərsə də vətəndən kənarda boya-

başa çatdıqları torpağın, mənsub olduqları xalqın şərəfini ləyaqətlə qoruyurlar. Hər bir vətən-

pərvər insan Azərbaycan adını uca tutur, bu torpağa hörmət gətirən xeyirxah əməllərlə məşğul 

olmağa çalışırlar. 

Yeniyetmə və gənclərimiz bilirlər ki, şəhidlik vətənpərvərliyin ən uca zirvəsidir. Son ana 

qədər erməni cəlladlarının işgəncələrinə tab gətirərək düşmənə boyun əyməyən yüzlərlə şəhi-

dimiz vardır. Onlar oz qanları ilə Zəfər tarixini yazdılar.  

Beləliklə, vətənpərvərlik hər kəsin doğulub boya-başa çatdığı elə, obaya, torpağa, vətənda-

şı olduğu ölkəyə məhəbbətdən qaynaqlanır. Vətənpərvərlik həm də Vətən naminə çalışmaq, 

Vətəni xarici və daxili düşmənlərdən qorumağa hər an hazır olmaq, onun yolunda qəhrəman-

lıqlar, fədakarlıqlar göstərmək, Vətənin, xalqın hər bir uğuruna sevinmək və Vətəni layiqli və-

təndaş kimi təmsil etməkdir. 

Təlim-tərbiyə müəssisələrində gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsini ilə bağlı görüləcək işlə-

rin  məqsədyönlü, planlı, mütəşəkkil olaraq həyata keçirilməsi onları milli və mənəvi dəyərlə-

rə, yüksək intellektual qabiliyyətlərə, bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnərək dövlətimizi, mil-

lətimizi layiqli səviyyədə təmsil etməlidir. Vətən uğrunda mübarizəyə, vətəni yad maraqlar-

dan qorumağa, yeri gələrsə, vətənin ərazi bütövlüyü, sərhədlərinin qorunması uğrunda şəhid 

olmağa hazırlayır.  

Məqalənin aktuallığı. Hər bir ölkənin gələcəyi onun gənclərinin düşüncə tərzindən, intel-

lektual səviyyəsindən, milli ruhdan, onların vətənpərvərlik tərbiyəsi və digər amillərdən asılı-

dır. Məqalənin də aktuallığı onun məhz bu kumi vacib bir mövzuya həsr olunması ilə bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsinin inkişaf etdiril-

məsi ilə bağlı bir sıra pedaqoji yanaşmalar, yeni elmi ideyalar yer alır. Habelə, gənclərin və-

tənpərvərlik ruhunda tərbiyəsinin elmi-pedaqoji əsaslarının spesifik cəhətləri ilə bağlı irəli sü-

rülən ideyalar da yenidir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə vətənpərvərlik tərbiyəsi ilə bağlı 

praktik nümunələrlə yanaşı, praktik fəaliyyət istiqamətləri öz əksini tapır. Hansı ki, həmin 

praktik nümunələrdən və praktik fəaliyyət istiqamətlərində ümumi, orta ixtisas və ali təhsil 

müəssisələrində istənilən fənnin gedişində müəllimlər, həm də tələbələr istifadə edə bilərlər. 
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Роль патриотизма в воспитании подрастающего поколения 

 

Резюме 

 
Именно молодость периода определяет дальнейшую судьбу человека в его станов-

лении. В связи с этим Азербайджанская Республика уделяет молодежи особое внима-

ние и заботу. Они с детства вооружены всеми необходимыми знаниями, навыками и 

привычками для удовлетворения своих потребностей в самостоятельной жизни. Мо-

лодежь, в частности, организована для развития национального самосознания, мораль-

ных качеств, таланта и интеллекта, а также чувства патриотизма. Тема патриотизма, 

особенно истории, литературы, азербайджанского языка, географии и т. Д. Темы, осо-

бенно внеклассные и внеклассные мероприятия. Азербайджанская молодежь регулярно 

организует мероприятия, семинары, выставки и встречи в государственных структурах. 

Добровольные программы реализуются с целью повышения практического опыта мо-

лодежи. Короче говоря, как сказал Али бек Гусейнзаде, в переносном смысле азербайд-

жанская молодежь воспитывается на «турецкой крови, исламской вере, фирангской 

рифме». 

 

A.Z. Khankishiyev 

 

 The role of patriotism in the education of the younger generation 

 

Summary  

 
In the formation of a person, the period that determines his future destiny is his youth. 

From this point of view, the Republic of Azerbaijan pays special attention and care to the 

youth. To meet their needs in independent living, they are armed with all the necessary 

knowledge, skills and habits, starting from childhood. Young people, in particular, are 

organized to develop national self-consciousness, moral qualities, talent and intellect, and 
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cultivate a sense of patriotism. The subject of patriotism, especially History, Literature, 

Azerbaijani language, Geography, etc. subjects, especially extracurricular and extracurricular 

activities. Azerbaijani youth regularly organize events, seminars, exhibitions and meetings 

within government agencies. Volunteer programs are implemented to increase the practical 

experience of young people. In short, as Ali Bey Huseynzadeh put it, figuratively speaking, 

Azerbaijani youth are brought up with “Turkish blood, Islamic faith, France rhyme.” 

 

Redaksiyaya daxil olub: 22.10.2021      
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Mövcud DT sistemlərinin təhlil edərək, bu qənaətə gəlmək mümkündür ki, DT-i dəstəklə-

mək üçün bəzi texnologiyalardan istifadə edilir: televiziya texnologiyası, şəbəkə texnologiya-

ları, keys-texnologiyası. Onların üstünlüklərini  gözdən keçirək. 

Keys-texnologiyaları zamanı tədris materialları xüsusi dəstlərdə yəni keyslər ilə komplekt-

ləşdirilir. Bu dəstin tələbəyə göndərilməsinin səbəbi onu müstəqil olaraq öyrənə bilməsidir. 

Şəbəkə texnologiyalarına internet texnologiyaları, lokal və qlobal hesablama şəbəkələrinin 

imkanlarından yararlanan texnologiyalardan təşkil edilmişdir. Internet texnologiyada "World 

Wide Web" tələbələri tədris materialları ilə təmin etmək, o cümlədən, öyrədən və öyrənənlər 

arasında qarşılıqlı fəal əlaqələr üçün istifadə edilir. "Çoxlarının çoxlarla" əlaqəsinin olması In-

ternet texnologiyaların başqa distant təhsil texnologiyalarından ən sadə fərqidir. 

Hazırda, sözsüz ki, DT-ə texnoloji dəstəyin ən modern və perspektivli vasitəsi Internet 

texnologiyaları hesab edilir. Ancaq, effektiv sistem olaraq distant təhsildən söz açarkən, Inter-

net texnologiyalarını CD-ROM-texnologiyaları ilə birgə gözdən keçirmək lazımdır. Kursun 

məzmunu kompakt disklərdə göndərilə bilər, bu daha ucuz başa gəlir və kommunikasiya ka-

nallarından asılı olmamağı təmin edir. Təsvir olunan yanaşma Web-CD-texnologiyasının tə-

məlini təşkil edir. 

Distant təhsil sektorunda telekommunikasiya texnologiyalarının vacib rolu tədris dialoqu-

nun təmin olunmasıdır. Əks-əlaqəsiz, öyrədən və öyrənən arasında dialoq olmadan tədris qey-

ri-mümkündür. Tədris prosesi dialoji prosesdir. Əyani tədrisdə dialoqun mümkünlüyü tədris 

prosesinin təşkili forması ilə, müəllim və tələbənin eyni anda və eyni məkanda olması ilə tə-

yin olunur. Distant təhsildə isə tədris dialoqunu telekommunikasiya texnologiyaları əhatə et-

məlidir. 

İnternet ilə video kursların təşkil edilməsi güclü telekommunikasiya imkanları zamanı 

mümkündür.  

Onlayn təhsil sisteminin sadə strukturu. Veb-məzmunun idarəetmə sistemlərinin forması 

aşağıdakı kimi təqdim oluna bilər: 

mailto:turkan.alizade.92@mail.ru
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Şəkil 2. Veb-məzmunun idarəetmə sisteminin arxitekturası. 

 

Bu cür texnologiyanın əsasında üçhalqalı kliyent-server arxitekturası dayanır. Bu cür arxi-

tektura informasiyaların emalı prosesini alıcı, tətbiqlər serveri və informasiyaların saxlama 

yeri arasında paylaşdırılır.  

Onlayn təhsilin bir çox sistemləri portal sxemi üzrə qurulur. Ümumilikdə bu strukturu aşa-

ğıdakı kimi göstərmək mümkündür: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 3. Onlayn Təhsil Sisteminin Portalının strukturu 
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3 ölçülü veb texnologiyalarının distant təhsildə istifadə olunması. Real dünyanın 3 öl-

çülü olması, kompüterlərdə virtual həqiqətlər ortaya çıxarkən də üç ölçüdən istifadə ehtiyacını 

yaratmışdır. 3 ölçülü təsvirlər istifadə olunaraq yaradılmış dizayn həqiqətə yaxın olduğundan 

daha çox nəzərə çarpır. İnternet saytları mətnlər, şəkillər və vektor qrafik texnologiyalarının 

yardımı ilə təşkil edilmiş 2 ölçülü şəkil və animasiyalarda ibarətdir. 3 ölçü sayəsində veb-di-

zaynerlər istədikləri təsvirləri gerçəkliyə uyğun formada təqdim edə bilərlər. Bununla belə, 

belə modellər biznes, təhsil, incəsənət, dizayn kimi fərqli sahələrdə istifadə edilir. Günümüz-

də əksər modelləşdirmə proqramı, 3 ölçülü modellərə fəal rejimdə bir ox ətrafında çevrilərək 

asanlıqla baxa bilmək və bununla yanaşı başqa modelin hərəkətli görüntülərini ala bilmək im-

kanı təqdim etməkdədirlər: 

• Virtual Reality Modeling Language (VRML): İlk Web3D texnologiyasıdır və 1994-cü il-

dən etibarən daha çox istifadə edilməkdədir. ISO (International Standards Organization) tərə-

findən beynəlxalq standart olaraq qəbul olunmuşdur. VRML, interaktiv 3 ölçülü obyekt və 

mühitlərin təyinini təmin edən tipik bir mətn dilidir.  

• JAVA3D, JOGL: Java'da, 3D məzmun qurmaq üçün geniş istifadə edilən tətbiqi proq-

ramlaşdırma interfeysi Java3D-dir. Hazırda Java3D ilə tərəqqi etdirilmiş bir çox qrafik tətbiq 

vardır. JOGL, sürət və realizmin artırılmasının və tətbiqlərdə qeyri-müəyyən səhvlərlə uyğun-

suzluqların ləğv edilməsinin nəticəsi kimi Java3D-nin müəyyən olunmuş çatışmazlıqlarını 

bağlayaraq, 3D məzmun ortaya çıxarmaq üçün daha effektiv bir həll yoluna çevrilmişdir.  

• X3D (Extensible 3D): X3D ("Extensible 3D") hələ tərəqqi mərhələsində olan, VRML97 

standartını genişləndirən, İnternetdə 3D fəal dünyalar qurmaq üçün istifadə olunmağa başla-

nan bir Web3D standartıdır. X3D tərəfindən təqdim edilən yeniliklər aşağıdakılar kimi qeyd 

edilə bilər: [8, s.78] 

• Müasir qrafik xüsusiyyətləri (NURBs, İnsani canlandırma - Humanoid Animation). 

• Multi model örtük ("Multitexturing") 

• Ücbucaq Prinsipləri ("Triangle Primitives") 

• 3D içərisində 2D şəkillər. 

• Animasiya (interpolator). 

• Tərəqqi etmiş naviqasiya (kameralar, 3D səhnədə istifadəçi hərəkəti, proqnozlar görün-

mə dərəcəsinin təyin olunması). 

• 3D içərisində 2D şəkillər. 

• İstifadəçi ilə qarşılıqlı əlaqəsi (klaviatura girişləri və kompüter siçanı əsasında həyata ke-

çirmək). 

• Müasir şəbəkə xüsusiyyətləri ("LoadSensor", inkişaf etdirilmiş "Inline"). 

• Fiziki bənzətmə (insana oxşar animasiyalar). 

• MPEG-7: Rəqəmsal şəbəkə girişli hərəkətli və dəyişməz multimedia məhsulları üçün 

MPEG-4, səs və görüntü məzmunlu rəqəmsal verilənlərin standart şəkildə müəyyən edilə tə-

yin oluna bilinmələri üçün MPEG-7 və multimedia məhsullarının bir arada işləmə imkanlarını 

təmin edəcək baza quruluş ortaya çıxarmaq üçün MPEG-21 kimi yeni standartlar üzərində iş-

lər görülür. 3 ölçülü model ilə təlimatçı sürətli və asan rəsm nümunələri ərsəyə gətirə bilər və 

eyni zamanda onları veb səhifəsində göstərə bilər. 2d proqramlarının statik şəkillərindən fərqli 

olaraq, 3d istifadəçilərə bir düymənin basılması ilə fəal vizual görüntülərdən yararlanmağa 

icazə verir. Bununla belə, şagirdlər müəyyən bir 3D proqram yükləmədən şəkillərə baxa, dön-

dərə, məsafəni kompensasiya edə bilər və kameranın obyektivini dəyişə bilər.  

İKT və telekommunikasiya vasitələrinin tərəqqisi təhsil proqramlarının keyfiyyətcə müa-

sir səviyyədə təşkili üçün əsas verir. Yüksək sürətli telekommunikasiya və real-vaxt texnolo-
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giyalarının tərəqqisi informasiya vasitələrinə məsafədən çıxış texnologiyalarına və kompüter 

ünsiyyət vasitələri üzərində yaradılmış paylanmış təhsil mühiti modelinin təşkilinə imkan verir. 

Online təhsil sisteminin istifadə olunması özündə bəzi faydaları əks etdirir: bu cür system-

lər tədris prosesinə böyük miqdarda tələbələri çəkməyə və təhsili təhsil ödənişləri nöqteyi-nə-

zərindən o cümlədən müəllim və tələbələrin bir-birindən ərazi baxımdan uzaq olması nöqteyi-

nəzərindən daha əlçatan etməyə imkan verir. 

Məqalənin aktuallığı. Məsafədən təlim ənənəvi təhsil formalarına nisbətən tələbələrin 

müstəqilliyini, fəallığını, şüurluluğunu, yaradıcılığını optimal inkişaf etdirir, informasiya cə-

miyyətində müasir müəllim hazırlığı qarşısında duran strateji məsələləri səmərəli həll edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Mövzu ilə bağlı aparılan tədqiqat zamanı məlum olur ki, inter-

net ilə distant təhsil sistem yaxud online təhsil sistemini (OTS) təhsil informasiyasını tələbə-

lərə ictimai kompüter şəbəkələri üzrə çatdırılmasını, o cümlədən dinləyicilərin, tələbələrin və 

öyrənənlərin tədris kursu kontekstində qazanılmış biliklərinin nəzərdən keçirilməsini təmin 

etməyə imkan verən xüsusi bir proqram-texniki vəsaitlərin, metodika və təşkilati tədbirlər 

kompleksi kimi təyin etmək mümkündür.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqatm praktiki əhəmiyyəti isə daim inki-

şafda və yeniləşməkdə olan Azərbaycan təhsil sistemində prosesində məsafədən təlim təcrü-

bəsinin önəmli yer alması ilə səciyyələnir. Bu, qloballaşmaqda olan təhsilin inkaredilməz 

şərtidir.  
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Həyatımızın bütün sahələrində, o cümlədən, təhsildə baş verən dəyişikliklər insandan so-

sial istiqamətdə formalaşmaq, baş verən dəyişikliklərə uyğun reaksiya vermək, özünütəsdiq 

etmək kimi xüsusiyyətləri inkişaf etdirməyi tələb edir. Uşaq hələ məktəbə getməzdən əvvəl 

təlimlə bağlı çətinliklərlə qarşılaşır. Uşağın əqli inkişafının, bütövlükdə, məktəb təliminə ha-

zırlanmasının ən mühüm şərtlərindən birinin onun nitqinin normal inkişafı olduğunu qeyd 

edən professor Y. Kərimov yazır: “Məktəbəqədər dövrdə uşaqların nitq davranışına da ciddi 

fikir verilməlidir. Uşağın nitq davranışı ilk növbədə onun doğulduğu ailə, mikro mühit, ətraf 

aləmlə, təbiətlə şərtlənir. Uşaq böyüdükcə həyatının ilk illərindən alışdığı nitq davranışı adət 

şəklini alır. Danışığında ətraf aləmin stereotipləri, fərdi xüsusiyyətləri, həmçinin müvafiq jest-

lər, mimikalar, ton möhkəmlənir” (3, s. 38).  

Valideynlərin öz uşaqları ilə az maraqlanmaları, onlarla düzgün ünsiyyət qura bilməmələri 

uşaqların nitq inkişafında müxtəlif pozulmalara gətirib çıxarır. Uşağın nitqinin normal inkişaf 

etməsi üçün valideyn körpə vaxtından onunla danışmalı, mahnılar, laylalar, nağıllar oxumalı-

dır. Erkən yaşlardan mobil telefon aludəçiliyi uşaqların nitqinin inkişafı və ümumi sağlamlığı 

üçün ən xoşagəlməz hallardandır. Uşağın erkən yaşda nitqinin inkişafı doğma dilin mənimsə-

nilməsində mühüm rol oynayır. Bu dövrdə nitq həm inkişaf edir, həm də formalaşır. Ən vacib 

məsələlərdən biri uşaqla məşğul olmaq və onunla düzgün ünsiyyət qurmaqdır.  

Təfəkkürün intensiv inkişafında uşağın nitqə yiyələnməsi mühüm rol oynayır. Bununla 

uşaq, məntiqi mühakimə yürütməyi, düzgün, sadə ümumiləşdirmələr aparmağı, əqli nəticəyə 

gəlməyi öyrənir. Uşaq bilməlidir ki, böyüklər danışanda onları dinləmək lazımdır. Uşağı öz 

səsi ilə, normal tonda danışmağa alışdırmaq da əsas məsələlərdən biridir. Professor Y. Kəri-

mov yazır: “Nitqin forma və məzmununun vəhdəti çox ciddi vəzifələrin yerinə yetirilməsinə 

kömək göstərir. Bu vəzifələrə lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi, səs mədəniyyətinin tərbiyə 

olunması, nitqin qrammatik quruluşunun, danışıq nitqinin (dialoji nitqin), nəqletmənin (mono-

loji nitqin) formalaşdırılması, bədii ədəbiyyatla tanışlıq, uşaqların savad təliminə hazırlanma-

ları daxildir” (3, s. 40).  

Uşağın nitqinin inkişaf səviyyəsinin müəyyən edilməsində lüğət ehtiyatının keyfiyyəti və 

kəmiyyəti böyük əhəmiyyət kəsb edir. Uşaqlarda zəngin lüğət ehtiyatına malik, tələffüzünə 

görə aydın nitq tərbiyə edilən zaman, onlar nitq bacarıqlarından tam və geniş istifadə edə bi-

lərlər. Zənginlik, məntiqi ardıcıllıq, düzgünlük, aydınlıq, dəqiqlik, ifadəlilik kimi tələblərin 

yerinə yetirilməsi şifahi nitqin keyfiyyətli olması üçün əsas şərtlərdəndir. Uşağın nitqinin 

məzmunlu və anlaşıqlı olması üçün zəngin lüğət ehtiyatına malik olmağı vacibdir.  
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Dil insanlar arasında ünsiyyətə xidmət edən fonetik, leksik, qrammatik vasitələr sistemi-

dir. Dil, fikir, hiss ifadə etmək üçün əsas alətdir və təfəkkürlə sıx  bağlıdır. İnsanın dilə nə də-

rəcədə yiyələndiyini onun nitqi vasitəsilə müəyyənləşdirmək olur. Erkən yaş dövründə uşaq-

larda ilkin nitq bacarıqlarının formalaşması təbii (empirik) şəkildə, şüurlu tədris prosesi olma-

dan baş verir. Nitq beyinə daxil olan linqvistik siqnalların (səslərin, sözlərin, cümlələrin) mü-

qayisəsi və təhlili nəticəsində formalaşır. Sözsüz ki, bu bacarıqların səviyyəsi və inkişafın in-

tensivliyi ailə ortamından və məktəböncəsi təlimdən xeyli dərəcədə asılı olur. Bu prosesdə iki 

amili xüsusi qeyd etmək lazımdır: 1) sosial amil: empirizm – xüsusi dil təlimi olmadan daimi 

və təbii ünsiyyət mühiti; 2) psixoloji amil: şüuraltı tələbat – fikir və duyğuları sözlə ifadə et-

mək istəyi. İnsanın nitq bacarıqlarına yiyələnməsi aşağıdakı ardıcıllıqla baş verir: dinləmə – 

danışma – oxu – yazı. Ailə və məişət şəraitində empirik yolla formalaşan şifahi nitq (dinləmə 

və danışma) sonradan xüsusi tədris şəraitində yazılı nitqin – oxu və yazı bacarıqlarının forma-

laşmasına zəmin yaradır. Şifahi nitq uşaqda abstrakt təfəkkürün inkişafına təkan verir, belə ki, 

o, ətrafda gördüklərini və fikirlərini şifahi formada sözlər və cümlələrlə ifadə etmiş olur. Ya-

zılı nitq daha mürəkkəb abstrakt təfəkkürün məhsuludur, çünki burada anlayışın səsli işarəsini 

(səslə ifadə olunmuş sözü) hərfi işarəyə çevirmək lazım gəlir. Bunun üçün insan eşitdiyi sözü 

səslərə ayıra bilməli, hər bir səsin yazıda işarəsini tanımalı, bu işarələri ardıcıl oxumağı, yaz-

mağı bacarmalıdır. Nə qədər sadə görünsə də, bu, kifayət qədər mürəkkəb idraki prosesdir. 

Təhsilin inkişaf etdiyi bir çox ölkələrdə belə hesab edilir ki, normal əqli inkişafa malik uşaq 

4-5 yaşında oxu və yazı bacarıqlarını mənimsəməyə hazır olur. “Məktəbəqədər təhsilin kuri-

kulumu”nda təsbit olunmuş standartlar uşaqların bu dövrdə ilkin oxu bacarıqlarına yiyələnmə-

sini nəzərdə tutur. Məktəbə gələn uşaqların bu bacarıqları nəzərə alınır və oxu üzrə təlimə 

hərflərin xatırlanmasından, kiçik və böyük hərflərin uyğunlaşdırılmasından başlanılır.  

Nitq – ünsiyyət prosesidir. 3 yaşa yaxın normal inkişafda olan uşaqda şifahi nitq bacarıq-

ları formalaşır. Uşaq 4-5 yaşında danışıq səslərinin müxtəlif dil vahidlərində (heca, söz, cüm-

lə) yerini müəyyən edir. Artıq 5-6 yaşına çatanda hərf və səsləri fərqləndirir: kəsmə əlifba va-

sitəsilə sözlər düzəldir. Orta məktəbdə təhsilin əsas məqsədi cəmiyyətdə və təbiətdə mövcud 

olan varlıqların, baş verən hadisələrin mahiyyətini şagirdə izah etməkdir. Məhz buna görə də 

müasir dövrdə dil sosial hadisə – insanlar arasında ünsiyyət vasitəsi kimi tədris olunur. Ünsiy-

yət dedikdə informasiya almaq və informasiya ötürmək prosesi nəzərdə tutulur. Bu proses 

dörd nitq bacarığı əsasında reallaşır: dinləmə, oxu (informasiyanın qəbul edilməsi – reseptiv 

nitq), danışma, yazı (informasiyanın ötürülməsi – ekspressiv nitq). Bu bacarıqlardan ikisi 

(dinləmə və danışma) şifahi, digər ikisi (oxu və yazı) yazılı nitq bacarıqlarıdır (6, s. 3-4). 

Dinləmə şifahi nitqin qavranılması, beyində mənalandırılmasıdır. Şagirdlərdə sürətli oxu 

vərdişi formalaşana qədər istənilən verbal məlumat onlara, əsasən, şifahi nitq vasitəsilə çatdı-

rılır. Odur ki 1-ci sinif şagirdinin dinləmə bacarığının inkişafı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İlk 

dərslərdən uşaqlar anlamalıdırlar ki, sinifdə səslənən istənilən fikrə onların bu və ya digər şə-

kildə reaksiyası vacibdir, ona görə də onlar müəllimi və sinif yoldaşlarını diqqətlə dinləməli-

dirlər. Dinləmə və oxu informasiya qəbul etməyə yönəlmiş reseptiv bacarıqlardır. Birinci sinif 

dərsliyində maksimum qrafik, minimum verbal şəkildə təqdim olunan informasiya müəllimin 

səsləndirdiyi dinləmə mətnləri vasitəsilə zənginləşdirilərək şagirdə çatdırılır (6, s. 9). 

Danışma da dinləmə kimi şifahi nitq bacarığıdır. Lakin dinləmədən fərqli olaraq danışma 

reseptiv deyil, ekspressiv bacarıqdır və onun mahiyyəti bildiklərini, düşündüklərini və hiss et-

diklərini şifahi nitq vasitəsilə ifadə etməkdir. Danışma bacarığının inkişafına şəkillərin təsvi-

rindən başlamaq məqsədəuyğundur. Danışma bacarığının inkişafında üç mərhələni qeyd et-

mək olar: 1) gördüyünü (şəkli, hadisəni) sözlə təsvir etmək və ya nəql etmək; 2) aldığı məlu-
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matı (dinlədiyini, oxuduğunu) şərh edərək danışmaq; 3) düşündüyünü danışmaq. Düşündüyü-

nü danışmaq şifahi nitq bacarığının inkişafında daha ali mərhələdir. Bunun üçün şagirdin mə-

nəvi dəyərlər haqqında təsəvvürləri, müəyyən məlumat dairəsi və kifayət qədər söz ehtiyatı 

olmalıdır. Bununla belə, bu bacarıq da ilk günlərdən formalaşdırılmalı və inkişaf etdirilməli-

dir. Danışma bacarığını inkişaf etdirmək üçün sinifdə müzakirələr zamanı hər bir şagirdin 

özünüifadəsi üçün dəstəkləyici şərait yaradılmalıdır. (6, s. 9-10).  

Şagirdlərin söz ehtiyatının zənginləşməsi, ilk növbədə, mətnlərin oxusu və həmin mətnlər-

lə iş prosesində baş verir. Belə ki, mətnin tam qavranılması üçün oradakı söz ehtiyatının mə-

nimsənilməsi vacibdir. Məhz buna görə də Azərbaycan dili fənn kurikulumunda “Söz ehti-

yatı” standartı “Oxu” məzmun xətti daxilində verilmişdir. Bununla yanaşı, qeyd etmək lazım-

dır ki, söz ehtiyatı digər nitq bacarıqlarında, xüsusilə danışma və yazıda da böyük əhəmiyyət 

kəsb edir. Şagirdin söz ehtiyatının zənginliyi onun ekspressiv bacarıqlarının, eləcə də ümumi 

intellektinin təzahürü və qiymətləndirilməsi üçün əsas göstəricidir (6, s. 10-11).  

Dərsliyin 1-ci hissəsindəki “Sağlam həyat” bölməsinə diqqət yetirək. “Sağlam həyat” böl-

məsi “Gün rejimi”, “İdman”, “Gigiyena”, “Sağlam qida” fəsillərini əhatə edir. Şagird bu fəsil-

lərdəki mövzularla tanış olarkən, sağlamlıqla bağlı bir sıra yeni sözlər öyrənərək lüğətini zən-

ginləşdirir, şəkil üzrə mətn qurarkən həmin sözlərdən istifadə edir. Uşaqların söz ehtiyatına 

gümrah, məşq, gigiyena, kefi kök olmaq, vitamin, gümrah, riayət etmək, dərs almaq, yarış, ci-

haz, qida, məhsul kimi yeni sözlər daxil olur.  

Birinci sinifdə oxu bacarığının inkişafı iki istiqamətdə baş verir: 1. İlkin oxu bacarıqlarının 

formalaşdırılması – yazılı şəkildə təqdim olunmuş verbal materialın (sözün, cümlənin, mət-

nin) səsləndirilməsi. Bu prosesin mahiyyəti hərf, səs eyniləşdirilməsindən ibarətdir. 2. Oxu-

yub-qavrama – səsli və ya səssiz şəkildə oxunmuş verbal materialın beyində mənalandırıl-

ması. Oxuyub-qavrama yalnız məzmunu anlamağı deyil, həm də faktlardan nəticə çıxarmağı, 

verbal təsviri beyində canlandırmağı, mətni təhlil etməyi və s. nəzərdə tutur. İlkin oxu baca-

rıqlarının formalaşdırılması məktəbəqədər hazırlıq dövründə başlayır (sözün səslərə ayrılması, 

səslərin müvafiq hərflərlə işarə olunması). Birinci sinifdə bu proses böyük və kiçik hərflərin 

uyğunlaşdırılması ilə davam etdirilir. Sonrakı addım sözlərin hecalarla oxusudur. Bunun üçün 

ilkin mərhələdə şəkillə ifadə oluna bilən birhecalı sözlərin (at, it, şar, qar və s.) seçilməsi məq-

sədə uyğundur. Belə olduqda şagird məna ifadə edən hərf birləşməsini – sözü oxumaqdan fə-

rəh duyur və daha çox söz oxumağa həvəslənir. Birhecalı sözü oxumaq 24 hərfi ayrı-ayrı səs-

ləndirdikdən sonra onları birləşdirib bütöv sözü oxumaq deməkdir. Bu, kifayət qədər mürək-

kəb idraki prosesdir, çünki hərf-səs eyniləşdirilməsindən başqa, həm də yaddaş tələb edir. 

Çoxhecalı sözlərdə bu proses bir neçə dəfə təkrar olunur. Sözsüz ki, ilkin mərhələdə oxu tex-

nikası zəif olduğundan şagirdlər çoxhecalı sözləri hecalara ayırmaqda çətinlik çəkirlər. Ona 

görə də dərsliyin birinci bölməsində oxu üçün nəzərdə tutulan tapşırıqlarda sözlər hecalara ay-

rılmışdır. Bu, sözlərin oxunması (səsləndirilməsi) prosesini asanlaşdırır. İlkin oxu bacarığının 

formalaşması mövzu üzrə iş kontekstində baş verməlidir. Bu mərhələdə dərslikdə mövzu üzrə 

maksimum piktoqrafik (şəkli), minimum verbal (sözlü) informasiya təqdim edilir. Beləliklə, 

oxu texnikası ilə (hərflərlə tanışlıq, hərf-səs eyniləşdirilməsi, hərfbəhərf oxu, hecalarla oxu və 

s.) oxuyub-qavrama bacarıqlarının paralel şəkildə formalaşması təmin olunur: şagirdlər müəy-

yən mövzu ətrafında söhbətə cəlb olunurlar, mövzu ilə bağlı şəkillər təqdim olunur, şagirdlər 

şəkil adlarını oxuyur, onunla bağlı bildiklərini danışırlar; məlumat şəkillər və dinləmə mətni 

vasitəsilə təqdim olunur, bəzi açar sözlər yazılır və onların leksik mənası və fonematik tərkibi 

izah olunur; şagirdlər süjetli şəkillər üzrə hekayə qurub danışır, müxtəlif maraqlı tapşırıqlarla 

dinlədikləri və qismən oxuduqları mətni qavradıqlarını nümayiş etdirirlər; komikslər verilir və 
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hər bir şəklin mahiyyətini ifadə edən qısa cümlələr təqdim olunur; şagirdlər cümlələri oxuyur, 

şəkillər və yönəldici suallar əsasında bu cümlələri genişləndirirlər. Beləliklə, məzmunu qavra-

ma prosesində oxu texnikasının formalaşdırılması daha effektiv üsul hesab olunur (6, s. 12-

15). 

İbtidai sinif dərsliklərini incələdiyimiz zaman rəngarəng mövzuların uşaqların təfəkkürü-

nə, nitqinə müsbət təsirini aydın şəkildə görə bilirik. Fikrimizi əsaslandırmaq üçün, birinci si-

nif dərsliyində olan mövzulara diqqət yetirək. Əvvəlcə onu qeyd edək ki, birinci sinif dərsliyi 

iki hissədən ibarətdir. Birinci hissəni nəzərdən keçirdiyimiz zaman mövzuların bölmələr üzrə 

müəyyən başlıqlar – fəsillər altında verildiyini görürük. Bölmələr üzrə olan fəsillərlə tanış 

olaq: 

1. Ailə və məktəb (Mənim ailəm, Məktəb bazarlığı, Babanın hədiyyəsi, Ramin və dostları) 

2. Təhlükədən qorunaq (Diqqət! Təhlükə! Yanğın, Yolda təhlükə, Evdə təhlükə, Xilasedi-

cilər) 

3. Sağlam həyat (Gün rejimi, İdman, Gigiyena qaydaları, Sağlam qida) 

4. Təbiətin sirləri (Göyqurşağı, İlbiz, Göbələk, Bozqulaq) (1, s. 8-87) 

5. Nağıllar aləmində (Nağılçılar, Xəyal dünyası, Biləndərin macəraları, Heyvanlar haqqın-

da nağıllar) 

6. Vətənim Azərbaycan (Vətən nədir? Vətənimizi tanıyaq, Vətənimizi sevək, Çağırır və-

tən!) 

7. Yaxşı nədir, pis nədir (Ana məhəbbəti, Qaragözün macərası, Mərhəmət, Dostluq) 

8. Dünyanı kəşf edirəm (Keçmişə səyahət, Çörək, Çizgi filmləri, Kosmos) (2, s. 6-77). 

“Təhlükədən qorunaq” bölməsinin tədrisi prosesində şagirdlərin nitqinin inkişafı üzrə işin 

təşkili yollarını araşdırmağa çalışaq. Əvəllcə onu qeyd edək ki, “Təhlükədən qorunaq” bölmə-

si “Diqqət!”, “Təklükə!”, “Yanğın”, “Yolda təhlükə”, “Zəlzələ” kimi fəsilləri əhatə edir. 

Uşaqlar bu bölməni hərtərfli öyrənərkən nitqlərini dinləyib-anlama, danışma, söz ehtiyatını 

zənginləşdirmə istiqamətində inkişaf etdirirlər. Mətnin dinlənməsi zamanı dinlənilən fikirdəki 

əsas məqamların şərh edilməsi, faktlara əsaslanmaqla dinlənilən məlumata münasibətlərinin 

bildirilməsi nitqin inkişafına olduqca müsbət təsir edir. Danışıq zamanı isə həyatda gördükləri 

və təəssüratları haqqında danışmaq, sualları cavablandırarkən fikrin əsaslandırılması, alınan 

məlumatların rabitəli mətn şəklində şifahi təqdim edilməsi, qrafik işarələrin cümlə şəkilində 

istifadə edilməsi, dialoqlarda situasiyaya uyğun sadə nitq etiketlərindən istifadə edilməsi nit-

qin inkişafında böyük rol oynayır. Söz ehtiyatına gəldikdə isə mövzu ilə bağlı sözlərin seçil-

məsi, cümlədə buraxılmış sözün müəyyən edilməsi, şagirdin yeni öyrəndiyi sözlərdən istifadə 

etməklə şəkillər üzrə danışma, yol hərəkəti, yanğın, zəlzələ, məişət təhlükəsizliyi ilə bağlı 

sözlərin öyrənilməsi uşaqların söz ehtiyatını zənginləşdirərək nitqlərinin gözəlləşməsinə xid-

mət edir.  

Apardığımız təhlil belə nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, “Təhlükədən qorunaq” bölməsinin 

tədrisi prosesində 1-ci sinif şagirdlərinin şifahi nitqi bölmədəki mətnlərlə bağlı verilmiş şəkil-

lər üzrə nəqletmə prosesində, müvafiq məqamlarda nitq etiketlərindən yerli-yerində istifadə 

etməklə inkişaf edir. Lüğət ehtiyatları təhlükə, zəlzələ, xilasedici, məişət, təmir, işarə, qadağa, 

göstəriş, məlumat, xəbərdarlıq, dəbilqə, respirator, şlanq, hava balonu, yanğınsöndürən, işıq-

for, yeraltı keçid, yerüstü keçid, piyada zolağı, səki, kəsici alət, elektrik cihazı, çoban, sürü, 

halqa, qolçaq sözləri ilə zənginləşir. Oxu bacarıqları komiksləri müşayiət edən söz birləşmə-

ləri və qısa cümlələrin oxunması, kitabın başlıq, illüstrasiya və s. elementlərindən çıxış edərək 

məzmununun təxmin edilməsi yolları ilə təkmilləşdirilir. Həmçinin, bölmədəki “Bunları bil-

məliyik” rubrikalarında cümlə və onun növləri (nəqli və sual cümlələri) ilə bağlı verilmiş dil 
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qaydalarını öyrənməklə şagirdlərdə yazılı nitqlərinə daha şüurlu münasibət formalaşır. 

İbtidai sinif şagirdlərinin nitqinin inkişafda oxu materiallarının rolu və funksiyası olduqca 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Oxu materialları əsasında şagirdlər dinləmə, danışma, oxu, yazı, 

söz ehtiyatı kimi nitq bacarıqlarına yiyələnir. Beləliklə də səlis və gözəl nitq mədəniyyətinə 

sahib olurlar.  

Məqalənin aktuallığı. Son zamanlar inkişaf edən texnologiya ilə bağlı olaraq ortaya çıxan 

telefon və kompyuter oyunları, distant təhsildən sonra uşaqları dərsdən əlavə oxu materialları-

na yönləndirməkdə çətinliklər yaranmışdır. Bu baxımdan mövzunun tədqiqi öz aktuallığını 

qoruyaraq bu sahədə görüləcək işlərin nə qədər  əhəmiyyət kəsb etdiyini göstərir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə ibtidai siniflərdə oxu 

materialları əsasında nitqin inkişaf etdirilməsi üzrə işin sistemi yaradılmışdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərinin 

müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Г.Н. Мирзоева 

 

Роль материалов для чтения в развитии речи 

 

Резюме 

 
Процесс развития речи считается одним из важнейших предметов в системе образо-

вания. Недостаточное внимание к развитию речи, проявляется на каждом этапе обуче-

ния в переходе от начального образования к высшему. Развитие речи играет важную 

роль в достижении успеха учеников в школе.  

При вступлении к начальному образованию дети уже имеют определенные речевые 

навыки. Наряду с получением образования вместе с другими речевыми способностями 

речь сама по себе начинает изучаться планомерно. Использование материалов в различ-

ных жанрах для чтения при развитии речи учеников начальных классов имеет довольно 

большое значение.  

В статье речь идет о развитии речевых способностей учеников начальных классов 

на основе материалов для чтения.  
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G.N. Mirzayeva 

 

The role of the reading materials for speech development 

 

Summary 

 
The process of speech development is one of the most important issues in the education 

system. Paying less attention to speech development reveals itself at every stage of education, 

from primary to higher education. Speech development takes an important place in students’ 

success at school. 

When children start to primary school, they already have certain speech skills. So that, 

students also learn speech and speaking skills in a planned way while studying. The use of 

reading materials in different genres is very important for the development of speech in 

primary school students. 

The article describes the development of speech skills in primary school students on basis 

of the reading materials. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 24.11.2021 
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Açar sözlər: lüğət, orfoqrafik məşğələlər, lüğət imlası, orfoqrafiya təhlili, dilin inkişafı 

Ключевые слова: словарь, уроки правописания, орфографический словарь, анализ 

правописания, развитие языка 

Key words: dictionary, spelling lessons, dictionary spelling, spelling analysis, language 

development 

 

Dilin canlılığını qoruyan ən vacib amillərdən biri də məhz yazıdır. Belə ki, millətimizin 

qədim tarixi mənşəyi, qədim yazı ənənəsi və yazı mədəniyyəti vardır. Dilin inkişaf prosesi, 

yeniliyi və dəyişikliyi, yeni bir orfoqrafiya lüğətinin nəşr olunması zərurətini yaradır. Profes-

sor A. Abdullayev “İbtidai məktəbdə Azərbaycan dili tədrisinin metodikası” kitabında göstə-

rir ki,  orfoqrafiya lüğəti, ədəbi dil lüğətinin düzgün yazılışını əks etdirən hüquqi bir qaydadır. 

İnkişaf edən bu dildə, xüsusən də söz ehtiyatı baxımından, orfoqrafiya lüğətlərindəki yenilik-

lərin qanuniləşdirilməsi qaydalarında öz əksini tapması üçün yeni prinsiplərin formalaşdırıl-

ması lazımdır. Hamımızın bildiyimiz kimi, inkişaf etmiş söz ehtiyatına malik olan dillər zən-

gin və qüdrətli olanlar sırasına daxildir (2). Çətin sözlərin öyrədilməsi prosesində görülən hər 

hansı bir qrammatika, lüğət və orfoqrafiya işi dili mənimsəməyə, şüurlu və möhkəm öyrənmə 

üçün şərait yaratmağa kömək edir. Normal şəraitdə bu cür sözləri şüurlu şəkildə mənimsəmək 

və yadda saxlamaq üçün bir çox düşüncə tələb edən çalışmalardan istifadə edilməli, şagird-

lərin düşüncə tərzinə təsir etməli və aktiv fəaliyyətlərlə məşğul olmalıdırlar. Hər dərsdə iki və 

ya üç çətin yazılışlı yeni  söz öyrədilməli və ardıcıl şəkildə təqdim olunmalıdır. Ümumiyyətlə 

eyni sözlər zaman-zaman tədqiqat mətninə daxil edilməli və onlarla edilən işlər müəyyən bir 

sistemdə təşkil edilməlidir. 

— Hər yeni söz şagirdlərin vizual qavrayışını özündə birləşdirməli və çətin yazılışa diqqət 

yetirməlidir; 

— Şagirdlər sözlərin tələffüzünü və hərflərin quruluşunu başa düşməlidirlər; 

— Şagirdlər sözlərin mənasını anlamalıdırlar; 

— Şagirdlər müəllimin diktəsinə uyğun olaraq sözdə olan orfoqram boşluqları yazmaq qa-

biliyyətinə malik olmalıdır; 

— Şagirdlər çətin sözləri cümlələrdə istifadə etməyi bacarmalıdır; 

— Bir dərsdə 4-dən çox çətin söz olmamalıdır; 

— Yazmaq çətin olan sözlər gələcək öyrənmədə təkrarlanmalıdır; 

— Dərs ilinin sonunda həmin ildə öyrədilən sözlərin şagirdlər tərəfindən nə dərəcədə mə-

nimsənildiyini yoxlamalısınız və s. 

Professor Y.Ş. Kərimovun fikrincə, btidai sinifdə orfoqrafik məşğələlər, xüsusən də çətin 

personajların şüurlu şəkildə öyrədilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu məşğələlər müxtəlif 

tipli, rəngarəng, maraqlı və düşündürücü olmalı, az yaşlı şagirdləri sıxmamalıdır. Buna görə 

də metodik ədəbiyyatda bir neçə tədqiqatın aparılması tövsiyə olunur: 
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— Buraxılmış hərflərlə bir sözü tamamlamaq; 

— Diktəyə görə sözlərin mənasını izah etmək; 

— 3-4 sözlə bağlı olan izahlı lüğət - orfoqrafiya imlası; 

— Lüğət imlası, məsələn, müəllim dedi: “qatarın paravoza birləşdirilən tərəfi”, uşaqlar ya-

zır: “vaqon”, meyvə və qarpızın bitdiyi yerə” (bostan), “lövhəyə yazı yazdığımız əşya” (tə-

başir), “göylə yerin birləşdiyi nöqtə” (üfüq) və s.  

— Əşyaların fotoşəkilləri (pomidor, dükan, paraxod və s.) 

— Xüsusi olaraq çatdırılan qrammatika mövzusu üçün 10-15 sözdən ibarət olan imlanın 

yazılması; 

— Qrammatika və orfoqrafiya öyrənilməsi; 

— Sözü kontekstdə istifadə etmək və s. (8). 

Dilimizdəki mövcud olan bəzi sözləri yazmaq çətindir. Bunlara qəhrəman, şans, qabiliy-

yət, əsas, bənövşə, tövbə, bərabərlik və fəzilət kimi sözlər daxildir. Orfoqrafiyanı öyrənən za-

man tətbiq olunacaq metod, həmçinin də iş kateqoriyalarında seçim edərkən, ilk olaraq bunla-

rın xüsusiyyətinə diqqət yetirmək lazımdır. Birinci növ olan çətin orfoqramlı sözləri öyrətmək 

məqsədi ilə orfoepik və orfoqrafik təhlillərdən istifadə etmək, mövzuya uyğun olan tapşırıqlar 

əsasında şagirdləri yoxlamaq, gərəkli olarsa, şagirdlərin diqqətini, məhz səhv oluna biləcək, 

nöqtəyə cəzb etmək lazım gəlir. Deyə bilərik ki, “qəhrəman” sözündə əksər şagirdlərin nəzəri 

ikinci ə saitinə cəlb olunacaqdır. Buna səbəb, şagirdlərin yarı hissəsinin, məhz bu səsi yaz-

maqda səhv etməsidir (“qəhrəman” deyil, “qəhraman” qeyd edirlər). Məsələn, “peşiman” sö-

zündə məqsəd şagirdlərin əsas diqqətini hərf və səs sayına cəlb etmək olur. Qeyd etmək lazımdır 

ki, “peşman” sözü 2 hecadan və 6 səsdən ibarətdir və i hərfi ş samitindən sonra yazılmır. 

Bütün qaydaların öyrədilməsində üzdənköçürmələrdən və lüğət əsaslı imlalardan istifadə 

etmək daha məqsədəuyğundur. Bu təhlil xüsusi və ümumi imla öyrənmək üçün istifadə edilə 

bilər. Birinci vəziyyətdə imla təhlili orfoqrafiya təhlili ilə paralel olaraq reallaşdırılır. İkinci 

vəziyyətdə, orfoqrafiya təhlili ilə əlaqə nisbətən zəifdir. Belə ki, hər hansı bir orfoqrafiya qay-

dasının öyrədilməsində iki vacib mərhələ mövcuddur. 

Bunlardan ilki verilmiş qaydaları dərk etmək və öyrənməkdən, ikincisi isə avtomatlaş-

dırma prosesi üçün təmirlərdən təşkil olunmuşdur. 

Birinci mərhələ də xüsusən 2 mərhələyə bölünür. Birinci mərhələnin ilk mərhələsində qay-

dalar şüurlu şəkildə mənimsənilir və şagirdlərə izah edilir. Bu mərhələdə qaydaları sistematik 

şəkildə öyrənmək məsləhətdir. Bu vəziyyətdə əyani vasitələrdən istifadə çox əhəmiyyətli olur. 

İkinci mərhələ birinci mərhələdən fərqlənməsə də, fərqli funksiyalara malikdir. Bu mərhələ 

sözlərin yazılışı qaydalara uyğun olaraq izah edilir.  Prof. B.A. Əhmədov belə hesab edir ki, 

bu qaydaların izah etdiyi vizual qayda nə olursa olsun, əyani vəsaitlər Azərbaycan dili sten-

dində asılır və həmin tarixdən qüvvəyə minir. Bundan sonra şagirdlər həm oxumağa, həm də 

əzbərləməyə başlayırlar və sonra bu qaydaları yazılı şəkildə tətbiq edirlər. Bu, həmçinin son-

rakı dərslərdə, həmin sözlərlə rabitəli və rabitəsiz mətnlərin zəngin bağlantıları haqqında çox 

çalışmalar reallaşdırır. Beləliklə də, işin ilk iki mərhələsi başa çatdıqdan sonra işin ikinci mər-

hələsi - tədris və test başlayır və bu tapşırıqlar yoxlanılır, qiymətləndirilir və dəfələrlə təkrar-

lanır (3). 

Avtomatik işlər yalnız dil dərsinin mərhələləri ilə məhdudlaşmır. Oxu dərslərində şagird-

lər bu fərqli sözlərin yazılışını və həmin sözlərin yazılma qaydalarını izah etməlidirlər. Digər 

fənlər üzrə müəllimlər bu aspektə diqqət yetirsələr, avtomatlaşdırma daha tez bir şəkildə real-

laşdırıla bilər. 

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə dil tədrisinin qarşısında duran ən vacib öhdəliklər-
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dən biri də şagirdlərə orfoqrafik cəhətdən savadlı, düzgün, aydın və rəvan yazı vərdişi aşıla-

maqdır. Savadlı yazının əsası, məhz düzgün tələffüzdür. Savadlı yazı isə, əsasən dilimizin or-

foqrafiya qaydalarının köməyi ilə həyata keçirilir. Qrammatik, orfoqrafik qaydaların mənim-

sədilməsi şagirdlərin düzgün yazı vərdişinə yiyələnməsini sürətləndirir. Məhz qaydanı yaxşı 

bilən şagird onu yüzlərlə sözün yazılışına tətbiq edə bilər. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə yazılışı çətin olan sözlərin öyrədilməsinin mahiyyəti 

və məzmunu araşdırılmış, mənimsədilməsinin yolları müəyyənləşdirilmiş və təşkili forması 

səciyyələndirilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə yazılışı çətin olan sözlərin mənim-

sədilməsi yollarının daha da təkmilləşdirməsi qaydaları əks olunmuşdur. Bu məqalədən ümum-

təhsil məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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А.А. Мамедли 

 

Способы выучить трудные для написания слова 

 

Резюме 

 
Письмо - один из важнейших факторов сохранения жизнеспособности языка. Таким 

образом, наш народ имеет древнее историческое происхождение, древнюю письмен-

ную традицию и письменную культуру. Процесс развития языка, нововведений и изме-

нений требует публикации нового орфографического словаря. Орфографический сло-

варь — это юридическая норма, отражающая правильное написание словаря литератур-

ного языка. В этом развивающемся языке, особенно с точки зрения лексики, необхо-

димо сформировать новые принципы, чтобы они нашли отражение в правилах легали-

зации нововведений в орфографических словарях. 

В статье исследуются сущность и содержание обучения сложным для написания 

словам, определяются способы их усвоения и дается характеристика формы органи-

зации. 

 

https://muhaz.org/mundericat-umumi-hisse-bolmeler-fesiller.html
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A.A. Mammadli 

 

Ways to learn words that are difficult to spell 

 

Summary 

 
One of the most important factors in preserving the vitality of language is writing. Thus, 

our nation has an ancient historical origin, ancient writing tradition and writing culture. The 

process of language development, innovation and change necessitates the publication of a 

new spelling dictionary. A spelling dictionary is a legal rule that reflects the correct spelling 

of a literary language dictionary. In this evolving language, especially in terms of vocabulary, 

new principles need to be formed in order to be reflected in the rules of legalization of 

innovations in spelling dictionaries. 

The article also examines the essence and content of teaching words that are difficult to 

write, identifies ways to master them and characterizes the form of organization. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 25.09.2021 
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Oxumaq təkcə üfüqlərimizi genişləndirmir, həm də ətrafımızdakı reallığı anlamağı öyrə-

dir, daxili dünyamızı dərk etməyə və digər insanların hərəkətlərinə münasibət formalaşdırma-

ğa kömək edir. İbtidai məktəb çağında olan şagirdlər bədii söz dünyasına yenicə qədəm qo-

yurlar, məktəbdə oxu dərslərində mənimsəmək yolunda ilk addımlarını atırlar. Ədəbi oxu 

dərsləri onları bədii ədəbiyyat aləminə daxil etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur ki, onların kö-

məyi ilə əsərin bütün sərhədsizliyi, dərinliyi və müxtəlifliyi ortaya çıxan bədii sözün mənası-

nı, obrazlılığını və effektivliyini öyrənməyə kömək edir. Bədii ədəbiyyat oxuduqda başa düş-

mək şagirdin şifahi yaradıcılığa marağını və nəticədə bədii ədəbiyyat oxumaq prosesini oya-

dır. 

Oxu tədrisinin müasir təşkilini nəzərə alsaq, məktəblilər kifayət qədər yaxşı oxumur, onla-

rın oxumağa marağı aşağı qiymətləndirilir və bu neqativ halları aradan qaldırmaq üçün nə et-

mək lazımdır. Metodistlər və müəllimlər oxunan əsərin xarakterinə, növünə, janrına əsaslana-

raq oxu dərslərinin orijinallığını qurmağa, dərsin qurulmasının təhsil və tərbiyəvi vəzifələrdən 

asılılığını daha dəqiq şəkildə aşkar etməyə və əsas dərs növlərini müəyyən etməyə çalışırlar 

(3, s. 21). 

Mətn təhlili qurma prinsipləri, müəllimin müəyyən mətnin təhlilini ardıcıl olaraq səriştəli 

şəkildə əsaslandırmasına imkan verən ümumi müddəalardır. Bu şagirdlərin ədəbiyyatı nitq sə-

nəti kimi qavranılması nümunələrinə əsaslanır. Metodologiyada aşağıdakı analiz prinsiplərini 

ayırmaq məsləhətdir: (5, s. 42). 

1) məqsədyönlülük prinsipi; 

2) qaynaşma, birbaşa emosional qavrayış; 

3) məktəblilərin yaş və fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almaq prinsipi; 

4) şagirdin ehtiyaclarını nəzərə alma prinsipi; 

5) mətnə diqqətlə yanaşma prinsipi; 

6) forma və məzmun birliyi prinsipi; 

7) bütövlük prinsipi; 

8) seçicilik prinsipi; 

9) şagirdlərin ədəbi inkişafına fokuslanma prinsipi; 

10) ümumiləşdirmə prinsipi  

Oxu dərslərində mətnlərin tədrisi zamanı şagirdlərə oradakı müsbət və mənfi obrazların 

müəyyən edilməsi və təhlil edilməsi vacib məsələlərdən biridir. Hekayəyə görə, hadisəni müəy-

yən xətt üzrə izləmək və xatırlamaq olar. Müəllim şagirdlərin hadisələrin və personajların şərt-

lərini aydın şəkildə başa düşməsini təmin etməyə çalışmalıdır. Şagirdlər hekayədəki personaj-
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ların xüsusiyyətlərini və görünüşünü müəyyənləşdirirlər. Hekayəni oxuduqdan sonra müəllim 

şagirdlərdən hekayədən qəhrəmanın xüsusiyyətlərini ifadə edən sözlər seçib onun üçün xarak-

ter yaratmasını istəyə bilər. Ancaq bundan əvvəl müəllim şagirdlərə hekayə üçün sadə perso-

najlar yazmağı öyrətməlidir. Anlamaq, şərh etmək və qiymətləndirmək üçün suallar hazırlaya-

raq şagirdlərə hekayəni özündə birləşdirməyə kömək etmək tövsiyə olunur. Hekayədəki mənfi 

obrazlar belə elə təhlil olunmalıdır ki, müsbət obrazın təqdim etdiyi fikir təsdiqlənmiş olsun. 

Misal üçün, Lev Tolstoyun eyniadlı hekayəsinin motivləri əsasında tədris olunan “Yaşıl fin-

can” hekayəsinə nəzər yetirək: 

Bir dəfə ana evə gələndə gördü ki, onun sevimli yaşıl fincanı sınıb. Evdə isə təkcə Murad, 

bir də Məstan adlı pişik var idi. 

Ana soruşdu: 

Fincanı kim sındırıb? Murad çiyinlərini çəkdi. 

Aha, deməli, Məstan sındırıb, - deyə ana hirslənib Məstanı çölə çıxartdı və qapını örtdü. 

Ana, çöl soyuqdur axı, Məstan üşüyər, - Murad dilləndi. 

Eybi yoxdur, qoy başa düşsün ki, qabları sındırmaq olmaz. 

Ana öz işi ilə məşğul oldu, pişiyi də, Muradı da unutdu. Bir azdan gördü ki, pişik evdə gə-

zir, amma Murad yoxdur. Aydındır ki, pişiyi evə Murad buraxmışdı. Ana onu xeyli axtardı, 

tapa bilmədi. Axırda qapını açıb çölə çıxdı. Murad bayırda idi. Soyuqdan tir-tir əsirdi. 

Sən burada neyləyirsən? - deyə ana həyəcanla Muraddan soruşdu. 

Murad başını aşağı salıb titrəyə-titrəyə dedi: (1, s. 48). 

Ana, fincanı mən sındırmışam. 

Hekayədən göründüyü kimi, mənfi obraz qismində Murad qarşımıza çıxır, o əvvəl elədiyi 

işi boynuna almır, daha sonra peşmançılıq hissi ilə hər şeyi boynuna alır. Burada mənfi obraz 

vasitəsilə şagirdlərə yalan danışmağın səhv olduğu təlqin edilmişdir. Onlara hər zaman nə ol-

sa da, həqiqətləri söyləmək məsləhət görülür.  

Şeir oxumaq şagirdlərin yaddaşını gücləndirir, nitqini inkişaf etdirir, dünyagörüşünü ge-

nişləndirir və estetik zövqünü formalaşdırır. Məsələn, şagirdlərə tədris olunan Hikmət Ziyanın 

“Ağıllı qarışqa” şeirinə nəzər yetirək: 
 

Bala dovşana dedi anası: 

- Gəl kömək elə mənə, qadası! 

Görürsən, işim başımdan aşır. 

Sən də buğdanı yuvaya daşı. 

- Mən oynamağa gedirəm axı! 

Deyib boz dovşan qaçdı aşağı. 

Gördü, yamacda kiçik qarışqa 

Kələm daşıyır öz yuvasına. 

Dedi: - Balaca, işləmə bunca! 

Gəl oynayaq biz yamac boyunca. 

Qarışqa dedi: – Sonra oynaram,, 

Mənə bu işi tapşırıb anam (2, s. 41). 
 

Burada dovşan mənfi obraz kimi təqdim olunur, anasına kömək etmək əvəzinə oynamağa 

gedir. Qarışqa isə onun əksinə anasının tapşırığını yerinə yetirir. Mənfi obrazların təhlili o şəkil-

də aparılmalıdır ki, onun elədiyi əməllərin doğru olmadığı şagirdlərə təlqin edilməlidir. Qəhrə-

manların davranışlarını təhlil etmək, qəhrəmanların müsbət və mənfi keyfiyyətlərini əlaqələn-

dirmək üçün ən yaxşı seçim, şagirdlərə qəhrəmanların xarakterik xüsusiyyətlərini təyin etmə-
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yi öyrətməkdir. Müsbət qəhrəmanlar çox vaxt kiçik məktəblilərin qavrayışında mənfi qəhrə-

manlar kimi görünürlər. Ancaq davranışlarını və hərəkətlərini təhlil edərkən, müəllimin iştirakı 

ilə şagird doğru fikrə gəlir. Hekayələri nəzərdən keçirərkən belə qeyri-müəyyənlik təsadüfi 

deyil. Bir qayda olaraq, ibtidai məktəb çağında onlar uşaq bağçasında alınan bilikləri güclən-

dirir. Personajlarına daha dərindən baxmağı, daha düşüncəli təhlil etməyi öyrətmək mütləqdir. 

Bütün oxu dərslərinin əsas məqsədi öyrənilən əsərin bədii ideyasını mənimsəməkdir. Məq-

səd əsasında dərsin vəzifələri müəyyən edilir və onun həlli üçün vasitələr seçilir. Müəllimin 

hər bir sualı, şübhəsiz ki, müəyyən məqsəd güdür. Müəllim tapşırığı yerinə yetirərkən şagir-

din hansı bilik, vərdiş və bacarıqlarının formalaşdığını birmənalı şəkildə anlamalıdır. Burada 

obrazın təhlili zamanı mənfi tərəflərinin müəyyən olunması və şagirdlərə çatdırılması müəl-

limin qarşısında duran vəzifələrdən biridir (4, s. 82). 

Kiçik şagirdlərdə mətni təhlil etmək bacarığının formalaşması birbaşa bu mətnin sənət əsəri 

kimi qəbul edilməsindən başlayır. Birliyə güvənmə prinsipi, oxunan materialın birbaşa, emo-

sional qavranılması müəllimin müəyyən atmosfer yaratmasındadır. Hər hansı bir mətni oxuma-

dan əvvəl, şübhəsiz ki, bu xüsusi əsərin kiçik məktəblilərin qavraması üçün lazım olan müəy-

yən emosional əhval-ruhiyyə yaratmaq tələb olunur. Bu şeir və ya hekayə oxumaq, müəllimə da-

nışmaq, şagirdlərə reallıq haqqında əvvəllər məlum olan faktlardan danışmaq, rəsm əsərlərinə 

baxmaq və təhlil etmək, klassik musiqinin musiqi parçalarını, təbiət səslərini dinləmək ola 

bilər.  

Oxu dərslərində mətn təhlil edilir və bədii əsər şagirdlər tərəfindən qəbul edilir. Qavrayış təh-

lillə bağlı olaraq birinci yerdədir. Kiçik şagirdlərə mətni təhlil etməyi öyrədərkən, birləşmə prin-

sipi mətnin vahid, emosional olaraq müsbət qavranılmasında özünü göstərir. Buna görə də, 

mətn və onun qavranılması ilə ilkin tanışlıq zamanı əsər bütövlükdə oxunmalıdır. Əsər böyük 

həcmdədirsə və onu oxumaq üçün bütöv dərs lazımdırsa, bu halda növbəti dərsdə əsərin təhli-

lini öyrətmək olar. Mətnlərin təhlili zamanı obrazların mənfi xüsusiyyətlərinin müəyyən edil-

məsi də şagirdlərin tərbiyə olunmasında əvəzsiz rol oynayır. Onların şəxsiyyət kimi yetişmə-

sində, gələcək də nəyin düz, nəyin səhv olduğunu ayırd etməsində rolu danılmazdır. Bu vəziy-

yətdə, şagirdləri cəlb etmək üçün dərsə oxuduqları haqqında təəssürat mübadiləsi və ya mət-

nin hissələrini yenidən oxumaqla başlamaq, müəllimin oxu zamanı və oxuduqdan sonra emo-

sional vəziyyəti ilə bağlı onun suallarını cavablandırmaq məqsədəuyğundur. Üstəlik, müəlli-

min sualları və şagirdlərlə söhbəti obrazın müsbət və mənfi tərəflərinin necə müəyyən olun-

masına əsaslanmamalıdır. Müəllim mətnlərin emosional qavrayışını tam olaraq öyrənməlidir. 

Bu cür dərslərin növbəti mərhələsi, şübhəsiz ki, şagirdləri mətni təhlil etməyi öyrənməyə ha-

zırlamaq üçün oxunan mətnin məzmunu haqqında vahid təsəvvürünün aydınlaşdırılması mər-

hələsi olacaqdır. 

Məqalənin aktuallığı. Oxu dərsində mətn üzərində işləmək üçün müəyyən metodoloji 

üsullar seçərək müəllimdən mətnin janrını, kompozisiya və forma xüsusiyyətlərinin əsas gö-

türməsi tələb olunur. Dərsdə oxunacaq mətnin ümumi xüsusiyyətinə obrazların mənfi və müs-

bət tərəflərini kəşf etmək daxildir. Mətni təhlil edərkən müəllifin yaratdığı obrazların simasın-

da şagirdlərə tərbiyəvi dəyərlər aşılana bilər. Mənfi obrazlar vasitəsilə şagirdlərin “qəhrəman” 

səviyyəsindəki obrazları müəyyən etmək asan olacaqdır. Məqalə də məhz belə mühüm bir 

mövzuya həsr edildiyindən onu aktual saymaq olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə oxu dərslərində mətnlərdəki mənfi obrazların təhlili 

araşdırılmışdır. Eyni zamanda, mətn təhlili qurma prinsiplərinin müəllimin müəyyən mətnin 

təhlilini ardıcıl olaraq səriştəli şəkildə əsaslandırmasına imkan verən ümumi müddəalar oldu-

ğu vurğulanmaqla, metodologiyada analiz prinsipləri göstərilmişdir. 
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Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Анализ негативных образов при чтении текстов  
 

Резюме 
 

В статье исследуется анализ негативных образов в текстах на уроках чтения. Выби-

рая определенные методические приемы работы с текстом на уроке чтения, препо-

даватель обязан учитывать жанровые, композиционные и формальные особенности 

текста. Обычная особенность текста, который читается на уроке, — это выявление плю-

сов и минусов изображений. При анализе текста учащимся могут быть привиты обра-

зовательные ценности в виде образов, созданных автором. По негативным изображе-

ниям будет легче идентифицировать учащихся на уровне «героев». 
 

A.N. Mammadova 

 

Analysis of negative images in reading texts  
 

Summary 
 

The article examines the analysis of negative images in texts in reading lessons. By 

choosing certain methodological methods to work on the text in the reading lesson, the 

teacher is required to take into account the genre, composition and form features of the text. A 

common feature of the text to be read in the lesson is to discover the pros and cons of the 

images. When analyzing the text, students can be instilled educational values in the form of 

images created by the author. It will be easier to identify students at the “hero” level through 

negative images. 
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В творческом процессе обучающийся может сознательно менять свою педализацию, 

применять различные приемы, корректировать действия ноги, отвечающей за педаль. 

Обучающийся подчиняет свою педализацию гармоническим, мелодическим, ритмичес-

ким и другим закономерностям. Студент должен задуматься над своей педализацией и 

даже записать свою педальную идею. Под педальной идеей подразумевается основной, 

первичный фактор: что объединить, что разъединить педалью. Внутри этой основной 

идеи нужно сознательно проверять звучность, пробовать разную глубину нажатия, сд-

вигать моменты нажатия и снятия. Но не рекомендуется отрабатывать» найденную пе-

дализацию. При сохранении единой идеи в живом исполнении должна сохраниться не-

посредственность творческой воли в педализации. Записать можно именно идею. Запи-

сать же точное время и глубину нажатия невозможно.  

Ганс Шмитт предложил в своей книге систему точной записи педализации при по-

мощи длительностей (половины, четвертные и т.д.), аргументируя ее ценность тем, что 

при таком обозначении обучающийся не нуждается ни в понимании гармонического 

учения, ни в обладании эстетическим чувством. Разве возможен такой метод? Стремясь 

максимально точно указать педаль в тексте музыкального сочинения, некоторые редак-

торы отходят от общепринятого способа ее обозначения (Бузони, Петри, Фридман, Бу-

ховцев, Бартас). Буховцев, стремясь записать педализацию А.Рубинштейна, изобрел до-

вольно сложный графический способ ее обозначения со многими параллельными и пе-

рекрещивающимися линиями. Недостатком его системы обозначения является излиш-

няя усложненность графического рисунка и отсутствие органической связи с музыкаль-

ным текстом. Кроме того, мало внутренней логики, наглядности и много условностей.  

Неудовлетворительна и противоречива система обозначения педали у немецкого 

музыковеда Брейтгаунта. Особенно вредно то, что точная запись сосредотачивает вни-

мание на движениях ноги: приучает ногу следовать за приказом зрения, а не слуха, соз-

дает этим механические навыки вместо творческих. Существенно и то, что точная за-

пись учитывает только временной момент, а глубина нажатия, тесно с ним связанная, 

выпадает из поля зрения. Кроме того, педализация зависит в большей степени от того, 

что делают руки. Тонкая, красочная организация звучащей ткани при помощи рук, муд-

рое пользование регистровыми соотношениями позволяют применить более тонкую 
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красочную педализацию. Для более элементарного владения полифонической природы 

рояля, такая педаль может показаться непригодной. На разных уровнях развития и мас-

терства – разная педаль. Для записи педальной идеи достаточно существующей систе-

мы буквенного обозначения. Воспитывать можно и нужно только осознание художест-

венной цели педализации и чуткое включение ее в общий звуковой комплекс. Слуховой 

контроль необходим к звучанию в целом, а не к искусственно изолированному педаль-

ному эффекту.  

В педагогической практике обычно педали характеризуются ка «запаздывающие», 

«синкопированные», «прямые» и «одновременные», взятые вместе со звукоизвлече-

нием. Установившаяся классификация педалей на мелодические, гармонические, Рит-

мические, динамические общна и ограниченна. Каждая педаль  может быть и мелодии-

ческой, и гармонической, и ритмической. Нередки случаи, когда педаль подчеркивает 

только или преимущественно гармонические, мелодические, динамические, ритмичес-

кие элементы произведения. 

Прямой педалью называется педаль, которая нажимается и снимается в пределах од-

ной гармонии, мотива или фразы, в пределах одного и тог же такта или его части. Пря-

мая педаль снимается не позже конца педализируемого музыкального произведения 

(мотива, фразы, такта), обычно берется после извлечения определенного звука данного 

музыкального построения и может длиться не на всем протяжении этого отрезка, а 

лишь на части его. Могут быть случаи, когда прямую педаль нажимают и вместе со взя-

тием звука, но это тогда, когда элемент короток, отрывист или когда пальцами удер-

жать невозможно. Прямая педаль никогда не додерживается до следующего нового му-

зыкального построения. Таким образом, между прямыми педалями всегда есть некото-

рый беспедальный промежуток, который подчеркивает раздельность этих построений. 

Гофман рекомендует нажимать педаль быстрым, определенным, законченным до конца 

движением всегда непосредственно после удара по клавишам, никогда не одновремен-

но. Гофман, конечно, имеет в виду именно механический момент этого действия, а не 

музыкальную сущность понятий прямой педали. Не одним действием нажатия педали, 

одновременно или неодновременно, исчерпывается определение характера педали во-

обще и прямой, в частности. Что же происходит в тех случаях, когда педаль нажима-

ется вместе со звукоизвлечением. Нажать педаль одновременно со взятием звука – зна-

чит поднимать демпфер одновременным действием руки и ноги. Следует иметь в виду, 

что совпадать должны не самые действия руки и ноги, а результаты их действий, то 

есть воздействие демпферы. Такое совпадение если и возможно, то только при оп-

ределенном и энергичном нажатии лапки педали одновременно со звукоизвлечением, 

но подобное действие лапкой вызывает шум, который остается на всем протяжении но-

вой прямой педали и является помехой опрятному звучанию педализируемого музы-

кального построения. Также следует учесть, что при одновременном нажатии педали со 

звукоизвлечением часты случаи захвата педалью и предыдущих звуков. Отсюда сле-

дует, нажатие педали вместе со звукоизвлечением может быть чистым, опрятным толь-

ко при педализированных коротких музыкальных элементов, отделенных друг от друга 

либо паузами, либо тем, что они берутся отрывисто, или при кратком педализирован-

ные далеких басов. Во всех случаях прямую педаль выгоднее нажимать после звукоизв-

лечения, а не вместе с ним. Иногда прямые педали берутся вместе со звукоизвлечением 

и имеют свою художественную ценность, с целью противопоставления контраста зву-

чания при прямой и синкопированной педали. Если бас берется отдельно от аккорда, 
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педаль надо брать с басом и держать столько, сколько длится аккорд.  

Синкопированная педаль противоположна прямой, она не разделяет, а соединяет 

музыкальные построения как в мелодическом, гармоническом, так и в ритмическом от-

ношениях и является по существу связующей педалью. В синкопированной педали 

характерным моментов является момент снятия, а не нажатия педали. Синкопирован-

ная педаль усиливает тяготение к следующему музыкальному моменту – к сильной час-

ти такта, к следующему аккорду или звуку мелодии. Синкопированная педаль будет 

усиливать звук в конце звучания, перед переходом его в другой звук. Такая педаль еще 

более подчеркивает и усиливает певучесть и связность элементов. Фортепианный звук 

при синкопированной педали приобретает певучесть, что является одним из важней-

ших элементов фортепианной игры. Если прямая педаль прерывна, как бы разделитель-

но, то синкопированная педаль соединительно и не дает никакого перерыва в звучании 

на грани смен гармонии звуков, сильных частей такта, чем и способствует плавному 

звучанию. И следует обратить внимание на то, что очищение нового звучания от пре-

дыдущих звуков при смене синкопированной педали является важнейшим моментом в 

характеристике ее существа. В смене педалей возможно немало градаций, которые мо-

гут дать большое разнообразие эффектов  звучания. В основном же смены педалей бы-

вают полные или неполные. К последним относятся также так называемые половинные 

педали и тремолирующая педаль, которая по существу, является рядом коротких не-

полных смен педалей. Понятие полной или неполной педали относится к моменту сня-

тия педали, то есть педаль может быть снята полно или неполно.  

Педалью можно связывать ноты мелодии, если этого нельзя сделать рукой. Если од-

на и та же нота повторяется несколько раз, то повторение играются на педали и обяза-

тельно с оттенками. Каждая перемена гармонии требует педали на басовой ноте. Пе-

далью можно задержать басовую ноту и продолжить ее звучность. Если одна гармония 

длится несколько тактов, то педаль не меняется. Пассажи в басу не переносят педали. 

Басовые струны гудят долго и для отчетливости быстрые октавы и пассажи в басу надо 

играть без педали или почти без нее. Нарастающее крещендо в пассажах и аккордах 

допускает педаль даже при чередовании разных гармоний.  

На одну басовую ноту можно держать педалью несколько чередующихся аккордов 

различных гармоний. При стаккато педаль не берут. Хочется сказать несколько слов по 

технике педализации в узком смысле этого слова. Нога должна касаться педали кон-

чиком пальцев и не отделяться от нее. Отодвигание ноги под стул, после употребления 

педали, стук ногой по педальной лапке считаются плохими привычками. 

Также как и в ранней стадии обучения игре на фортепиано, работе над звуком про-

ходит прежде всего на основных характеристиках звукоизвлечения: легато, стаккато, 

крещендо, диминуэндо, точно также в работе над педализацией прежде всего исполь-

зуются основные виды педализации: синкопированные, прямые и полные смены педа-

лей. К более тонким действиям педалью можно переходить лишь в соответствии с бо-

лее многообразным и тонким владением звука. 

Актуальность статьи. Актуальность статьи выражена в  том, что на практике ис-

кусство педализации представляет определенные сложности и создает необходимость 

обозначить ключевые моменты  в процессе освоения навыков владения педалью, что, и 

сделано автором.  

Научная новизна статьи заключается в том, что вышеизложенные методы и прин-

ципы искусства педализации представлены в доступной форме изложения и помогают 
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сдвинуть общепринятые границы. 

Практическое значение и применение статьи. Данная статья дает представление 

об основных принципах педализации в практической деятельности и может стать по-

лезной в учебном процессе, как для педагогического состава Вузов и музыкальных ор-

ганизаций среднего звена, так и студентов.  
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Pedalizasiya – yaradıcılıq prosesi 

 

Xülasə 

 
Bu məqalədə pedalizasiya problemlərə əsas yer verilmişdir. Pedal üzərində iş prosesində 

müəllim və tələbələr üçün bəzi tövsiyələr və praktik məsləhətlər edilmişdir. Pedalın xüsusiy-

yətləri və bədii rolu böyük əhəmiyyəti göstərir. Əgər tədris prosesində musiqiçi bu incəsənətə 

yiyələnərsə, onda onun ifaçılığın spesifikasını ümumilikdə müvəffəqiyyətlə mənimsənilməsi-

nə böyük ümid var. 

                                                                                                          

I.A.Ahmadova 

 

Pedalization - Creative Process 

 

Summary 

 
This article focuses on the problems of pedalization. Some recommendations and practical 

tips for the teacher and students in the process of working on the pedal are presented. The 

peculiarities of the pedal and its artistic role are of great importance. If this art is learned by a 

musician, it is hoped that he will successfully master the specifics of musicization. 
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Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinin aktual məsələləri 
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                t.ü.f.d. Ç.M. Həmzəyev 
 

Açar sözlər: təhsil, müasir dərs, informasiya texnologiyaları, təlim metodları 

Ключевые слова: образование, современные уроки, информационные технологии, 
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Key words: education, modern lessons, information technology, teaching methods 
 

Təhsil daim yenilənən, müasirləşən, dünyada gedən proseslərə  rəğmən inteqrasiya olunan 

bir sahədir. Hər günün öz tələbi, öz strategiya və taktikası, təhsilalanların hər birinin öz ma-

raqları, dünyagörüşü, bilik səviyyəsi var. Bu baxımdan təhsildə daim yenilənmə, bilik və ba-

carıqların daim artırılması, öyrənilmiş biliklərin dinləyicilərə çatdırılması metodikası və takti-

kasının yayılması labüddür. 

Köhnəlmiş, ənənəvi təlim formaları bugünkü təhsilimizdə effektiv ola bilməz. Çünki bu 

gün informasiya texnologiyaları daim yenilənir, yeni metodlar, innovasiyalar təhsildə özünə 

yer alır. Belə bir vaxtda bu yeniliklərdən kənarda qalaraq təhsildə nailiyyətlərin əldə olunması 

mümkün deyil. Belə ki, hazırda təhsildə elektron lövhə, yeni təlim metodları tətbiq olunur. 

Dərslərdə rollu oyunlar, qruplarla iş və s. kimi metodlardan istifadə olunur. Bilirik ki, bu  

günkü günümüzdə pandemiya ilə əlaqədar olaraq, sinif və auditoriyalarda ənənəvi təhsil for-

malarından istifadə etmək olmur. Şagird və tələbələrin təhsildən geri qalmaması üçün distant 

təhsil ön sıraya çəkilmişdir. Bu məqsədlə Microsoft Teams, Zoom və s. kimi proqramlardan 

istifadə olunur. Bu halda da animasiyalar, işçi stolun paylaşılması, kompyuter, noutbook, te-

lefon, videokamera, mikrofon və s. digər texnikalar köməyimizə gəlir. Ümumiyyətlə, ənənəvi 

təlim zamanı da təhsilalanların və təhsilverənlərin biliklərini yeniləməsi üçün ictimai aləmlə 

kontaktda olması, digər ölkələrin praktikasından yararlanması mütləqdir. 

Hazırda orta məktəblərimizdə hər şagirdə bir kompyuter layihəsi reallaşdırılıb. Sinif otaq-

larında elektron lövhə, elektron jurnaldan istifadə olunur. Bəzi məktəblərdə valideynlər istə-

dikləri vaxt dərsin gedişini izləyə bilir. Bizim Teams proqramı ilə keçdiyimiz dərslərdə də 

məsul şəxslər dərsin gedişini izləyir, lazım olduqda öz tövsiyələrini verə bilirlər. Bu günün tə-

ləbəsi komputerdən, müasir innovasiyalardan istifadə etmədən dərsdə iştirak edə bilmir. Buna 

görə də internetin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, telefon və kompyuterlərin yaddaş və sürətinin 

artırılması günün tələbidir. Bu vasitələrlə  biliyimizi artırsaq da, onların da ziyanı vardır. Belə 

ki, kompüterdən, telefondan çox istifadə şüalanmaya, radiasiyaya məruz qalmağa gətirir. Bu 

səbəbdən, eynəklərdən istifadə etmək, açıq havada kifayət qədər gəzintidə olmaq lazımdır. 

Müəllimin rəhbərliyi ilə sinifdə şagirdlərin müstəqil yaradıcılıq işlərinin fəallaşdırılması 

tədris prosesinin yaxşılaşdırılmasının təsirli yollarından biridir. Buna görə sinifdə şagirdlərin 

idrak fəaliyyətini aktivləşdirən və tədrisin keyfiyyətini yüksəldən bir atmosfer yaratmaq lazımdır. 

Hər bir uşağın bacarıq və qabiliyyətlərini nəzərə almaqla təhsili fərdiləşdirilmək lazımdır. 

Təəssüf ki, uzun müddət təhsil sistemimizdə şagirdlərə fərdi yanaşma imkanı verən real me-

xanizmlər yox idi. Məktəb insanın şəxsiyyətini formalaşdırmağa ehtiyac duymurdu, yalnız 
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müəyyən sosial funksiyaları yerinə yetirməyə çalışırdı. 

Tələbələrin yaradıcılıq potensialını, fərdi qabiliyyətlərini üzə çıxarmaq, gələcək peşə ilə 

əlaqəli keyfiyyətləri formalaşdırmaq üçün məktəbin praktikasında təqdimatdan, konfransdan 

istifadə etməklə dərslər, seminarlar, layihələrin müdafiəsi kimi təhsil formalarından istifadə 

etmək lazımdır. 

Tələbələrin elmi tədqiqat işlərinin təşkili, fənn həftələrinin keçirilməsi hər bir tələbənin 

fərdiliyinin və yaradıcılığının açıqlanmasına kömək edir. 

Təhsil prosesində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə müasir mək-

təbdə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinin yollarından biridir. 

Kompüterdən istifadə edərək təlimin idarə edilməsi şagirdlərin düşünmə fəaliyyətini aktiv-

ləşdirir, assimilyasiya səmərəliliyinin artmasına səbəb olur və bu səbəbdən də təhsilin keyfiy-

yətinə təsir göstərir. Kompüterin tədris aləti kimi əsas məqsədlərindən biri də tədrisin keyfiy-

yətinin asılı olduğu mükəmməllik dərəcəsi ilə şagirdlərin işini proqram-pedaqoji vasitələrin 

köməyi ilə təşkil etməkdir. 

Kompüterin interaktiv və illüstrativ imkanları təhsil prosesinin motivasiya sferasına və 

onun strukturuna əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Təlim proqramlarında cədvəllər, diaq-

ramlar, rəng, səs və s. kimi köməkçi faktorlardan istifadə təhsilin keyfiyyətinin yüksəlməsinə, 

onun dinləyicilər tərəfindən daha maraqla qarşılanmasına səbəb olur. Müxtəlif dərslərdə İKT-

nin tətbiqi şagirdlərin diqqətini aktivləşdirməyə, iş formalarını şaxələndirməyə və fərdin yara-

dıcılıq potensialını artırmağa imkan verir. Təqdimatda diaqramların, cədvəllərin qurulması 

vaxta qənaət etməyə, materialı daha estetik dizayn etməyə imkan verir. Müxtəlif əyləncəli 

tapşırıqlar dərsi daha maraqlı edə bilər: krossvordlar, rəsmlər, illüstrasiyalar, testlər.  

Şagirdlər materialı özləri tapır, təqdimatlarını keçirir. Beləliklə, İKT məktəblilərin müstə-

qilliyini, axtarış, dizayn vərdişlərini  və qabiliyyətlərini inkişaf etdirir.  

Şagirdlər yoldaşları tərəfindən hazırlanan orijinal təqdimatları izləmək və qiymətləndir-

mək fürsəti əldə edirlər. Bu və digər təqdimatlar çərçivəsində mətnlər, qrafika, səs, animasiya, 

video kliplər, yüksək keyfiyyətli fotoşəkillər birləşdirilir. Bu, şagirdlərə yalnız kompüter tex-

nologiyaları biliklərini deyil, həm də yaradıcılıq qabiliyyətlərini nümayiş etdirmək imkanı yaradır. 

Bundan əlavə, dərsin müxtəlif mərhələlərində informasiya texnologiyalarından istifadə et-

mək məsləhətdir: yeni material təqdim edərkən (ensiklopedik proqramlar, Power Point proq-

ramı); təlim mərhələlərində (müxtəlif təlim proqramları); nəzarət və yoxlama zamanı (qiymət-

ləndirmə ilə test); tələbələrin müstəqil işi zamanı (müxtəlif təlim proqramları). Beləliklə, 

müəllimin fəaliyyətinin məzmunu dəyişir: o, biliyin sadəcə “çoxaldıcısı” olmağı dayandırır, 

yeni tədris texnologiyalarının inkişafçısı olur. 

Təhsilin keyfiyyəti probleminin həlli təhsil müəssisələrinin xarici mühitdəki dəyişiklik-

lərə, cəmiyyətin ehtiyaclarına, sosial nizama nə qədər vaxtında və adekvat cavab verəcəyin-

dən, pedaqoji cəhətdən nə dərəcədə təsirli və əsaslandırılmış metod və texnologiyaların seçil-

məsindən asılıdır. 

Bu günkü dövrümüzdə təhsilalanların dərsi dinləmək və öyrənmək üçün texniki vasitələri-

nin, təchizatının olmaması onların təhsil prosesində geriləməsinə səbəb olur.  

Şagirdlərin biliklərinin dövlət standartlarına uyğunluğu, təhsil müəssisəsinin uğurlu işi, 

hər müəllimin fəaliyyəti bu gün təhsilin keyfiyyətinin göstəricisidir. Müasir məktəbdə key-

fiyyəti necə müəyyənləşdirmək olar? Şübhəsiz ki, bu, tələbələrin bilik, bacarıq və bacarıq sə-

viyyəsini, təhsil prosesinin təşkili və həyata keçirilmə səviyyəsini, baş verdiyi şəraiti əks et-

dirən hədəf və nəticə nisbətidir (3). Buna görə də, bu şərtlərin işləməsi üçün müəyyən meyar-

lar təyin etmək lazımdır. Birincisi, "hər şeyə qərar verən" kadrlar, ikincisi, təhsil müəssisə-
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sinin maddi-texniki bazası, üçüncüsü, təhsil proqramı və elmi-metodiki iş. Və bu gün tədris 

prosesini yaxşılaşdırmağın, daha effektiv formaları, metodları, eləcə də dərs vəsaitlərini axtar-

mağın, müasir pedaqoji texnologiyaların tətbiqini və nəticədə təhsilin keyfiyyətini yüksəltmə-

yin zəruriliyi göz qabağındadır. 

Mövzuya marağı necə inkişaf etdirmək, şagirdlərin bilik, bacarıq və bacarıqlarının forma-

laşmasına ən çox kömək edəcək lazımi metod və üsulları necə tapmaq olar?  

Fikrimcə, müəllimin rəhbərliyi altında sinifdə şagirdlərin müstəqil yaradıcılıq işlərinin 

fəallaşdırılması təhsil prosesini yaxşılaşdırmağın ən təsirli yollarından biridir. Buna görə si-

nifdə şagirdlərin idrak fəaliyyətini aktivləşdirən və tədrisin keyfiyyətini yüksəldən bir atmos-

fer yaratmaq lazımdır. 

Hər bir uşağın bacarıq və qabiliyyətlərini nəzərə almaqla təhsilin fərdiləşdirilməsini unut-

mamalıyıq. Təəssüf ki, uzun müddət təhsil sistemimizdə şagirdlərə fərdi yanaşma imkanı ve-

rən real mexanizmlər yox idi. Məktəb insanın şəxsiyyətinin formalaşmasına ehtiyac duymur, 

yalnız müəyyən sosial funksiyaların yerinə yetirilməsinə çalışırdı. Müasir təhsil sistemi mək-

təbi tələbə yetişdirən təlimin həyata keçirilməsinə yönəldir. Nəticə etibarilə, öz intellektual və 

təhsil potensialının formalaşmasına təsir göstərə bilən bir insanın inkişafı və tərbiyəsi məktəb 

təhsilində birinci yerə qoyulmalıdır (1). Beləliklə, tələbələrin yaradıcılıq potensialını, fərdi ba-

carıqlarını üzə çıxarmaq, gələcək peşə ilə əlaqəli keyfiyyətləri formalaşdırmaq üçün məktəbin 

praktikasında dərs-təqdimatlar, dərs konfransları, iş oyunları, seminarlar, layihə müdafiəsi ki-

mi təhsil formalarından istifadə etmək lazımdır. Bu sırada xüsusi yer tələbələrin elmi tədqiqat 

işlərinin təşkili, mövzu həftələrinin aparılmasıdır. Bu iş formaları hər bir tələbənin fərdiliyinin 

və yaradıcılığının açıqlanmasına kömək edir. 

Yeni təhsil konsepsiyasında tədris metodları və texnologiyalarının hər səviyyədə dəyişdi-

rilməsinin, məsuliyyətli seçim və məsuliyyətli fəaliyyət təcrübəsini formalaşdıran, tələbələrin 

müstəqil işini stimullaşdıran və praktiki məlumat təhlil etmə bacarıqlarını aşılayanların əhə-

miyyətinin artırılması zərurəti vurğulanır.Buna görə də tələbə hazırlayan təhsil prinsiplərini 

həyata keçirərək müasir informasiya texnologiyalarına əsaslanan yeni tədris modelinə ehtiyac 

yarandı. Bunları vahid bir təhsil sisteminin tərkib hissələrindən biri hesab edərək, məlumat əl-

də etməyi asanlaşdırırıq, dəyişkən öyrənmə fəaliyyətləri üçün imkanlar açırıq, şagirdin öyrən-

mə fəaliyyətində fəal və bərabərhüquqlu iştirakçı olacağı bir təhsil sistemi qururuq. Buna görə 

də hesab edirik ki, təhsil prosesində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə 

müasir məktəbdə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinin yollarından biridir. 

Kompüterin interaktiv və illüstrativ imkanları təhsil prosesinin motivasiya sferasına və 

onun strukturuna əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Kompüterin orfoqrafiya və punktuasiya 

qaydasını başa düşmək üçün əlverişli iş şəraiti yaratmaq üçün kifayət qədər geniş imkanları 

var. Cədvəllər, diaqramlar, istinad qeydləri şəklində təlim proqramlarında müxtəlif iş formala-

rı təkcə statik məlumatları deyil, həm də qrafika, rəng, səs, piktoqrafiya və s. istifadə edərək 

dinamikada müxtəlif dil hadisələrindən istifadə etməyə imkan verir. 

Ədəbiyyat dərslərində İKT-nin tətbiqi şagirdlərin diqqətini aktivləşdirməyə, iş formalarını 

şaxələndirməyə və fərdin yaradıcılıq potensialını artırmağa imkan verir. Təqdimatda diaq-

ramların, cədvəllərin qurulması vaxta qənaət etməyə, materialı daha estetik dizayn etməyə im-

kan verir. Müxtəlif əyləncəli tapşırıqlar dərsi daha maraqlı edə bilər: krossvordlar, rəsmlər, il-

lüstrasiyalar, testlər. Beləliklə, İKT şagirdlərin müstəqilliyini, dərs üçün material tapmaq, seç-

mək və dizayn etmə qabiliyyətini inkişaf etdirir. 

Dərsin müxtəlif mərhələlərində informasiya texnologiyalarından istifadə etmək məsləhət-

dir: yeni material təqdim edərkən (ensiklopedik proqramlar, Power Point proqramı); təlim 
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mərhələlərində (müxtəlif təlim proqramları); nəzarət və yoxlama zamanı (qiymətləndirmə ilə 

test); tələbələrin müstəqil işi zamanı (müxtəlif təlim proqramları). Beləliklə, müəllimin fəa-

liyyətinin məzmunu dəyişir: o, biliyin sadəcə “çoxaldıcısı” olmaqdan çıxır, yeni tədris texno-

logiyalarının inkişafçısı olur. Şagirdin öyrənmə fəaliyyətinin xarakteri də kökündən dəyişir, 

çünki o, yalnız müəllim və sinif yoldaşları ilə deyil, həm də kompüterlə dialoqa girmək im-

kanı əldə edir. 

Azərbaycan Respublikasında informasiyalaşmış cəmiyyətin qurulması və kompüterləşmə 

sahəsində ciddi, uğurlu addımlar atılmışdır. Bu sahədə həyata keçirilən dövlət siyasətinin mü-

hüm vəzifələrindən biri İKT-nin cəmiyyətin müxtəlif sahələrində, xüsusilə də təhsil sistemin-

də geniş tətbiq edilməsi məsələsidir. Hazırda Respublikamızda bütün sahələrdə, xüsusilə də 

təhsil sistemində mütəxəssislərin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə işləmək 

və onlardan düzgün istifadə etmək bacarığına çox böyük önəm verilir. İKT biliyinə mükəm-

məl yiyələnməyin ən yaxşı yolu isə, təbii ki, orta məktəbdən başladığı üçün bu sahədə həyata 

keçirilən siyasətin mühüm xüsusiyyətlərindən biridir. Təhsildə yeni təlim metod və texnologi-

yalarından istifadə daha yüksək nəticələrin əldə edilməsinə gətirib çıxarır, şagirdlərdə müstə-

qillik, işgüzarlıq, təfəkkür fəallığı, məsuliyyət kimi keyfiyyətlər formalaşdırır. Yeni təlim tex-

nologiyalarının tətbiqi ilə keçirilən müasir dərslər ənənəvi dərslərdən bir çox üstün cəhətləri ilə 

fərqlənir. 

1. Ənənəvi dərsdə təlim müəllim-dərslik-şagird paradinamikası ilə qurulurdusa, müasir 

dərsdə şagird-dərslik-müəllim paradinamikası üstünlük təşkil edir və şagirdlərin hərtərəfli in-

kişafı təmin edilir. 

2. Müasir dərsdə gözlənilən nəticə əsasən alınır. 

3. Müasir dərs şəxsiyyətyönümlü olur. 

4. Müasir dərsdə inkişafetdiricilik, əsas meyar kimi nəzərdə tutulur və s. 

Müasir dərsin əsas cəhətlərindən biri şagirdlərin fəallığıdır ki, buna da interaktiv(fəal) tə-

lim metodlarından istifadə etməklə nail olmaq mümkündür. Bu metodlara əsasən iş forması 

müəyyən edilir: fərdi, cütlərlə, böyük və kiçik qruplarla iş daha əlverişlidir. Şagird ünsiyyət 

prosesində özünü daha yaxşı dərk etdiyinə görə istər qrup, istərsə də cütlərlə işdə fəallıq, şa-

girdlərin fəaliyyətində bir-biri ilə əməkdaşlıq, yaradıcılıq, qarşılıqlı münasibətlər formalaşır. 

Müəllim dərs formasını seçərkən şagirdlərin marağını nəzərə almalıdır. Bu gün məkdəbdən-

kənar mühitdə mövcud informasiya vasitələrindən fəal istifadə edən şagird dərsdə onlar üçün 

maraqlı olanları görmək istəyir. Bunun üçün müəllimin İKT-dən yüksək istifadə bacarığı ol-

malıdır. Həm də bu texniki təminatı lazımi materiallarla zənginləşdirməyi bacarmalıdır. Başqa 

sözlə desək, mövzuya uyğun resursları seçməlidir ki, bu resursların da rəngarəngliyi dərsin 

maraqlı alınmasına, qarşıya qoyulan məqsədə çatmağa imkan yaradacaqdır.  

Hazırda orta məktəblərdən gələn tələbələrin əksəriyyəti orada informatika dərslərini yaxşı 

keçmədiklərini, onun əvəzinə riyaziyyat və digər dərslərlə məşğul olduqlarını və ya bir sıra 

rayon məktəblərində ixtisaslı kadrların olmadığına görə bu dərsin digər dərslərlə əvəz olundu-

ğunu deyirlər. Ona görə də ilk növbədə kadr təminatı, müəllimin vicdanı, öz fənnini yaxşı bil-

məsi və şagirdlərinə sevdirməsi aktual məsələdir. Bundan başqa, bəzi ibtidai sinif müəllimlə-

rinin riyaziyyatı yaxşı bilməməsi səbəbindən 5-ci sinifdən başlayaraq şagirdlərdə riyaziyyat 

dərslərində ”axsamalar” olur ki, bu da onların bünövrəsinin yaxşı qyulmaması səbəbindən baş 

verir. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu günkü şagird sabah tələbə, sonra isə hər hansı ixtisaslı 

kadr, müəllim, həkim, mühəndis və s. kimi yetişdirilməlidir ki, sabah özü də öyrəndiklərini 

gələcək nəsillərə ötürə bilsin. Ən əsası şagird və tələbələri əzbərçiliyə öyrətməkdənsə, onların 

müstəqil işləmək bacarıqlarını, təfəkkürünü inkişaf etdirmək lazımdır. Məhz buna görə dərs 
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prosesində bütün auditoriya ilə işləmək, hər birinə xüsusi tapşırıqlar vermək və onların müs-

təqil işləmələrinə şərait yaratmaq, onları həvəsləndirmə, rəğbətləndirmə və s. yollarla təhsilə 

yaxından cəlb etmək lazımdır. Bir məsələnin bir neçə həlli varsa bütün yolları onlardan eşit-

məyə nail olmaq lazımdır. Hər bir dərs yaradıcı olmalıdır.  

Bu günkü şagird və ya tələbə informasiya  almaq üçün çox böyük imkanlara malikdir. 

Çünki internetə çıxış, hər yerdə olan yenilikləri tez bir zamanda əldə etmək, fikir mübadiləsi 

etmək imkanı yaradır ki, bu da biliyin daim zənginləşdirilməsi üçün böyük əhəmiyyət kəsb 

edir. Bu gün evdə oturaraq, beynəlxalq konfranslara qoşulmaq, xaricdə məqalələr nəşr etdir-

mək, sertifikatlar almaq, dünyada tanınmaq imkanları var. 

Məqalənin aktuallığı. Təhsil sahəsində meydana çıxan problemlərin həlli yollarının öyrə-

nilərək aradan qaldırılmasının zəruriliyini nəzərə alsaq, məqaləni aktual hesab edə bilərik.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik kimi məqalədə müasir dərsin ənənəvi dərslərdən 

üstünlükləri göstərilir. Eyni zamanda, təhsil problemlərinin həlli üçün  üsul və metodlar təsvir 

edilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 

müəllimləri, təhsil sahəsində çalışan mütəxəssislər yararlana bilərlər. 
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Сегодня наука, экономика, образование Азербайджана выбирает стратегию качест-

ва. Мы переходим к информационному обществу, становление которого на современ-

ном этапе его развития реализуется за счет высокого уровня информационных техноло-

гий, в первую очередь, коммуникативных, т.к. высокое качество – это успех только ко-

мандной работы. В стандарте нового поколения отмечено, что приоритетным направле-

нием в системе образования должен быть поиск возможностей, обеспечивающих раз-

витие личности, способной быть не просто носителем и транслятором знаний, но и его 

активным, самоорганизующимся субъектом.  

Саморазвитие, компетентность конкурентоспособность личности – это приоритеты, 

которые становятся основой новой парадигмы образования. Новой школе требуются 

такие методы обучения, которые: Формируем активную, независимую и проактивную 

позицию студентов в обучении; Прежде всего, они использовали общеобразовательные 

навыки и способности, такие как исследование, рефлексивность и самооценка; В них 

формируются не только навыки, но и навыки, которые напрямую связаны с опытом 

применения на практике; Они в первую очередь направлены на развитие познаватель-

ного интереса студентов. Ведущее место среди таких методов принадлежит сегодня ме-

тоду проектов. В его основу положена идея о направленности учебно-познавательной 

деятельности учащихся на результат, который получается при решении той или иной 

практической или теоретически значимой проблемы, обеспеченности совместного пла-

нирования деятельности учителя и обучающегося.  

Стандарт второго поколения предлагает такие виды проектов, как информационные 

(поисковые), исследовательские, творческие, социальные, прикладные(практико-ориен-

тированные), игровые (ролевые). Они могут быть индивидуальными, парными, группо-

выми и т. д. Групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обу-

чающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них 

терпимость, открытость тактичность, готовность прийти на помощь и другие личност-

ные качества.  

Проект следует рассматривать как результат учебной деятельности, не как тему, а 

как интеллектуальное, личностное развитие студентов, рост выбранных ими навыков. 

Полевой проект — это формирование умения работать в команде и работать самос-

тоятельно. При этом изменяется роль учителя – из простого транслятора знаний он ста-
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новится действительным организатором совместной работы с обучающимися, способ-

ствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. Творческий, 

нестандартный подход учителя к проведению уроков ведет к повышению мотивации и 

ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся. Роль преподавателя заклю-

чается в постоянной консультативной помощи. Проектная деятельность позволяет учи-

телю осуществлять более индивидуальный подход к ребенку. Меняется и психологи-

ческий климат на уроке. Из авторитетного источника информации преподаватель ста-

новится соучастником исследовательского, творческого процесса, наставником, кон-

сультантом, организатором самостоятельной деятельности учащихся. А это и есть под-

линное сотрудничество. 

В определенном смысле учитель перестает быть только «чистым предметником» – 

он становится педагогом широкого профиля, педагогом, помогающим ученику увидеть 

мир во всем его единстве, красоте, многообразии. Какую же роль предстоит прожить 

учителю в ходе руководства проектом?  

1. Энтузиаст, который повышает мотивацию учащихся, поддерживая, поощряя и 

направляя их в направлении достижения цели.  

2. Специалист, который компетентен в нескольких (не во всех!) областях. 

3. Консультант, который может организовать доступ к ресурсам, в том числе к дру-

гим специалистам.  

4. Руководитель, который может четко спланировать и реализовать проект.  

5. “Человек, который задает вопросы”, который организует обсуждение способов 

преодоления возникающих трудностей путем косвенных, наводящих вопросов, обнару-

живает ошибки и поддерживает обратную связь.  

6. Координатор, который поддерживает групповой процесс решения проблем.  

7. Эксперт, который дает четкий анализ результатов как выполненного проекта в 

целом, так и отдельных его этапов.  

В своей практике использую проектную деятельность по двум направлениям: про-

ектные уроки и проекты во внеурочной деятельности.  

Проектные уроки провожу на тех темах, где преобладает теоретический материал, 

где можно значительно и интересно расширить его за счет внеучебных источников.  

На этих уроках я кратко по структурно-логической схеме или по опорному конс-

пекту предлагаю ученикам увидеть весь материал в целом, показываю причинно-след-

ственные связи между событиями и явлениями, разнообразные зависимости между объ-

ектами, процессами.  

На последующих уроках ребята разбивают тему на части, делятся на группы, зна-

комятся с критериями презентаций, совершенствуют навыки свертывания и анализа ин-

формации, составляют вопросы по теме, дополняют материал, продумывают наглядный 

материал: рисунки, плакаты, опыты, анимации, раздаточный материал, составляют 

план защиты своего проекта, продумывают формы и методы подачи материала в пре-

зентации.  

Далее осуществляется публичная презентация своего учебного продукта.  

Внеурочные проекты ребята, выбрав интересующие их темы, готовят дома, и пред-

ставляют их в различных видах: исследовательский проект, проект - инсценировка, ор-

ганизационный проект, проект - выставка, проект - видеофильм, проект – рекламный 

ролик, мультимедийный проект.  

Таким образом, посредством метода проектов, задействованы практически все виды 
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универсальных учебных умений:  

Регулятивные: планирование, саморегуляция.  

Познавательные: поиск и сбор информации, структурирование материала, постро-

ение речевого высказывания, смысловое чтение, обобщение, анализ и другие мысли-

тельные операции, решение поисковых, творческих и исследовательских задач. Комму-

никативные: планирование сотрудничества, распределение функций, ролей, умение 

слушать, интегрироваться в группу, управление поведения партнера, умение выражать 

свои мысли, владение речью.  

При организации проекта необходимо соблюдать ряд условий:  

1. Проект должен быть возможен и соответствовать возрасту и способностям уча-

щихся. 

2. Обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов, как в части 

ориентации при выборе темы проекта, так и в части конкретных приёмов, технологий и 

методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта.  

3. Необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания, так и в отношении используемых методов. 

4. Необходимо использовать тетрадь самоконтроля, в которой проводить самоана-

лиз в ходе работы, и которая будет использоваться при составлении отчетов и во время 

собеседований с руководителями проектов.  

5. Необходимо наличие ясной и простой системы оценки итогового результата ра-

боты по проекту.  

6. Результаты и продукты проектной деятельности должны быть презентованы. Они 

должны получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной форме.  

При организации проектной деятельности учителю необходимо обратить внимание 

и совершенствовать следующие основные функции в отношении учащихся:  

● диагностика состояния процесса обучения учащихся;  

● осуществление целеполагания;  

● обеспечение мотивации учащихся и вовлечение их в деятельность; 

● управление деятельностью учащихся;  

● коррекция деятельности учащихся;  

● контроль над выполнением заданий; рефлексия деятельности.  

Такое сопровождение позволяет учитывать интересы каждого из учеников, помо-

гать осваивать способы нахождения новых знаний, отвечать на их конкретные запросы. 

Студенты воспринимают такой учебный процесс как естественный и справедливый 

по отношению к предъявляемым к ним требованиям, что приводит к резкому повыше-

нию учебной мотивации студентов. Из пассивной темы студент становится активным 

членом студенческого коллектива в методике преподавания, основанной на проектах. 

Большинство студентов проявляют инициативу в исследованиях, предлагают интерес-

ные проектные идеи и выражают желание участвовать со своими проектами в конфе-

ренциях и конкурсах. Таким образом, проектный метод обеспечивает высокое качество 

обучения и приобретение студентами важных навыков: - мотивации к творчеству и 

учебной и научной деятельности в работе; - желание решать проблемы; - умение само-

образовываться; - подготовка к использованию информационных ресурсов; - способ-

ность к социальному взаимодействию 5. В ходе применения методики проекта студен-

ты не только приобретают базовые навыки, знания и умения, но и получают опыт само-
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образования и саморазвития. Данная методика максимально приближает учебный про-

цесс к практике, что позволяет бакалавру максимально полно и эффективно подгото-

виться к будущей профессиональной деятельности. Следует отметить, что проектный 

метод очень важен при подготовке бакалавров по туризму, поскольку работа в туристи-

ческом бизнесе предполагает развитие дизайнерских навыков, направленных на эконо-

мический эффект и социально значимые результаты. Процесс подготовки и реализации 

проекта охватывает организационные, производственные, технологические, торговые и 

другие мероприятия, которые приводят к внедрению нового туристического продукта. 

По результатам обучения студенты должны уметь развивать основные направления 

деятельности туристических предприятий в соответствии с запланированной стратеги-

ей развития, ресурсными возможностями и существующим рыночным спросом. Охва-

тывает дизайн, цели, ресурсы и сроки туров в сфере туризма; разработка экономически 

обоснованных решений с учетом воздействия внешних и внутренних факторов; коорди-

нация деятельности участников проектной группы. В процессе проектирования прово-

дится всесторонний анализ макро и микросреды, сильных и слабых сторон применения 

нового туристического или экскурсионного маршрута. Разработка проектов полностью 

соответствует критериям исследовательской деятельности бакалавра и может быть воп-

лощена в написании выпускных работ. Таким образом, метод проекта развивает у сту-

дентов когнитивные и творческие навыки, аналитическое и критическое мышление че-

рез интерактивность. Этот метод направлен на выявление способностей и формирова-

ние личности студентов. Обучение имеет практическую направленность, влияющую на 

развитие разносторонней личности, познавательной активности и творческой активнос-

ти. Проектный метод также “учит” студентов адаптироваться к стремительно меняю-

щимся условиям современной жизни. Таким образом, проектный метод позволяет при-

менить новый подход к организации обучения, активизирующий познавательную дея-

тельность студентов. 

Следует отметить, что реализация метода проектов и исследовательского метода на 

практике ведет к изменению позиции учителя. Метод проектов предполагает выполне-

ние учителем только функции управления и коррекции деятельности учеников, кото-

рые сами ставят перед собой задачи и решают их, осуществляют контроль своих дейст-

вий и оценку своего результата [1].  

Проект как форма работы требует оформления результатов для предъявления их 

окружающим. Основная цель проектного обучения – создать условия для развития уме-

ния школьников учиться на собственном опыте и опыте других обучающихся в про-

цессе разработки учебного проекта. Этот метод продолжает активный поиск приёмов 

развития творческого потенциала обучающихся, стимулирует познавательный интерес. 

Исследовательские проекты нацеливают обучающихся на глубокое изучение пробле-

мы, защиту собственных путей её решения, направляют обучающихся на решение 

реальных проблем. 

Перед школьными учителями выстраиваются новые задачи, по которым обучаю-

щегося важно не только вооружить знаниями по предмету, но и показать, как нужно 

применять полученные знания на практике. Государственные образовательные стан-

дарты Азербайджана предусмотрено использование в образовательном процессе техно-

логий деятельностного типа, проектная деятельность определена как одно из условий 

реализации основной образовательной программы общего образования. Подготовка 

выпускников школ к будущей профессиональной деятельности должна осуществляться 
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без отрыва от изучения базовых предметов школы. Без сомнения, рост ориентации об-

разования на запросы работодателей приводит к росту специфического метода обуче-

ния – практико-ориентированного. 

Старая школьная модель пассивного изучения фактов и их повторения вне кон-

текста уже недостаточна для подготовки учащихся к выживанию в современном мире. 

Решение очень сложных задач требует, чтобы учащиеся обладали как фундаментальны-

ми навыками (чтение, письмо и биологии), так и навыками 21 века (работа в команде, 

решение проблем, сбор исследований, управление временем, синтез информации, ис-

пользование высокотехнологичных инструментов). Благодаря такому сочетанию навы-

ков студенты становятся руководителями и менеджерами своего учебного процесса под 

руководством и наставничеством опытного учителя. Эти навыки 21 века включают пла-

нирование личной и социальной ответственности, критическое мышление, рассуждение 

и креативность; сильные коммуникативные навыки, как для межличностного общения, 

так и для презентации; требуется межкультурное понимание; визуализация и принятие 

решений. Знание того, как и когда использовать технологии, и выбор наиболее под-

ходящего инструмента для решения задачи.  

В процессе обучения проекты выступают как итоговые задания, в результате кото-

рых преподавателю предоставляется возможность произвести обобщенную оценку зна-

ний, умений и навыков учащихся, усвоенных на протяжении всего семестра. Под про-

ектами нами понимается самостоятельная итоговая исследовательская творческая Ра-

бота студента. 

Методика учебного проектирования включает в себя несколько аспектов: методи-

ческую подготовку преподавателя, методику выбора объектов творчества студентов, 

методику планирования процесса учебного проектирования, методику организации 

учебного проектирования.  

Учителя, работающие в средних школах, должны быть адекватно проинформирова-

ны об особенностях, этапах, методах и приемах проектного подхода к обучению, его 

реализации и оценке. Для этого обучение без отрыва от производства по данному под-

ходу должно быть организовано в сотрудничестве с университетом-школой. Кроме то-

го, кандидаты в учителя, которые закончат обучение, должны быть осведомлены о ме-

тодах, которые ставят студента в центр и делают его активным во время обучения. 

2. После того, как учителя должным образом проинформированы о подходе к обуче-

нию, основанному на проектах, учителя должны предоставить учащимся информацию 

о решении проблем и этапах научных исследований, а также подать заявки в этом кон-

тексте и дать необходимую обратную связь. 

3. В приложениях проектного подхода к обучению учащиеся могут получать по-

мощь от своих семей при выполнении своих проектов. В этом отношении информиро-

вание семей о работе над проектом позволит процессу работать лучше. 

Научная новизна исследования заключается: 

— в разработке теоретических основ обучения биологии в условиях применения ме-

тода проектов в период курикулум; 

— в дальнейшем теоретическом углублении понятий «метод проектов», «проектная 

культура», «проектирование»; 

— в разработке системы проектов биологической направленности, построенной на 

отобранном учебном материале. 

Практическая значимость результатов исследования заключается: 
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— в разработке рекомендации для учителя по использованию метода проектов в 

подготовке учащихся биологических классах. 
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U.N. Şirinzadə 

 

Layihə fəaliyyətlərində müəllim və tələbələrin rolu 

 

Xülasə 

 
Tədqiqatımızın məqsədi müəllimlərin və tələbələrin layihə əsaslı təlim mühitinin əsas də-

yişənləri haqqında alnayışlarını, eləcə də tələbələrin bu metoddan istifadə zamanı öyrənməyə 

töhfə verdiyinə inanıb-inanmadığını araşdırmaq idi. Nəticələr göstərir ki, ümumiyyətlə, tələ-

bələr əsas öyrənmə mühiti dəyişənlərini vacib kimi qiymətləndirirlər. Bundan əlavə, nəticələr 

göstərir ki, müxtəlif tədqiqat kontekstlərdə müəllimlərin və tələbələrin təlim mühiti haqqında 

təsəvvürləri əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Ümumiyyətlə, təhsilin müxtəlif pillələrində şa-

girdlər arasında heç bir fərq aşkar edilməmişdir. Bununla belə, xüsusi dizayn dəyişənləri baxı-

mından müxtəlif fənlər üzrə tələbələr əhəmiyyətli dərəcədə fərqli təmsillər nümayiş etdirdilər. 

Nəhayət, öyrənmə mərhələsi ilə intizam arasında əhəmiyyətli qarşılıqlı təsirlər aşkar edilmiş-

dir. 

 

U.N. Shirinzade  

 

The role of teachers and students in project-based learning 

 

Summary 
 

The aim of our study was to examine how teachers and students perceive the key design 

variables of a problem-based learning environment, and whether students believe they are 

conducive to learning. The results show that, in general, students value the key learning 

environment variables as important. In addition, the results show that teachers 'and students' 

perceptions of the learning environment differ significantly in different institutional contexts. 
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In general, no differences were found between students at different stages of education. 

However, in terms of specific design variables, students across different disciplines exhibited 

significantly different representations. Finally, significant interaction effects were found 

between the learning phase and the discipline. 

 

Поступило в редакцию: 23.11.2021 
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Durğu işarələrinin öyrənilməsi və istifadəsi kənardan nə qədər asan görünsə də, əslində 

onların istifadəsinin öyrənilməsi və öyrədilməsi çox çətinlik törədir. Xüsusi ilə ingilis dilini 

öyrənən tələbələr onların istifadəsində bəzi çətinliklə üzləşirlər. Xarici dil öyrənən tələbələr 

üçün yazıda onların yerinin müəyyənləşdirilməsi və yerləşdirilməsi həmişə problem törədib. 

Çətinliklə üzləşənlər deyirlər: “Axı durğu işarələrini nə üçün işlətmək lazımdır?”  

Durğu işarələri şifahi nitqi yazılı nitqə gətirməyin ən asan və düzgün yoludur. Durğu işa-

rələrindən nöqtə, vergül, nöqtəli vergül və s. danışıqda olan tempi, vurğunu, stressi, tembri və 

sair xüsusiyyətləri yazıya gətirir. Danışıqda olan praqmatik mənanı isə sual, nida işarəsindən 

istifadə etməklə göstərə bilərik. Təsviri (qrafik) vasitə kimi dilin supraseqmental xüsusiyyət-

lərini aşkara çıxarmaq üçün (suprasegmental features) durğu işarələri əsasən qrammatikanın 

tədqiqat sahəsi hesab olunur. Yaxşı yazı üslubunun (a good style of writing) əsas xüsusiyyət-

lərindən biri də yerində düzgün istifadə olunmuş durğu işarəsidir. Düzgün istifadə olunmuş 

durğu işarəsi müəllifin savadlılığının göstəricisidir. Durğu işarələrinin tədqiqi qrammatikanın 

tədqiqat obyekti olduğu kimi, üslubiyyətin də tədqiqat obyektidir. Yazıda durğu işarələrinin  

istifadə miqdarı yazının üslubu ilə əlaqədardır. Məsələn, bədii ədəbiyyatda vergülün yerinə ti-

renin istifadə olunması və bəzən daha tez-tez işlədilməsi danışanın emosional, şəxsi hissləri-

nin təzahürüdür.  

Durğu işarələri sözləri mənalı qruplara bölür və oxucuda çaşqınlıq yaratmağın qarşısını 

alır. Əlbəttə ki, nitqdə durğu işarəsi yoxdur. Biz qrammatik bölgünü, intonasiyanı, sevinərkən, 

qəzəblənərkən üzümüzdə yaranan ifadəni yazıda əks etdirmək üçün durğu işarələrindən istifa-

də edirik. Bu iş üçün onlar ən yaxşı qrafik vasitələrdir. 

İngilis dilində durğu işarələrinin yeri məsələsi də çox mübahisəli məsələlərdən biridir. 

Durğu işarələrinin nitqə verdiyi rəngarənglik ona “ona öz yerini düzgün bilmək” hüququnu tə-

ləb etməyə ixtiyar verir. Bəzi müəlliflər ingilis dilində durğu işarələrinin yerinin sərbəst oldu-

ğunu düşünürlər. Hətta, biz araşdırmalar zamanı belə bir ifadəyə də rast gəldik: “Punctuate 

wherever you like.” Əlbəttə biz bu fikirlə tamamilə razılaşa bilmərik. Doğrudur, bədii üslubda  

müəllifin yazıya öz yanaşma üslubu olur və bu üslub müəllifə imkan verir ki, durğu işarəsini 

normadan bir qədər artıq istifadə etsin. Bu cür durğu işarələrini ‘müəllif durğu işarəsi’ (author’s 

marks) (1, s. 3) adlandırırlar. Bu cür istifadə olunan durğu işarələrinin məna çalarları vardır. 

Həmin məna çalarları mətnin bədii üslubunu daha da artırır. Bu cür istifadə olunan durğu işa-

rələri çox vaxt qrammatik qaydalarla üst-üstə düşməyə də bilər. Məsələn, bilirik ki, sual işa-
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rəsi sual cümlələrinin sonunda qoyulur. Nümunə:  

Do you like coffee? 

Göründüyü kimi, təqdim olunan nümunə sual cümləsidir və  sonunda sual işarəsi qoyulub. 

Digər  nümunəyə nəzər salaq:  

John likes whisky?  

Bu cümlə qrammatik baxımdan sual cümləsi deyil. Onun sonunda sual işarəsi istifadə et-

məklə biz öz təəccübümüzü büruzə veririk. Bu forma əsasən bədii yazı üslubuna  aiddir. 

Bildiyimiz kimi, bitmiş fikir ifadə edən cümlənin sonunda nöqtə qoyulur. Amma bu həmi-

şə belə olmur. Məsələn, qeyri formal yazıda biz cümləni nöqtə qoymadan da bitirə  bilərik. 

Müqayisə edək:  

Sounds good, I’m leaving right now.  

Bu cümlədə məna aydındır, fikir tamamlanıb və cümlənin sonunuda nöqtə qoyulub. Am-

ma:  

Sounds good, I am leaving right now   

Bu cümlənin sonunda nöqtə qoyulmayıb. Bu onu göstəririk ki, fikrimiz hələ tamamlanma-

yıb. Qarşı şəxsdən cavab gözləyirik və yaxud məsələnin həllini onun öhdəsinə buraxırıq. Bu 

siyahını genişləndirə bilərik. Amma bu bizə əsas vermir ki, yazımızda istənilən yerdə və istə-

diyimiz durğu işarəsini istifadə edək. Əks halda biz qrammatik qaydalara qarşı çıxmış olarıq. 

Qrammatikaya əsaslanaraq istifadə olunan durğu işarəsinin yeri sabitdir və yazılarında bu cür 

qaydalara əsaslanaraq durğu işarələrini işlədən müəlliflər həmişə haqlı olurlar. Qrammatik 

qaydaları bilmədən qurğu işarələrini düzgün istifadə etmək olmaz. Bu fikrə əsaslanan müəllif-

lərdən biri çox düzgün olaraq yazmışdır: “You can not punctuate in English without thinking 

about grammar.” 

İndi isə durğu işarələrinin istifadəsindəki bəzi istifadə hallarını nəzərdən keçirək [6]. 

Durğu işarələrindən üçü cümlənin sonunda istifadə olunur. Onlar nöqtə, sual işarəsi və ni-

dadır. 

Nöqtə əsasən nəqli cümlələrin sonunda, bitmiş hesab edilən digər sözlərin sonunda, bəzi 

qısaltmalardan sonra istifadə olunur. 

Nümunəyə baxaq: 

     Nəqli cümlənin  sonunda: 

Jane and Jack went to the market. 

     Qısaltmalardan sonra:  

Her Mar. birthday came and went. 

Nida işarəsinin cümlənin sonunda işlənməsinə aid misallara baxaq: 

     Dialoq daxilində:  

 “Holy cow!” screamed Jane. 

    Emfatik mənada:  

My mother-in-law’s rants make me furious!   

    Nidadan sonra: 

Alas! Auch! 

Sual işarəsinin cümlənin sonunda işlənmə hallarına baxaq: 

Sual cümləsinin sonunda:  

When did she leave for London? 

Təəccüb ifadə edən nəqli cümlənin sonunda:  

She fell asleep? 

Yazıda vergülün işlədilməsinin bəzi istifadə halları: 
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1. İki tabesiz mürəkkəb cümləni bir-birindən ayırmaq üçün vergüldən istifadə olunur. Bu 

zaman tabesizlik əlaqəsi ifadə edən bağlayıcılardan (and, so, but, or və s.) əvvəl vergül ya-

zılır. 

My brother went to the beach yesterday, but he forgot his sunscreen. 

Bəzən cümlələr bir-birinə bağlayıcısız, yalnız vergüldən istifadə etməklə də bağlana bilər. 

Water bills usually rise during the summer, as people are thirstier during hot and humid 

days. 

2. Təsviredici təyin budaq cümlələri ilə baş cümlə arasında əlaqə zəif olduğu üçün vergül-

dən istifadə olunur: 

His father, who had served in the Navy during World War II, had been a doctor with 

good political connections in both the capital and in the Yard [20, s.6]. 

My wife, like many wives, is jealous of my time (14, s. 22). 

Aşağıdakı cümlələrdə vergülün istifadəsini  analiz edək:  

The contract, which I signed yesterday, should make us rich. 

Which I signed yesterday - əlavəsini atsaq cümlənin mənası dəyişməyəcək. 

Bu cümləni vergülsüz də yaza bilərik. Məsələn, 

The contract which I signed yesterday should make us rich. 

Bu cümlələrin hansı düzdür?  Vergüllə yazılan ya vergülsüz yazılan?  

İngilis dilinin qrammatikasından öyrəndiyimizə əsasən birinci cümlə təsviredici təyin bu-

daq cümləsi (Descriptive Attribute Clause) olduğundan hər iki tərəfdən vergüllə ayrılır. Bəs, 

ikinci cümlə barədə nə deyə bilərik? Bu cümlələrin hər ikisi düzdür. Cümlələrin bu cür yazıl-

ması onların istifadə olunduğu kontekstlə əlaqədardır. Birinci cümlədə  müəyyən müddətdir 

ki, hər iki şəxsə məlum olan müqavilədən danışılır və qulaq asan şəxs müqavilənin imzaladı-

ğını bilmir. Bunu danışan şəxs  ona xatırladır. Həmin cümlənin mənası belədir: 

The contract – which, by the way, I signed yesterday – should make us rich. 

İkinci cümlədə isə kontekstə uyğun olaraq müəyyən etmək olar ki, sözü gedən müqavilə-

dən ilk dəfədir ki, danışılır, onun adı mətndə ilk dəfədir ki, çəkilir. Belə olan halda ikinci 

cümlədə düzgün hesab edilə bilər. Beləliklə, məlum olur ki, birinci cümlədə istifadə olunan 

which I signed yesterday kontrakta əlavədir, ikinci cümlədə istifadə olunan which I signed 

yesterday isə cümlədə istifadə olunan mühüm eyniləşdirmədir (essential identification). Belə 

fərqlərə əsasən which və who bağlayıcıları ilə istifadə olunan təyin budaq cümlələrində rast 

gəlinir. Bu cür fərqləri aydınlaşdırmaq üçün aşağıdakılara diqqət yetirmək lazımdır: 

1. Əvvəlcədən deyilmiş fikir haqqında əlavə məlumat verilirsə, o halda o əlavə hesab olu-

nur və  vergül ilə yazılmalıdır. 

2. Əgər verilmiş cümlədə istifadə olunan which və  who nisbi əvəzliklərini that və nothing 

əvəzlikləri ilə əvəz edə biləriksə, o halda onlar tamamilə əsas hesab edilirlər və cümlədən ver-

güllə ayrılmırlar.  

3. Əgər which və who ilə başlayan cümlələri tire ilə ayıra biləriksə, o halda onlar əlavə he-

sab olunur və cümlədən vergüllə ayrılmalıdırlar. 

Digər nümunə: 

Our sales are well up this year, which is splendid. 

Bu cümlədə  vergül + which  xüsusi məna daşıyır. Belə ki, which is splendid – cümləsi əv-

vəlki cümləyə izahat, şərh verir. Bu cümlə ilə year sözünə əlavə məlumat verilmir, bütöv 

cümləyə izahat veririk.  Bu qayda vergülün which ilə xüsusi istifadəsi qaydası hesab edilir. 

1. Cümlədə işlənən həmcins üzvlər arasında (denoting a series) vergüldən istifadə olunur.  

2. Xitablardan sonra da vergül istifadə olunur: 
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“John,” she cried out, and then the bullet shattered her jaw (14, s. 119).  

1. Zərflik budaq cümlələri baş cümlədən əvvəl gəldikdə, baş cümlə ilə zərflik budaq cüm-

ləsi arasında vergül yazılır. Məsələn, 

As soon as they arrest him, they’ll do another search. 

If people love each other, why can’t they trust themselves enough to get married? 

Though, although və since (because - mənasında) bağlayıcıları istifadə olunan budaq 

cümlə baş cümlədən əvvəl yaxud sonra istifadə olunmasından asılı olmayaraq, onlar baş cüm-

lədən  vergüllə ayrılır. Məsələn, 

I’ll see her, although I don’t want to. 

I’m sure she’ll agree, since you have asked so nicely. 

I gave the guard my best innocent smile, since he maintained a professional difference 

[p.4]. 

Əgər fasilə bir qədər uzundursa, o halda vergülün yerinə tire də istifadə oluna bilər. Mə-

sələn, 

I’ll see her - although I don’t want to. 

Bundan başqa, ingilis dilində tez-tez rast gəldiyimiz however, on the other hand  kimi 

sözlər də əlavə hesab edilir və cümlədə vergüllə ayrılırlar. Hər iki birləşmə cari cümləni əv-

vəlki cümlə ilə birləşdirir. However cümlənin əvvəlində işləndikdə ondan sonra vergül qoyu-

lur, cümlənin ortasında işləndikdə onun hər iki tərəfində vergül qoyulur, cümlənin axırında iş-

ləndikdə isə ondan əvvəl vergül qoyulur.  

Tələbələrin kreativ yazı bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi zamanı durğu işarələri şifahi nit-

qi yazılı nitqə gətirməyin ən asan və düzgün yoludur. Durğu işarələrindən nöqtə, vergül, nöq-

təli vergül və s. danışıqda olan tempi, vurğunu, stressi, tembri və sair xüsusiyyətləri yazıya 

gətirir. Danışıqda olan praqmatik mənanı isə sual, nida işarəsindən istifadə etməklə göstərə bi-

lərik. Təsviri (qrafik) vasitə kimi dilin supraseqmental xüsusiyyətlərini aşkara çıxarmaq üçün 

(suprasegmental features) durğu işarələri əsasən qrammatikanın tədqiqat sahəsi hesab olunur. 

Yaxşı yazı üslubunun (a good style of writing) əsas xüsusiyyətlərindən biri də yerində düzgün 

istifadə olunmuş durğu işarəsidir. 

Tələbələrin kreativ yazı bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi yollarından biri də durğu işarələ-

rinin sözləri mənalı qruplara bölməsi və oxucuda çaşqınlıq yaratmağın qarşısını almaqdır. Əl-

bəttə ki, nitqdə durğu işarəsi yoxdur. Biz qrammatik bölgünü, intonasiyanı, sevinərkən, qə-

zəblənərkən üzümüzdə yaranan ifadəni yazıda əks etdirmək üçün durğu işarələrindən istifadə 

edirik. Bu iş üçün onlar ən yaxşı qrafik vasitələrdir. 

İstifadə etdiyimiz nöqtə, vergül, nöqtəli vergül və s. bəzilərinə adi işarə kimi görünsə də 

yazıda onların istifadəsi böyük əhəmiyyət və məna kəsb edir. Düzgün istifadə olunmuş durğu 

işarəsi müəllifin savadlılığının göstəricisidir. Durğu işarələrinin tədqiqi qrammatikanın tədqi-

qat obyekti olduğu kimi, üslubiyyətin də tədqiqat obyektidir. Yazıda durğu işarələrinin istifa-

də miqdarı yazının üslubu ilə əlaqədardır. Durğu işarələrinin istifadəsi baxımından cümlələr 

arasında məna fərqi vardır. Fərqli kontekstlərdə fərqli durğu işarəsi istifadə etməklə yeni mətn 

yarada bilərik.  

Yazılı mətnin daxili əlaqələrinin yaranmasında, tələbələrin kreativ yazı bacarıqlarının tək-

milləşdirilməsinin yollarından biri də onun qrafik strukturunun formalaşmasında durğu işarə-

lərinin  istifadəsinin böyük məna kəsb etməsidir. Yazılı mətndə istifadə olunan hər bir durğu 

işarəsi semantik, ritorik gücə malikdir. Müasir ingilis dilində durğu işarələrinin dörd funksi-

yası vardır. Bu  funksiyaların hər birinin mətn diskursunun yaranmasında öz rolu, yeri  vardır.  

Məqalənin aktuallığı. Müasir ingilis dilində tələbələrin kreativ yazı bacarıqlarının təkmil-
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ləşdirilməsi yollarının öyrənilməsi, fərqləndirilməsi, müəyyən edilməsi məqalənin aktuallığını 

təşkil edir.   

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik müasir pedaqogikada tələbələrin kreativ yazı baca-

rıqlarının təkmilləşdirilməsi yollarının  öyrənilməsi ilə bağlıdır.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə tədqiq edilən vasitələrin tələbələr, 

müəllimlər, tədqiqatçılar və digər hərbi sahə ilə maraqlanan şəxslərin düzgün istifadəsinə yar-

dımçı ola bilər.  
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Dəyişən, yeniləşən dünyanın praktikası ümumtəhsil məktəblərində “Ədəbiyyat” fənninin 

məzmununun yenilənməsi, yeni mahiyyət və çalar qazanmasını zərurətə çevirir. Şagirdlərin 

bilik və bacarıqlarının formalaşmasında lazımi fənn materiallarının seçilərək dərsliklərə daxil 

edilməsi, böyüyən nəslə qədərincə öyrədilməsi indiki mürəkkəb mədəni-ideoloji fikir mübari-

zələri çağında xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Yaddaş məktəbindən təfəkkür məktəbinə, ənənəvi 

təhsil proqramlarından yeni fənn kurikulumlarına, yeni təlim üsul və formalarına keçidi zəru-

rətə çevirmiş müasir ictimai şüur və sosial münasibətlər hər bir tədris fənninin yeni yol stra-

tegiyasını müəyyənləşdirmişdir. Dünya ictimai fikri və texniki nailiyyətləri hazırda özünün ən 

yüksək mərhələsindədir və bu tendensiya artan xətlə davam etməkdədir. “Söhbət artıq insan 

varlığının fundamental əsaslandırılmasından, yeni dəyərlərin yaradılmasından gedir. Yeni 

dünyagörüşün ilkin əsasları texnogen sivilizasiyanın öz içində yaranır. Müasir dünyada tama-

milə fərqli mədəni ənənələr bir-biri ilə toqquşur, qarşılaşır və dialoqa girir. Bəşəriyyət isə an-

layır ki, bu dialoqu aparmağı öyrənmək lazımdır” (22, s. 123). 

Bu zərurəti tam başa düşərək “Ədəbi əsərlərin öyrədilməsi zamanı şagirdlərin şifahi və ya-

zılı nitqi tədricən cilalanır. Şagirdlər ana dilimizdə yazılmış əsərlərdə dilin gözəlliyini, dərin 

fikir və ifadə zənginliyini görüb-götürür. Təlim prosesində sənətkarın sözdən istifadə məha-

rəti, nitqin bədiiliyi, ifadəliliyi, obrazlı sözün doğurduğu emosionallıq və fikir tutumu haqqın-

da aydın təsəvvür yaradılır, bu əsasda şagirdlərin özünün nitqinin zənginləşməsi təmin edilir” 

(Azərbaycan Respublikasının Ümumtəhsil məktəbləri üçün Ədəbiyyat fənni üzrə təhsil proq-

ramı (kurikulumu) (3, s. 7) fikri ilə yanaşı qeyd edilir ki, “Şagirdlərin ümumi orta təhsil səviy-

yəsində qazandıqları bacarıq və vərdişləri təkmilləşdirilməklə, tarixi-xronoloji ardıcıllıqla 

Azərbaycan ədəbiyyatının çoxəsrlik inkişaf yolu, ədəbi ənənə və əlaqələri, Azərbaycan və 

dünya ədəbiyyatının görkəmli ədəbi simalarının yaradıcılığından nümunələr öyrədilir, ədəbiy-

yat nəzəriyyəsinə dair məlumatlar genişləndirilir, şagirdlərin ədəbi-bədii, tənqidi təfəkkürü-

nün formalaşması təmin olunur” (Azərbaycan Respublikasının Ümumtəhsil məktəbləri üçün 

Ədəbiyyat fənni üzrə təhsil proqramı (kurikulumu) (3, s. 8). 

Xalqların minilliklər ərzində formalaşmış və onların davranışlarına, etnodini davranış və 

intellektlərinə hopmuş, onları hərəkətə gətirən mədəni nailiyyətlərini Azərbaycan yeniyetməsi 
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o dərəcədə mənimsəməli və özününküləşdirməlidir ki, dəyişməkdə olan dünyanın mədəni qa-

zanclarını, genezisini şüurlu surətdə tuta bilsin, dünya xalqlarının mədəni, intellektual hərəkət 

xəritəsini müəyyənləşdirsin.  

Azərbaycanın müasir dünyada tutduğu mövqeyi yeni tendensiyalar müəyyənləşdirir, yeni 

çağırışları reallaşdırmağı qaçılmaz edir. “Azərbaycanın beynəlxalq əmək bölgüsünə inteqra-

siyası, dünya ölkələri arasında əməkdaşlıq meyllərinin güclənməsi, iqtisadiyyatın dinamik in-

kişafı, yeni istehsal sahələrinin meydana gəlməsi cəmiyyətin hər bir sahəsində yüksək təhsil 

səviyyəsinə malik mütəxəssislərə tələbatı artırır. Bu isə öz növbəsində yüksək tələblərə cavab 

verən çevik təhsil siyasətinin həyata keçirilməsini zəruri edir” (20, s. 24). 

Məktəbdə milli və bəşəri dəyərlərə əsaslanan təhsilin məzmunu xalqın gələcək inkişafını, 

təhsil-təlim keyfiyyətini, əhalinin rifahını təmin edəcək əsas keyfiyyət amilinin yaradıcısıdır. 

Şagird şəxsiyyətinin, təfəkkürünün inkişafı ölkənin əmək bazarını, intellektual sferasını təmin 

edəcək, rəqabətədavamlı kadr hazırlığını müəyyən edəcək kriteriyalardır. “Ölkə qarşısında 

duran növbəti strateji vəzifə sosial-iqtisadi həyatın daha da modernləşdirilməsi və qabaqcıl 

beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılması yolu ilə davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsi və 

əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsindən ibarətdir. Müasirləşdirmə, ilk növbədə, qabaq-

cıl texnologiyaların və idarəetmə üsullarının, elmi nailiyyətlər əsasında yaradılan innovasiya-

ların ölkənin sosial-iqtisadi həyatına uğurlu tətbiqi ilə bağlıdır. Bunun üçün prioritet istiqamət 

ölkə iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasının sürətləndirilməsi ilə yanaşı, ölkə-

də insan kapitalının inkişafı, şəxsin müasir bilik və bacarıqlara yiyələnməsinin təmin edilmə-

sidir. İnsan kapitalının inkişafı, iqtisadiyyatın qlobal sistemə uğurlu inteqrasiyası və ölkənin 

beynəlxalq rəqabətdən daha effektli faydalanması prosesində ən mühüm şərtlərdən olub, ölkə-

nin təhsil sisteminin başlıca vəzifəsini təşkil edir” (1). Azərbaycan məktəbinin, pedaqoji fikir 

tarixinin inkişaf dinamikasına diqqətlə nəzər saldıqda dünyanın əsas yaradıcı şəxslərinin bədii 

əsərlərinin tədris materialı olaraq hər zaman əsas resurslardan biri kimi istifadə olunduğunu 

müşahidə edirik. Dünya ədəbiyyatı nümunələrinin sistemli və müqayisəli tədrisi ədəbiyyat 

fənninin tədrisi səviyyəsini yüksəltməyə, standartları daha effektli reallaşdırmağa, şagird ma-

rağını təmin etməyə xidmət edir. Təsəvvür edək ki, qədim Şumer, qədim Misir, qədim yəhudi, 

qədim Çin, qədim Yunan və Roma ədəbiyyatı haqqında bəzi seçmə nümunələrin qədim dövr 

Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi zamanı müqayisəli şəkildə tədris olunması şagirdin idraki və 

ünsiyyət bacarıqlarının inkişaf etdirilməsində böyük rol oynaya bilər. Paralel olaraq “Ədəbiy-

yat” fənni ilə “Ümumi tarix” fənni arasında inteqrasiya yaratmaq, hər iki fənn üzrə səriştələr 

formalaşdırmaq baxımından bu məsələ xüsusi rol oynayar. Məsələn, qədim Misir ədəbiyya-

tında “Gəmi qəzasına uğramışın nağılı” var. Həmin nağıl nümunəsi vətəndən uzun müddət 

uzaqda yaşamış, vətəni həsrətlə gözləyən və sonra vətənə dönən bir qəhrəman haqqındadır. 

Həmin nümunənin məzmunu sanki oxucuya  

 

Əzizim, vətən yaxşı, 

Geyməyə kətan yaxşı. 

Gəzməyə qərib ölkə, 

Ölməyə vətən yaxşı 

 

— bayatısını pıçıldayır. Məsələyə digər prizmadan yanaşaq. Şagird eyni məzmunlu, müx-

təlif predmetli fənlərdə məlumatları alaraq daha nizamlı və daha sistemli bilgilərə malik olur. 

Məsələn, VI sinif “Ümumi tarix” dərsliyində “Qədim Misirdə mədəniyyət”, “Babil mədəniy-

yəti”, “Assur mədəniyyəti”, “Midiya mədəniyyəti”, “Parfiya mədəniyyəti”, “Qədim türk, Çin 
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və Hindistan mədəniyyəti”, “İskit mədəniyyəti”, “Hun mədəniyyəti”, “Yunan mədəniyyəti”, 

“Roma mədəniyyəti” bölmələrində ədəbiyyat haqqında məlumat verilir, hər bir xalqın ədə-

biyyatının inkişafı və ümumi xüsusiyyətləri haqqında bu və ya digər məlumatlar qeyd edilir. 

Eyni hal yuxarı sinif “Ümumi tarix” dərsliklərinə də aiddir. Ədəbiyyatların paralel olaraq təh-

lil edilməsi, müqayisələr aparılması həm tarix fənni, həm də ədəbiyyat fənninin tədrisinin 

keyfiyyətinin artırılması, şagirdin idraki bacarıqlarının daha mütəşəkkil formalaşdırılması isti-

qamətində ciddi müsbət nəticələr verə bilər. “Qədim misirlilərin şifahi xalq yaradıcılığında əf-

sanələr mühüm yer tutur. Əfsanələr qədim misirlilərin həyatı və məişətindən bəhs edir, tanrı 

və fironların qüdrətinin sarsılmaz olduğunu təbliğ edirdi. Dünyanın yaranması haqqında Misir 

əfsanəsində Günəş tanrısı Ra dünyanın yaradıcısı hesab edilirdi. Əfsanəyə görə, səmanı, yeri, 

bitki və heyvanları Ra yaratmışdır” (19, s. 22). X sinif “Ədəbiyyat” dərsliyinə nəzər salaq: 

“Yaradılış” dastanında qədim türklərin əvvəllər kainatın mənzərəsinin necə olması barədəki 

təsəvvürləri əksini tapıb. Əsərdə Tanrı Qara xan obrazı yaradılıb. Dünya Tanrının iradəsinə 

tabedir. Dünyada xeyirxahlıqla yanaşı, bədxahlıq da mövcuddur. Tanrı bədxahlığın xeyirxah-

lığı üstələməsinə, dünyanı idarə etməsinə imkan vermir. Göyün yeddinci qatında oturub kai-

natı idarə edən Tanrı türklərin yaşadığı torpağın da, cəmiyyətin də taleyini müəyyənləşdirir” 

(18,  s. 20). Qeyd olunanlardan belə nəticə çıxır ki, şagird dünya xalqlarının mədəniyyəti və 

ədəbiyyatı haqqında məlumat alır, bu məlumatlar həmin dövrə aid tarixi mövzuları mənimsə-

məyə kömək olur. Yuxarı siniflərdə də bu məlumatlar ardıcıl olaraq davam etdirilir. Şagird 

dünya ədəbiyyatının tanınmış simalarının adını eşidir, müxtəlif xalqların ədəbiyyatları barədə 

qısa da olsa, məlumatlanırlar. Həmin məlumatlar şagirdin dünyagörüşünün formalaşması 

üçün ciddi materiallar hesab edilə bilər. Odur ki, “Ədəbiyyat” fənnində də müxtəlif xarici ölkə 

xalqlarının ədəbiyyatı ilə bağlı nümunələri tədrisə daxil etmək, müqayisələr aparmaq zərurəti 

meydana gəlir. “Ədəbiyyatdan müxtəlif məşğələlərdə Azərbaycan ədəbiyyatının, eləcə də 

dünya xalqlarının ədəbiyyatından seçilmiş nümunələrin müzakirəsi şagirdlərin müasir dövrdə 

xüsusi aktuallıq kəsb edən mənəvi-estetik problemləri, həyatda, cəmiyyətdə baş verən dəyi-

şiklikləri dərk edib qiymətləndirmələrinə, milli və ümumbəşəri mənəvi dəyərlərə imkan yara-

dır” (3). Maraqlı tərəf odur ki, əslində orta məktəb «Ədəbiyyat» dərsliklərini yazarkən müəl-

liflər ara-sıra dünya ədəbiyyatı ilə müqayisələr etmək istəyiblər. Fikir verin, X sinif “Ədə-

biyyat” dərsliyində qeyd edilir ki, “Qədim yunan əsatirlərinin birində istedadlı müğənni Orfe-

yin oxuduğu gözəl nəğmələr Yer üzündə nə varsa, hamısını heyran edir; külək yatır, dəniz sa-

kitləşir, vəhşi heyvanlar musiqinin təsiri altına düşür, donub qalırlar... Ən qədim zamanlardan 

bu günədək musiqinin insana möcüzəli, ecazkar təsiri etiraf edilir” (18, s. 160). Bundan əlavə, 

həmin dərsliyin Qədim dövr ədəbiyyatından bəhs edən icmal hissəsində Azərbaycan ədəbiy-

yatının formalaşması ümumtürk kontekstində izah edilir: “Qədim dövrlərdə geniş coğrafi əra-

zidə yayılmış türk xalqlarının ədəbiyyatı ortaq səciyyə daşımış, Azərbaycan ədəbiyyatı 

ümumtürk ədəbiyyatının tərkib hissəsi kimi yaranmışdır. Qədim dövrlərə getdikcə türk ədə-

biyyatları arasında dil, üslub, obraz baxımından ümumiliyin, əlaqənin daha güclü olduğunu 

görmək olur. Qədim türk bədii düşüncə nümunələrini bizə ilk tanıdan Çin qaynaqlarıdır. Çin 

dilinə tərcümə olunmuş, eradan əvvəl II əsrə aid nümunələr – şeir parçaları ideya məzmununa 

görə bugünkü türkü düşündürür, onda həzin, hüznlü ovqatın yaranmasına səbəb olur. Bu par-

çalarda ifadə olunmuş hiss-düşüncə min il sonra Orxon-Yenisey abidələrində təkrar olunur, 

türkün öz dilindən eşidilir, türkün öz əlifbasında, yazısında oxunur” (18,  s. 19). Müəlliflər şa-

girdlərdə haqlı olaraq Azərbaycan ədəbiyyatının genezisi haqqında dolğun informasiya, mə-

lumat yaratmaq məqsədi ilə fikirlərini ardıcıl olaraq davam etdirirlər: «Qədim türklərin ortaq 

ədəbiyyatının əsasında duran epos yaradıcılığı “Dünyanın yaranması”, “Türklərin törəyişi”, 
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“Oğuz xaqan”, “Alp Ər Tonqa”, “Ərgənəkon”, “Köç” onların tarixini, qəhrəmanlığını əks et-

dirən qiymətli bədii nümunələrdir. Ortaq məkanda, coğrafiyada, mənəvi mühitdə yaradılmış 

bu əsərlərdə ulu babalarımızın təfəkkürü, dünyaya, həyata baxışı, mədəni ənənələri bədii ifa-

dəsini tapmışdır. Bizə çatan nümunələrdən məlum olur ki, onlar məzmunca fərqli, rəngarəng 

olmuşdur. Eyni məntiq və təhlil sistemini müqayisəli şəkildə müxtəlif ədəbi dövrlərin təhli-

lində də müşahidə edirik. Məsələn, «Azərbaycan türklərinin qədim qəhrəmanlıq salnaməsi, 

bədii söz sənətimizin ilk mükəmməl ədəbi-bədii hadisəsi olan “Kitabi-Dədə Qorqud” islamiy-

yətdən çox-çox öncəki “Oğuznamələr” silsiləsinə daxil olsa da, ana dilimizin abidəsidir. Onun 

yazıya alınması yazılı ədəbiyyatımızın yalnız ərəb, yaxud fars dilində deyil, həm də doğma 

dilimizdə inkişaf etdiyini göstərirdi” (18, s. 20). Azərbaycan təhsili hazırda yeni məzmun key-

fiyyətləri qazanaraq inkişaf etmiş ölkələrin mütərəqqi təhsil nailiyyətlərinin təsdiq olunmuş 

təcrübəsindən bəhrələnərək yeni quruculuq və inkişaf dövrünü yaşayır. Həyata keçirilən isla-

hatların məntiqində və amalında məhz milli və bəşəri dəyərlərə əsaslanan təhsil siyasəti da-

yanır. Şagirdin vətənə, millətə, torpağa bağlılığı, intellektual səviyyəsinin inkişaf etməsi, koq-

nitiv-idraki və kommunikativ-ünsiyyət bacarıqlarının daha nizamlı və sistemli formalaşması 

ədəbiyyat nümunələrindən hansı forma və məzmunda bəhrələnməsindən asılıdır. Bəşəri də-

yərlərin və nümunələrin əsas qaynağı olan xarici ölkə xalqlarının ədəbiyyat nümunələrinin, 

tədrisdə istifadə edilməsi tədrisin keyfiyyətinin artırılmasına ciddi təsir edir. Şagird həm milli 

ədəbi nümunələrlə tanış olur, onları qavrayır, həmin yazıçının, folklor nümunəsinin təqdim et-

diyi məntiqi yükü, paralel olaraq dünya ədəbiyyatı nümunəsinin həmin məzmununu mənim-

səyir, daha əhatəli və dərin bilik, bacarıq əldə edir. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanları ilə Ho-

merin “Odisseya”sı, “İliada”sı, “Koroğlu” dastanı ilə qədim hind dastanları, Nizami Gəncəvi 

ilə U.Şekspir, yunan mifologiyası – Azərbaycan əsatir sistemi, Yunan Allahlar panteonu ilə 

“Avesta”, XII əsr Azərbaycan intibahı ilə Avropa intibahı, XIX əsr M.F. Axundzadə yaradıcı-

lığı ilə fransız ədəbiyyatında Molyer, C. Məmmədquluzadə, Ə. Haqverdiyev yaradıcılığı ilə 

O. Henri, Mark Tven yaradıcılığı, Anar, Elçin yaradıcılığı ilə U. Folkner, E. Heminquey, Q.Q. 

Markes yaradıcılığı ilə müasir Azərbaycan ədəbiyyatının əsas nümunələrinin qarşılıqlı müqa-

yisə şəklində məktəb ədəbiyyat kursunun verdiyi imkanlar çərçivəsində təhlil və tədris edil-

məsi Azərbaycan məktəbinə ancaq qazandıra bilər. Lakin, bir məqamı qeyd etməliyik ki, ədə-

bi nümunələrə müəyyən qədər həssaslıqla yanaşılmalıdır. Şagirdin və yerli psixologiyanın xü-

susiyyətləri nəzərə alınmalıdır. “Ədəbiyyat kursu şagird şəxsiyyətinin, onun mənəvi aləminin, 

estetik zövqünün formalaşdırılmasında böyük imkanlara malikdir. Məktəblilər bədii əsərdə 

əks olunmuş mürəkkəb hadisələri, həyati reallıqları dərk edib qiymətləndirməklə fəal həyat 

mövqeyinə yiyələnir. Bu mənada ədəbiyyat dərslərinə həyat və mənəviyyat dərsləri, idrak fəa-

liyyətinin bir növü kimi yanaşılmalıdır. Bədii ədəbiyyat mənəvi ünsiyyətin xüsusi formasıdır. 

Kamil sənət nümunəsini oxuyan, orada qaldırılan mənəvi-estetik problemlər barədə düşünən, 

qəhrəmanların taleyinə, sənətkar mövqeyinə münasibət bildirən şagird-oxucu qüdrətli sənət-

karın müsahibinə çevrilir, onun fikir və düşüncələrini öyrənməklə mənən zənginləşir. Bu pro-

sesdə məktəblilərin öz fəaliyyətini, hərəkət və davranışını mənəvi, estetik normalar baxımın-

dan qiymətləndirilməsi də mümkün olur” (10, s. 44). Bu mənada şagirdlərə milli bədii nümu-

nələrlə yanaşı, əcnəbi müəlliflərin seçilmiş və dünya əhəmiyyətli əsərlərinin təqdim edilməsi-

nin xüsusi əhəmiyyəti vardır. “Cəmiyyətin, elmin, mədəniyyətin inkişafının hər mərhələsində 

dəyişən şəraitə uyğun olaraq gənc nəslin təlimi, tərbiyəsi qarşısında yeni vəzifələr qoyulur. 

Həmin vəzifələr təlim-tərbiyə prosesinin əsas təşkili forması olan dərsin nəzəri mərhələlərin-

də, təşkilində, metodikasına verilən tələblərdə də öz əksini tapır. Bu, təbii, qarşısıalınmaz pro-

sesdir. Cəmiyyətin dəyişən, artan tələbatına uyğun olaraq təhsil sistemi də daim müasirləşmə-
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li, yeniləşməlidir” (8, s. 50). İngilis filosofu, riyaziyyatçısı, ictimai xadimi, 1950-ci ildə ədə-

biyyat üzrə Nobel mükafatı qazanmış Russel Bertrand «Təhsilin iki məqsədi olmalıdır: bir tə-

rəfdən zəkanı yetişdirmək, digər tərəfdən vətəndaş yetişdirmək» sözlərini yazır (5) və bu 

özündə bir çox zəruri mətləbləri əks etdirir. Azərbaycan filoloji və humanitar elmlərinin tari-

xinə nəzər salsaq görərik ki, ziyalılar həmişə xalqın, şagirdlərin inkişafı, tərəqqisi, maariflən-

məsi məqsədilə milli ədəbi nümunələrlə yanaşı, xarici ölkə xalqlarının ədəbiyyatından nümu-

nələrin dilimizə tərcüməsinə böyük əhəmiyyət vermişlər. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan el-

mində xüsusi yeri olan “Füyuzat” məcmuəsinin ilk nömrəsində Hötenin “Faust” əsərindən bir 

hissənin doktor Əli Hüseyn tərəfindən tərcüməsi verilib. Bu onun göstəricisidir ki, xarici ölkə 

xalqlarının ədəbiyyat nümunələrinin dərsliklərdə yer alması vacibdir, əhəmiyyətlidir. Azər-

baycan ədəbiyyatının əsas ideya və mövzularının dünyanın bir çox ölkələrində də yayıldığı, 

bunun həm tipoloji, həm də qarşılıqlı bəhrələnmə olması barədə bir çox elmi araşdırmalar 

aparılmışdır. “Müasir dövrdə ümumdünya tarixi prosesini səciyyələndirən başlıca cəhət qlo-

ballaşmadır. Dünya ölkələri və xalqları arasında yaxınlaşma cəhdi istər ictimai-siyasi, istərsə 

də iqtisadi və mədəni sahələrdə inteqrasiyanı sürətləndirərək elə bir həddə çatdırılıb ki, bu da 

planetin taleyi üçün məsuliyyətlə bərabər, həm də planetar təfəkkürün formalaşmasına gətirib 

çıxarıb” (4, s. 7). Bir məqalə ilə dünya ədəbiyyatının orta məktəblərdə tədrisinin əhəmiyyətini 

əhatəli şəkildə göstərmək mümkün olmasa da, düşünürük ki, növbəti illərdə ədəbiyyat fənn 

kurikulumları hazırlanarkən və dərsliklər yazılarkən bu məqamlara xüsusi fikir veriləcək.  

Təhlillər göstərir ki, orta məktəbdə ədəbi təhsilin keyifiyyətinin yüksəldilməsi ədəbiyyatın 

tədrisinə yeni yanaşmaların tətbiq edilməsini ehtiva edir. Müasir məktəbli elm, mədəniyyət, 

sosial münasibətlərin müxtəlif sahələrindən çoxlu sayda məlumatın mənimsənilməsi və sis-

temləşdirilməsi zərurəti ilə qarşı-qarşıyadır. Bununla yanaşı, mütəxəssislər yaxşı anlayırlar ki, 

Azərbaycan ədəbiyyatının dünya ədəbiyyatı ilə əlaqələri sistemini aydınlaşdırmaq, milli ədə-

bi-estetik təfəkkürümüzün, dünyagörüşümüzün miqyasını və  sistemini lazımi səviyyədə əhatə 

etmək də zəruridir. Əks-təqdirdə adi insan təxəyyülünün sərhədlərini təsəvvür etməsi belə 

qeyri-mümkün olan dünya ədəbi prosesinin dərin biliklərinin daşıdığı əhəmiyyəti qiymətlən-

dirmək çətin olar. Çıxış yolu olaraq dünya ədəbiyyatı nümunələrinin ədəbiyyat dərsləri za-

manı dərindən tədqiq edilməsi, ədəbiyyat proqramlarının, lazım gəldikdə dərsliklərin verdiyi 

imkanlar daxilində dərs saatlarına əlavələr etmədən sinifdə, dərsdənkənar məşğələlərdə, sinif-

dənkənar işlərdə, o cümlədən fakültətiv məşğələlərdə xüsusi bir kursun daxilində öyrənilməsi 

göstərilə bilər. Nəzərə almalıyıq ki, tədris prosesi ərzində şagirdlər tərəfindən Azərbaycan 

ədəbiyyatı əsasında dünya ədəbiyyatı nümunələri dərindən və sistematik formada araşdırıl-

malı, analizlər aparılmalı, oxşarlıqlar və paralelliklərin müəyyənləşdirilməsinə nail olunmalı-

dır. Ədəbi prosesin əsas tendensiya və problemlərinin analizinə aid materiallar üzərində işlə-

yərkən bu mövzunun aktuallığı özünü bariz şəkildə göstərir. Bir sözlə, dünya ədəbiyyatının 

təhlili prosesində Azərbaycan ədəbiyyatı istinad nöqtəsi rolunu oynamalı, şagirdlərin mədəni 

və estetik tərbiyəsində əsas meyar olaraq götürülməlidir. Bununla yanaşı, millilik və beynəl-

miləlçilik arasındakı qızıl ortanın tapılması və şagirdlərə  öyrədilməsi də zəruri şərtlərdəndir.  

Eyni zamanda, hərtərəfli inkişaf etmiş şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılması məqsədilə, in-

teqrativ xüsusi kurslar, fakültətivlər zamanı ədəbi-bədii, tarixi-ədəbi və kulturoloji xarakterli 

məlumatların daşıdığı məzmun səviyyəsində işlər aparılmalıdır. O cümlədən dövlət standart-

larının reallaşdırılması prosesinin özü də, milli və bəşəri humanistyönlü məlumatların, dəyər-

lərin bir şagird şəxsiyyətində öz üzvi vəhdətini tapması, tərbiyəedici prinsip ilə qovuşması 

formasında reallaşdırıla bilər. Beləliklə, dünya ədəbiyyatının Azərbaycan ədəbiyyatı bazasın-

da səmərəli şəkildə tədrisi ilə dünyada cərəyan edən ədəbi-bədii proses tam şəkildə öz əksini 
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tapır, Azərbaycan ədəbi fikri və xarici ədəbiyyat arasında dərin tipoloji və təmas əlaqələri 

müəyyənləşdirilir və planetar düşüncə tərzi formalaşdırılır. 

İbtidai siniflərdən başlayaraq dərsliklərdə təqdim edilmiş materialların köməyi ilə orta 

məktəbin sonuna qədər dünya ədəbiyyatı üzrə bir sıra inteqrativ xüsusi kurslar, səmərəli təşkil 

edilmiş dərslər təşkil etmək mümkündür. Bu yolla təhsillə əlaqədar bir sıra problemlər öz həl-

lini tapa bilər. İnteqrasiya ideyalarının yerli və xarici ədəbiyyatın tədris metodlarında getdikcə 

daha çox inkişaf tendensiyası göstərməsini də nəzərə almaq zəruridir, çünki ədəbiyyatla digər 

bədii yaradıcılıq növləri və ictimai fəaliyyət arasında çoxtərəfli dialektik əlaqələrin müəyyən-

ləşdirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir və bunun nəticəsində, tədris fəaliyyəti yeni pedaqoji 

həllərlə zənginləşdirilə bilər.  

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə müasir dövrdə şagirldərdə planetar təfəkkürün yaradıl-

ması, onların estetik zövqünün formalaşdırlması ilə yanaşı, dünya ədəbiyyatının tədrisi vasitə-

si ilə qlobal miqyasda daha səmərəli düşünmək məsələləri diqqətə çatdırılır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə dünya ədəbiyyatı nümunələri ilə Azərbaycan ədəbiy-

yatı nümunələrinin paralel şəkildə tədris edilməsi, bir çox digər fənlərlə inteqrativ şəkildə təd-

risi olunması məsələləri nəzərə çatdırır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə ədəbiyyat fənni üzrə metodistlər, ali 

və orta məktəb müəllimləri, problemlə bağlı tədqiqat aparan araşdırmaçılar üçün nəzərdə tu-

tulmuşdur. 
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А.А. Асадов 

 

Проблемы сравнительного обучения Азербайджанской  

и мировой литературы в общеобразовательных школах 

 

Резюме 

 
Статья посвящена преподаванию образцов мировой литературы в общеобразова-

тельных школах Азербайджана. Была подчеркнута важность пользование мировой ли-

тературой с целью образования логическое, критическое и творческое мышление уча-

щихся в процессе обучения процесс, а также формирование познавательных и комму-

никативных навыков. Было указано, что в ядре учебных программ широко отражены 

предметы. Формирование у студентов национальных и глобальных аналитических на-

выков и их личное развитие. В то же время государственный спрос – собственно и точ-

ная реализация линий контента и стандартов может достигается путем обучения образ-

цам мировой литературы. 

 

A.A. Asadov 

 

Issues of comparative teaching of Azerbaijani  

and world literature in secondary schools 

 

Summary 

 
The article is devoted to teaching the world literature examples in Azerbaijani 

comprehensive schools. It was emphasized the importance of taking benefit of the world 

literature for the purpose of formation logical, critical and creative reasoning of students in 

the teaching process, and also the formation of cognitive and communicative skills. It was 

indicated that in the core of curriculum subjects widely reflected the formation of students' 

national and global analytic skills and their personal development. At the same time the state 

demand – proper and accurate implementation of the content lines and standards can be 

achieved through the training of examples of world literature. 
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Azərbaycan Respublikasının müasir təhsil sisteminin qarşısında duran ən vacib məsələlər-

dən biri təhsili inkişaf etdirmək, bu sahədə mühüm nailiyyətlər əldə edərək, onu dünya təhsil 

sisteminə inteqrasiya etməklə cəmiyyətdə öz yerini müəyyən edə bilən şəxsiyyətyönlü savadlı 

kadrlar yetişdirməkdir. Bütün sahələrdə olduğu kimi təhsil sahəsində də islahatlar keçirilmiş-

dir və bu islahatların uğurlu nəticələri əldə olunmuşdur. Bu uğurlu nəticələr digər elmlərlə ya-

naşı tarix elmində də öz əksini tapmışdır. Hər zaman tarixi keçmişimizə maraq daha da art-

maqdadır. 2020-ci il 27 sentyabrdan başlayan ikinci Qarabağ müharibəsində qazanılmış şanlı 

qələbə ilə Azərbaycan iki əsirlik tarixində ilk dəfə idi ki, ərazi itirməklə yox itirilmiş torpaqla-

rı geri qaytarmaqla zəfər tarixini yazmışdır və bununla da tariximiz daha da zənginləşmişdir. 

Müəyyən dövrlərdə tarixi keçmişimizin öyrənilməsinə bir sıra maneələr yaradılmış tariximiz 

təhrif olunmuş şəkildə öyrənilmişdir. Lakin, bu gün tarixi mənbələri hərtərəfli öyrənərək bu 

sahədə olan təhrifləri aradan qaldırmaq tariximizin real gerçəkliyini göstərmək əsas vəzifələr-

dən olmalıdır. Tarixi biliklərin mənimsənilməsində tarixi sənədlərin də mühüm rolu var.  

Müasir dövrdə ümumtəhsil məktəblərdə tarix fənninin tədris zamanı tarixi sənədlərdən is-

tifadə mühüm əhəmiyyət kəsb edir və tarixi sənədlə iş şagirdin təfəkkürünü, tarix elminə olan 

marağını artırır. Belə ki, tarixi biliklərimizin əsas mənbəyi tarixi sənədlərdir. Tarix dərslərində 

də tarixi sənədlərdən istifadənin həm təhsil, həm də tərbiyəvi cəhətdən böyük əhəmiyyəti var. 

Dərs zamanı müəllim tarixi sənədlərdən istifadə edərək dövrün mənzərəsini daha aydın və ət-

raflı şəkildə təsvir edir və sənəd mətni üzərində iş müəllimin hekayəsini daha inandırıcı və 

canlı edir. Nəticədə şagirdlərin düşüncə və xəyal prosesləri aktivləşir materialın daha səmərəli 

mənimsənilməsinə və tarixi biliklərin inkişafına şərait yaranır. Tarixi sənədlərin təhlili şagird-

lərdə məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkürü və müstəqil işləmə qabiliyyətini inkişaf etdirir. 

Şagirdlər müstəqil işləmə  bacarıqlarını yəni sənədləri oxumaq, təhlil etmək, nəticə çıxarmaq, 

düşünmək, dövrün sənədlərinin əhəmiyyətini dərk etmək kimi bacarıqlara yiyələnirlər. Bu cür 

bacarıqların məktəb vaxtından formalaşdırılması zaman keçdikcə inkişaf etdirilməsi çox vacib  

amillərdəndir. Sənədlər vasitəsilə şagirdlərdə tarixə olan maraq daha da inkişaf edir. Şagirdlər 

artıq sənədlərin tarix elmi üçün əhəmiyyətini dərk edirlər. 

Tarixi sənədlər tarixin tədrisinin məqsəd və vəzifələrinə uyğun olmalıdır, dövrün ən əsas 

məsələlərini, problemlərini əks etdirməlidir, keçirilən mövzu ilə bilavasitə əlaqəli olmalıdır. 

Tarixi sənədlərdən istifadə edərkən şagirdlərin yaş xüsusiyyətləri həmçinin mövzuya dair 
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bilikləri nəzərə alınmalıdır. 

M. Əmirov “Tam orta məktəbdə tarixin fəal interaktiv təlimi metodikası” adlı dərs vəsai-

tində tarix dərslərində istifadə olunan sənədli materialları aşağıdakı şəkildə qeyd etmişdir: 

— ədəbi xarakterli mənbələr - hekayə, təsviri mənbələr. Buraya salnamə, xronikal parça-

lar, memuarlardan, pamfletlərdən, məqalələrdən fraqmentlər aiddir. 

— akt xarakterli mənbələr (fərmanlar, dövlət aktları, qanunlar, istintaq işləri) 

— bədii ədəbiyyat sənədləri: şifahi xalq yaradıcılığı əsərləri (miflər, eposlar, təmsillər) və 

ədəbiyyat əsərləri (poeziya, satira və s.). Tarixi sənədlər əks etdirdiyi dövrün ən vacib məsələ-

lərini özündə əks etdirir.                           

Tədqiqatçıların da qeyd etdiyi kimi, aşağı siniflərdə nisbətən sadə və anlaşıqlı yəni təsvir 

və hekayə xarakterli sənədlər üstünlük təşkil edir. Aşağı siniflərdə tarixi sənədlərin həcminə 

də diqqət yetirilməlidir. Həcmcə böyük olan sənədlərdə əsasən vacib olan amilləri seçmək la-

zımdır. Sənədin həcmi böyük olduqda şagirdlərin diqqəti dağılır, başlıca cəhəti ayıra bilmir və 

məzmunu başa düşmür. 6-cı sinif Ümumi tarix dərsliyində şagirdlər müxtəlif tarixi sənədlərlə 

tanış olurlar. Dərsliyin sonunda isə bir neçə tarixi rəvayətlər öz əksini tapmışdır. Bu tarixi 

rəvayətlərdən birini nəzərdən keçirək: 

“Pirr qələbəsi”. Hazırda çox böyük itkilər hesabına başa gələn uğurlar zamanı bəzən, ”Pirr 

qələbəsi” ifadəsini işlədirik. Qədim tarixçinin yazdığına görə bu ifadə belə yaranmışdır: Ro-

malılar Cənubi İtaliyada yunan şəhərləri ilə vuruşarkən, Balkan yarımadasında Epir padşah-

lığının hökmdarı Pirr öz ordusu ilə yunanlara köməyə gəlir. Onun ordusu 22 min piyada, 3 

min atlı döyüşçü və 20 döyüş filindən ibarət idi. Döyüş zamanı fillər romalıların sıralarına 

girdi. Fillərin üstündə oturan döyüşçülər romalıların üzərinə ox və mizraq yağdırırdılar. Pirrin 

ordusu bir neçə qələbə qazandı. Lakin bu qələbələr çox böyük itki hesabına başa gəldiyi üçün 

Pirr dedi: “Daha bir belə qələbə də qazansaq, mən ordusuz qalacağam”. “Pirr qələbəsi” məğ-

lubiyyətə bərabər qələbə mənasında işlənir.  

Yuxarı siniflərə keçdikcə tarixi sənədlərin mürəkkəblik dərəcəsi və həcmi də artır. Tarixi 

sənədlərdən istifadə edərkən şagirdlərin öz fikirlərini müstəqil şəkildə ifadə edə bilməsi, sə-

nədə yanaşma tərzi onun özünü inkişaf etdirməsinə və gələcəkdə cəmiyyətdə mühüm yer tuta 

bilməsinə kömək olacaqdır. Ən əsas da şagirdlərin öz düşüncələrini deməkdən çəkinməməsi 

üçün çalışmaq lazımdır. 

Şagirdlərin tarixi keçmişlə tanış olmasında bədii ədəbiyyat sənədlərinin də özünəməxsus 

yeri var. Dövrün təsvirini ətraflı şəkildə versə də, bədii ədəbiyyat əsərlərini müəllif öz düşün-

cələrinə, görüşlərinə əsasən yazdığına görə, onlara tənqidi yanaşmaq lazımdır. Bədii ədəbiy-

yat əsərləri sayəsində şagirdlərdə tarixə olan maraq daha da artır. Tarixi keçmişin obrazlarla 

bədii surətdə, daha asan və maraqlı şəkildə tanış etməyin ən gözəl vasitəsidir. Bədii ədəbiy-

yatdan istifadə etmək hər şeydən əvvəl müəllimin özünə faydalıdır. Bədii ədəbiyyat vasitəsilə 

müəllim şagirdlərin şüurunda tarixin dolğun təsəvvürünü yarada bilər. Təlim prosesində tarixi 

sənədlərdən istifadənin iki üsulundan istifadə olunur: 

1. Tarixi sənədin dərsdə müəllimin şərhinə daxil edilməsi  

2. Tarixi sənəd materialı üzərində şagirdlərin müstəqil işlərinin təşkil və təhlil edilməsi.  

Dərsliklərə daxil edilmiş bütün tarix sənədlərində çox çətin və az çətin amillər vardır. Bir 

sıra məzmunca mürəkkəb xarakterli sənədlər xüsusilə də akt xarakterli sənədləri şagirdlər ba-

şa düşməkdə çətinlik çəkirlər və bu zaman əlbəttə ki müəllimin şərhinə ehtiyac duyulur. Sə-

nəd yalnız müəllimin təqdimatında istifadə olunmamalıdır, həm də şagirdlərin də sənəd üzə-

rində işləməyi vacibdir. Müəllimin tapşırığı ilə dərsdə tarix sənədi üzərində şagirdlərin müstə-

qil işi geniş şəkildə tətbiq olunmalıdır. Bu o zaman mümkün olar ki, sənəd şagirdlərin müs-
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təqil təhlili üçün anlaşıqlı olsun, həmçinin şagirdlər əvvəlcədən sənədlə işləmə bacarıqlarına 

yiyələnməlidirlər. Mətnin çətin hissəsini müəllim özü izah edir, daha asan hissələri isə müs-

təqil olaraq oxumağı və təhlil etməyi şagirdlərə təklif edir. Təcrübə göstərir ki, sənəd üzərində 

şagirdlərin müstəqil işi o zaman asanlaşır ki, müəllim şagirdlərə sənədin meydana gəlməsi ilə 

əlaqədar olan konkret şəraitdən baş çıxarmağa kömək edir. Müəllim şagirdlərə 6-cı sinif “Ümu-

mi tarix” dərsliyində Hindistanda kasta quruluşunun yaranması haqqında danışarkən müxtəlif 

sənədlərdən istifadə edə bilər. Şukraçariyanın “Nitisara” kitabı Hindistan haqqında müəyyən 

təsəvvür verir. “Nitisara” da deyilir ki, “brahmana layiq ruhu nə dərman rəngi, nə də əcdadı-

mız törədə bilər”. Kitabda deyilənlərə əsasən, kastalara bölünmə doğuluşa görə yox, qabiliy-

yətə görə olmalıdır. Həmçinin kitabda deyilir: “Rəsmi vəzifəyə təyin edərkən, kasta və ailə 

deyil, adamın məşğələsi, xasiyyəti və xidmətləri nəzərə alınmalıdır”. Padşah gərək öz şəxsi 

rəyinə görə yox, xalqın əksəriyyətinin rəyinə uyğun hərəkət etsin. “Çoxlu lifdən hörülən kən-

dir şiri çəkib sürümək üçün davamlı olduğu kimi, ictimai rəy də padşahdan daha qüdrətlidir”. 

Müəllim əvvəlcə sənədi oxuyur, şagirdlər isə mətni diqqətlə izləyirlər. Sonra müəllim şa-

girdlərə suallar verərək onları işə cəlb edir. Bu suallar aşağıdakı kimi ola bilər: 

1) Brahmanlar kimdir? 

2) Kasta quruluşu haqqında nə bilirsiniz? 

3) Nə üçün insanlar kastalara bölünürlər? 

Şagirdlər bu suallara cavabı sənədin mətnindən tapmalı, mövzunu dərk etməklə yanası sə-

nədlə işləmək üçün bacarıqlara yiyələnməlidirlər. Daha sonra müəllim mövzu haqqında şa-

girdlərə ətraflı şəkildə məlumat verir. Şagirdlər sənədlə iş üsullarını mənimsədikdən sonra sə-

nəd üzərində şagirdlərin müstəqil işi təşkil oluna bilər. Sənədlə iş zamanı şagirdlər daima ax-

tarışda olmaqla yeni məlumatlar əldə edərək, onlarda tədqiqatçılıq qabiliyyətini və tarixə olan 

maraqlarını inkişaf etdirmək mümkündür. 

Məqalənin aktuallığı. Tarixi sənədlər üzərində işin təşkilində şagirdlərin müstəqil fəaliy-

yətə, tədqiqatçılığa cəlb olunması məqalənin aktuallığını təşkil edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ümumtəhsil məktəblərində ümumi tarix fənni üzrə ta-

rixi sənədlərdən istifadənin şagird şəxsiyyətinin formalaşmasına, onların tədqiqatçılıq yolu ilə 

daima axtarışa cəlb olunması verilmişdir. Müstəqil öyrənmə, fikri fəallığın  sərbəst şəkildə 

ifadəsi kimi bir sıra ideyalar öz əksini tapmışdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Ümumi tarix kursunun tədrisində tarixi sənəd-

lər üzrə şagirdlərin tədqiqatçılıq qabiliyyətini inkişaf etdirəcək bir sıra praktik nümunələr öz 

əksini tapmışdır. 
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А.Э. Гурбанова 

 

Роль использования исторических документов в повышении 

эффективности обучения при преподавании всеобщей истории 

 

Резюме 

 
В статье рассматривается важность и положительные стороны использования исто-

рических документов на уроках общей истории. Использование исторических докумен-

тов помогает ученикам формирование их способность знание и привычёк и показывает 

путь их использования. Обсуждается важность воспитательного воздействия истори-

ческих документов на студентов. А также тип исторических документов и их исполь-

завния. 

 

A.E. Gurbanova 

 

The role of the use of historical documents in increasing the  

effectiveness of training in the teaching of general history 

 

Summary 

 
The article talks about the significance and advantages of the use of historical documents 

in general history lessons. The use of historical documents exhibits ways to develop students’ 

knowledge, skills and habits. The importance of the educational effect of historical documents 

on students is discussed. Also, types of historical documents, methods of working with 

documents are reflected. 
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Orta məktəblərdə digər fənlərdə olduğu kimi, kimyanın tədrisində də şagirdlərin mənimsə-

dikləri bilikləri düzgün başa düşmək və ifadə etmək bacarığının inkişaf etdirilməsi ən vacib 

məsələlərdən biri hesab edilir. Bu baxımdan kimya elminin də özünə məxsus dili vardır ki, 

onun tərkibinə, söz və cümlələrin təbii dilindən əlavə, həmçinin xüsusi hissə olan: kimyəvi 

terminologiya, nomenklatura və simvolika daxil edilir (1-3).  

Ətrafımızdakı hər şey - canlı və ya cansız, həyatın bütün ünsürləri bir növ kimyadır. Bizi 

əhatə edən ətraf aləmdəki hər şey - atmosfer, biosfer, litosfer, hidrosfer və s. bütün kainat 

kimyadan təşkil olunmuşdur. Bəs kimya nədir? İnsanlar onu necə dərk edir? İnsanlar kimyanı 

necə öyrənir? Kimi suallara cavab tapmaq zərurəti yaranır. Ümumiyyətlə Kimya elm kimi tə-

biət elmlərinin başında gəlir. Kimya – həyatın əsasını təşkil edən maddələri, onların quruluşu-

nu, tərkibini, necə əmələ gəldiyi, hansı yollarla alındığını, xassələrini, insan həyatındakı rolu-

nu, tətbiqini, həmçinin də sənayedə və istehsalatda rolunu, istifadəsini və ən başlıcası da bu 

sahədə əməyin rolunu öyrənir. Bəs insanlar kimyanı necə öyrənir? Təbii ki hər bir elmin dərk 

olunmasında olduğu kimi kimyanı da dərk edərkən onun müəyyən ədəbi formasından yəni be-

lə desək dilindən istifadə olunur. Bu elə kimya elminin də öz dili olduğu faktını ortaya qoyur. 

Kimya elminin dərk olunması üçün ilk növbədə kimya dilini başa düşmək lazımdır. Hər bir 

elmin öz qanunauyğunluqları olduğu üçün onları mənimsəməyə yeni başlayanların qarşısında 

bir sıra tələblər qoyulur. Kimya da istisna deyil. Kimya yalnız texniki terminlərdən deyil, 

kimya dilində müəyyən kimyəvi maddələrin adlarını ifadə edən Mg, Cl2 , H2O, H2SO4 və s. 

kimi ifadələrdən də təşkil olunmuşdur.  

Kimya dili -  kimyanın əsas anlayışlar sistemini, kimyəvi anlayışları təsvir edən terminlər 

sistemini, kimyəvi elementlərin simvollarını, maddələrin formullarını, onların necə quruldu-

ğunu, həmçinin bununla əlaqədar olaraq valentlik anlayışını, kimyəvi işarələri, kimyəvi tən-

likləri, kimyəvi düsturları, bütün maddələrin nomenklaturasını – adlandırılmasını öyrənir. Bu 

dilin öyrənilməsinə başlamazdan əvvəl mütləq bəzi əsas sadə anlayışları bilmək mütləqdir. 

../AppData/please-remember-to-photocopy-4-pages-onto-one-sheet-by-going-a.html
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Bunlar element, birləşmə atom, molekul, radikal, atom çəkisi və molekul çəkisi kimi anlayış-

lardır.  

1. Element - Eyni növ atomlardan təşkil olunmuş saf maddələrə deyilir. Daha sadə mad-

dələrə parçalana bilməyən maddənin sadə formasına element deyilir. Məs: hidrogen, oksigen, 

dəmir, gümüş və s.  

2. Birləşmə, müəyyən nisbətdə iki və ya daha çox elementin birləşməsi nəticəsində yara-

nan bir maddədir. Ona görə də iki və daha artıq sadə maddəyə parçalana bilirlər. Su – H2O , 

Na(OH) – Natrium hidroksid və s. birləşmədir. 

3. Atom - kimyəvi dəyişikliklərdə iştirak edə bilən bir elementin ən kiçik hissəciyidir. 

4. Molekul. Maddənin müstəqil mövcud ola bilən ən kiçik hissəciyinə molekul deyilir. Bir 

elementin molekulu eyni tipli bir və ya daha çox atomdan, birləşmənin molekulu isə eyni ol-

mayan atomlardan ibarətdir. 

5. Radikal. Bir birləşmənin molekulu ümumiyyətlə ayrı-ayrılıqda radikal olaraq bilinən 

iki hissədən ibarətdir. Məs: BaCl2  barium və xlorid radikallarından ibarətdir. 

6. Nisbi atom kütləsi -  atom kütləsi vahidlərində ifadə olunan bir elementin atomlarının 

orta atom kütləsi olaraq təyin edilir, Bir izotopun orta atom kütləsinin 12 C kütləsinin 1/12 – nə 

nisbəti olaraq götürülür. Nisbi molekul kütləsi –maddə molekulunun atom kütlə vahidi ilə 

ifadə olunmuş kütləsidir, yəni maddənin molekul kütləsinin karbon atomu kütləsinin 1/12-nə 

olan nisbətidir.  

Kimya dilinin digər dillərdən əsas fərqi odur ki, onun müəyyən qayda və qanunauyğunlu-

ğa malik bir əlifbası, qrammatikası və sintaktik qaydalar sistemi vardır. Beləliklə biz kimya 

dili vasitəsilə maddələri tanıyırıq, onları adlandırırıq, həmçinin onların quruluşunu yazmağı 

bacarırıq. Biz yalnız sözlərin köməyi ilə düşünürük. Dillər əsl analitik metodlardır. Dil olmasa 

elmi faktlar nə qədər doğru olursa olsun yenə də onu dərk etmədən bir mənası yoxdur. Məlu-

matların ötürülməsi üçün dil ən vacib bir vasitədir. Bilik yalnız dil vasitəsi ilə aşkar edilir. Dil 

sadəcə olaraq dünyanın hər hansı fraqmentləri haqqında bu və ya digər məlumatın (dilin kom-

munikativ funksiyası) əks olunduğu ismarıc şəklində ötürülmür translyasiya edilir. Bu bilik-

lərin nizama salınmasında, yığılmasında və yadda saxlanmasında mühüm rol oynayır. Dil in-

sanın idrak fəaliyyətini təmin edir, yəni elmi-idrakın inkişafı üçün bir vasitədir, xüsusilə də 

tədris-idrak fəaliyyətində mühüm rol oynayır.  

Biz bilirik ki, alınan kimyəvi informasiya o zaman biliyə çevrilə bilər ki, o şagirdin bey-

nində konkret şəkildə anlaşılsın, yəni şagird tərəfindən mənimsənilsin. Bu isə şagirdin şəxsi 

fəaliyyəti və müəllimin bacarığı ilə əlaqədardır. Ona görə də bu gün müəllim informator rolu 

yox, təşkilatçı və istiqamətləndirici rol oynayır. Aktiv və interaktiv təlim prosesində, kimya 

fənninin tədrisi zamanı şagird şəxsi fəaliyyətini və kimya elminə marağını artırmalıdır. Elə 

buna görə də şagirdlərin orta məktəbdə kimya fənninin tədrisi zamanı kimyanın bir elm kimi 

əsaslarını dərindən və şüurlu şəkildə dərk etmələri üçün idrakın, təfəkkürün və dilin inkişafı 

əsas məsələlərdən biridir. Dərs prosesində biz kimya elmini öyrənməyə başladıqda ilk öncə 

onun dilini öyrənməliyik. Bəs kimyanın öyrədilməsində kimya dilinin rolu nədir?  Kimya dili 

interaktiv dərslərdə necə tətbiq olunur? Bu kimi suallara cavab tapmaqdan ötrü, gəlin “Azot 

və onun oksidləri” mövzusunun tədrisində kimya dilinin tətbiqini nəzərdən keçirək. 

Tədrisi IX sinifdə nəzərdə tutulan “Azot və onun oksidləri” mövzusunu ümumi şəkildə 

aşağıdakı kimi planlaşdırmaq olar. 

Fənn: Kimya 

Sinif: 9-cu sinif 

Alt standart:  
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1.2.1. Maddələrin (metallar, qeyri-metallar və onların birləşmələri, sadə üzvi birləşmələr) 

quruluşunun xassələrinə təsirini şərh edir. 

2.2.1. Metallar, qeyri-metallar və onların birləşmələrinə, sadə üzvi birləşmələrə aid reaksi-

ya tənliklərini tərtib edir. 

Mövzu: Azot yarımqrupu elementlərinin icmalı. Azot və onun oksidləri. 

Təlim nəticəsi:  

1. Azotun quruluşunun xassələrinə təsirini şərh edərək azota aid reaksiya tənliklərini tərtib 

edir.  

Təlim forması: kollektivlə iş, qruplarla iş 

Təlim üsulu: auksion, kublaşdırma, cədvəl, sual-cavab 

İnteqrasiya:  K. – 1.1.1, 2.1.1, Fiz. – 2.1.3, B. – 1.1.2, B. – 4.2.2, İnf. – 4.1.3 

Resurslar: Dərslik, K.E.D.S cədvəli, azot oksidlərinin quruluş formullarının nümunələri 

təsvir edilmiş plakatlar, viedoçarxlar 

https://www.youtube.com/watch?v=HqVOzshgGpg 

https://www.youtube.com/watch?v=MPu3ZJ-DuUA 

Təchizat: kompyuter, proyektor 

Dərsin mərhələləri: 

1. Motivasiya: (6 dəqiqə) Müəllim azot mövzusunun tədrisinə başlayarkən şagirdlərdə ye-

ni mövzuya dair motivasiya yaratmaq məqsədilə əvvəlcə yuxarıda linkini yerləşdirdiyim vi-

deoçarxlardan birinin nümayişi ilə başlayır. Bu zaman şagirdlərdə element haqqında ilkin əya-

ni biliklər formalaşmağa başlayır. Müəllim sonra da auksion adlanan təlim üsulundan istifadə 

edərək motivasiya yaratmağa davam edir. Bunun üçün müəllim əvvəlcə şagirdləri auksionun 

keçirilmə qaydaları haqqında təlimatlandırır. Öyrənilən elementin xüsusiyyətləri ardıcıl şəkil-

də səsləndirilir. Hər şagird növbə ilə söhbət gedən element haqqında fikir söyləyir: söylənilən 

hər fikirdən sonra müəllim sayır. "Bir, iki”. Bu zaman başqa şagird tez təklif verə bilər. So-

nuncu təklif verən şagird qalib sayılır. Şagirdlərin fikirləri bir-birini təkrarlamamalıdır. Bunun 

üçün hamı bir-birini diqqətlə dinləyir. Daha sonra müəllim sinfə belə bir sualla müraciət edə-

rək auksion keçirir: “Kimyəvi elementlərin dövri sistem cədvəlində 2-ci dövr  V(A) qrupunda 

yerləşən element hansı elementdir və onun haqqında nə bilirsiniz?”  

Şagirdlərin suallara verdiyi mümkün cavablar: 

1. Bu element azotdur. 

2. Bu elementin kimyəvi işarəsi  N-dir. 

3. Bu elementin sıra nömrəsi 7-dir. 

4. Bu elementin nisbi atom kütləsi 14-dir 

5. Atmosfer havasının əsas hissəsini təşkil edir. 

6. Nitrat turşusu bu elementin oksigenli turşusudur. 

7. Bu elementin 5 oksidi vardır. 

Müəllim şagirdlərin cavablarından sonra mövzu ilə bağlı bir qədər məlumat verir. 

Tədqiqat sualı: Azot elementinin maksimum IV valentlik göstərməsinin səbəbi nədir? 

2. Tədqiqatın aparılması: (15 dəqiqə) Bu mərhələ də müəllim mövzunun hərtərəfli öyrə-

nilməsi və ətraflı tədqiqi üçün kublaşdırma metodundan istifadə edir. Kub düzəldilir. Müzaki-

rə olunacaq mövzu müəyyən edilir. Kubun hər üzünə verilən altı göstərişə uyğun olaraq seçi-

lən mövzunun təsviri, müqayisəsi, əlaqələndirilməsi, təhlili, tətbiqi və mübahisəsi qeyd olu-

nur. 

https://www.youtube.com/watch?v=HqVOzshgGpg
https://www.youtube.com/watch?v=MPu3ZJ-DuUA
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Azot 

oksidlərinin 

kimyəvi 

quruluş 

formulunun 

təsviri 

Azot oksid-

lərinin 

müqayisəsi 

Azot 

oksidlərinin 

əlaqələndiril

məsi 

Azot 

oksidlərinin 

təhlili 

Azot oksid-

lərinin 

tətbiqi 

Azot 

oksidlərinin 

mübahisəsi 

 

Sinif 6 qrupa bölünür və hər qrupa mövzu üzrə bir göstəriş verilir. Şagirdlər təsvir, müqa-

yisə, əlaqələndirmə, təhlil, tətbiq, mübahisə edirlər.  

3. İnformasiya mübadiləsi: (3 dəqiqə) Şagirdlər təqdimat edirlər. Yekun nəticə lövhədən 

asılır. 

4. İnformasiya müzakirəsi: (4 dəqiqə) Cavablar müzakirə olunur. Sualların cavablarıyla 

tam olaraq qane olmayan müəllim əlavə məlumat verir.  
5. Nəticə və ümumiləşdirmə: (6 dəqiqə) 

Müzakirələrdən sonra nəticə olaraq müəllimin “biz nə öyrəndik” cümləsi ilə ümumiləşdir-

mələrə başlanılır. Şagirdlərlə birlikdə öyrənilənlər ümumiləşdirilir. Qoyulan tədqiqat sualının 

cavabı dəqiqləşdirilir. Bu zaman müəllim həmdə şagirdlərin tədqiqat mərhələsində əldə etdik-

ləri biliklərə əlavələrini də edərək davam edir. Müəyyən olundu ki, azot atomunun xarici yəni 

2-ci energetik səviyyəsində d-yarımsəviyyəsi olmadığından, kimyəvi rabitə yaradarkən mak-

simum dörd yəni 1 ədəd s və 3 ədəd p orbitalından istifadə edə bilir və birləşmələrində ən 

yüksək IV valentlik göstərə bilir, V valentli olmur. Azot oksigenlə 5 oksid əmələ gətirir. On-

lar N2O, NO, N2O3, NO2 və N2O5 – dir. Bu oksidlərdə azot   +1 – dən +5 – dək oksidləşmə 

dərəcəsi göstərir. Azot birləşmələrində III və IV valentli olur. 

 N2O diazot-monooksid kimi oxunur. O, xoş iyli, şirintəhər, suda qismən həll olan rəngsiz 

qazdır.  

Alınması belədir. 

NH4NO3 → N2O + 2H2O 

(Hiponitrit turşusu) НO—N=N—OН →N2O + Н2O 

Molekulu xətti quruluşludur: 

 
NO – Azot monooksid (azot(II) oksid) kimi oxunur. Rəngsiz, suda az həll olan qazdır. O 

çətin mayeləşir. Havada dərhal oksidləşərək NO2 əməl gətirir. 

Molekulu xətti quruluşludur. 
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Alınması belədir: 

Laboratoriyada 

3Cu + 8HNO3(duru) → 2NO + 3Cu(NO3)2 + 4H2O 

Sənayedə  

N2 + O2 → 2NO 

N2O3 – Diazot trioksid kimi oxunur. O tünd göy rəngli mayedir. Nitrit turşusunun anhid-

rididir.  

N2O3 + H2O → 2HNO2 

Molekulyar quruluşu belədir:  

           
Alınması: 

NO + NO2 → N2O3 

NO2 – Azot dioksid kimi oxunur. O suda yaxşı həll olur. Qırmızı – qonur rəngli zəhərli 

qazdır. 

Molekulyar quruluşu belədir:  

         
Azot-dioksidə su ilə təsir etdikdə nitгit və nitrat turşuları qarışıq şəklində alınır, ona görə 

də azot-dioksidi hər iki turşunun anhidridi hesab etmək olar. 

NO2 + H2O → HNO2 + HNO3 

Alınması: 

Cu + 4HNO3(qatı) → 2NO2 + Cu(NO3)3 + 2H2O 

N2O5 – Diazot pentaoksid kimi oxunur. O rəngsiz kristal maddədir. Suda həll olur. 

Molekulyar quruluşu belədir:  

           
Alınması: 

N2O3 + 2O3 → N2O5 + 2O2 

2HNO3 + P2O5 → N2O5 + 2HPO3 

N2O5 suda həll olduqda nitrat turşusu əmələ gəlir. 

4NO2 + 2H2O + O2 → 4HNO3 

Burada mövzuya aid əsas fakt və anlayışları dilə gətirməkdə, reaksiyaları, quruluş formul-

larını və digər əlavələrin ətraflı şəkildə şagirdlərlə birlikdə nümayiş olunmasında əsas məqsəd 

bilikləri dərindən mənimsətmək və yadda saxlamanı təmin etməkdir. 

6. Yaradıcı tətbiqetmə: (6 dəqiqə) Müəllim şagirdləri iki böyük qrupa bölür və qruplar-

dan birinə azot oksidlərinin oksidləşmə dərəcəsi, köhnə adı və beynəlxalq adlarının qeyd olu-

nacağı cədvəli doldurmağı tapşırır. Digər qrupa isə aşağıdakı tapşırığı verir: 

Hansı reaksiya tənliyi doğru deyil? 

1. Mg + HNO3(qatı) → NO + .... 

2. Ca + HNO3(qatı) → N2O + .... 

3. Zn + HNO3(duru) → N2O + .... 
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4. Fe + HNO3(duru) → NO + .... 

5. Na + HNO3(duru) → NO + .... 

Beləliklə müəllim bu tapşırığı verməklə həm də 8-ci sinifdə öyrənilən biliklərə inteqrasiya 

etmiş olur. Bu zaman şagirdlər 8-ci sinifdə öyrəndikləri bilikləri yada salıb tapşırığı həll edir, 

həm də keçmiş bilikləri təkrar etmiş olurlar. 

Ev tapşırığı: (2 dəqiqə) Müəllim şagirdlərə aşağıdakı cədvəli doldurmağı tapşırır. Şagird-

lər bu cədvəli doldurmaqla həm növbəti mövzu haqqında araşdırma apararaq məlumat topla-

mış olacaq həm də azot elementinin birləşmələrinə aid anlayışları mənimsəyərək bilikləri 

möhkəmləndirmiş olacaqlar. 

For

mul 

Beynəlxalq adı 

N2  

NH3  

NH4
+

 

 

NO3
-  

NO  

N2O  

N2O

3 

 

NO2  

N2O

5 

 

HN

O3 

 

H2N

2O2 

 

HN

O2 

 

 

7. Refleksiya və qiymətləndirmə: (3 dəqiqə) 

1. Azot yarımqrupu elementləri hidrogenlə .... tərkibli birləşmələr əmələ gətirir. 

2. Azot elementi V valentli olmur, çünki.... 

3. Azot adi şəraitdə az fəaldır, çünki.... 

4. Oksidlərdən .... və .... duz əmələ gətirməyən, qalanları isə turşu oksidləridir. 

Qiymətləndirmə meyarları:  tənlik tərtibetmə, referat hazırlama 

 

I SƏVİYYƏ II SƏVİYYƏ III SƏVİYYƏ IV SƏVİYYƏ 

Azotun quruluşunun 

xassələrinə təsirini 

şərh edərək azota 

aid reaksiya tənlik-

lərini müəllimin kö-

məyi ilə tərtib edir. 

Azotun quruluşunun 

xassələrinə təsirini 

şərh edərək azota aid 

reaksiya tənliklərini 

çətinliklə tərtib edir 

Azotun quruluşunun 

xassələrinə təsirini 

şərh edərək azota aid 

reaksiya tənliklərini 

kiçik səhvlərlə tərtib 

edir. 

Azotun quruluşunun 

xassələrinə təsirini 

şərh edərək azota 

aid reaksiya tənlik-

lərini düzgün tərtib 

edir. 
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Hesab edirik ki, kimya dilinin mənimsənilməsi üçün qoyulan şərtlər və onların formalaşdı-

rılması üçün səmərəli metod və vasitələrdən istifadə edilməsi müəllimlərin fənn kurikulumu-

nun alt standartları ilə işləmək, onlar əsasında məqsədləri müəyyənləşdirmək bacarığından, 

bir sözlə pedaqoji ustalığından əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Fəal interaktiv təlimdən səmərəli 

istifadə edildikdə şagirdlər mövzunun 70-80%-ni mənimsəyə bilir” (1, s. 166). Dərsin təklif 

etdiyimiz formada təşkili və keçirilməsi şagirdlərdə element və onun birləşmələri haqqında 

tam təsəvvür yaradır, əldə edilən biliklər möhkəmlənir və sonrakılar üçün baza rolunu oynayır. 

Müasir təlimin başlıca vəzifələrindən biri öyrənməyi öyrətməkdir, yəni şagirdləri bilikləri 

müstəqil əldə etməyə alışdırmaqdır (3, s. 165). Şagirdlər həmin bilikləri müstəqil qazandıqları 

üçün, özləri müəyyən ümumiləşdirmələr aparmaq, onları yaradıcı şəkildə digər məsələlərin 

həllinə tətbiq etmək, nəticələri təhlil etmək kimi bacarıq və vərdişlərə yiyələnə bilərlər. 

Məqalənin aktuallığı. Müasir təhsilimizdə interaktiv təlim metodların tətbiqi baxımından, 

onun əsas mahiyyətini şagirdlərin müstəqil idrak fəaliyyəti və biliklərin qazanılmasında tədqi-

qatçılıq fəaliyyətinin səviyyəsi təşkil edir, kimya dilinin interaktiv təlimdə tətbiqi  məqaləmiz-

də öz aktuallığını kəsb  edir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Ondan ibarətdir ki, şagirdlərin təlim nəticələrinin yüksəldilmə-

sində interaktiv təlim metodlarına əsaslanan qrup tədqiqatlarının didaktik rolunun yüksəldil-

məsi üzrə işin sistemi yaradılmır. İnteraktiv təlim metodlarından və onun təşkil formalarından 

dərsin, xüsusən kimya dərsinin səmərəliliyinin artırılmasında istifadə oluna bilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyət və tətbiqi. Yaradılmış iş sistemindən ümumtəhsil məktəb-

lərinin müəllimləri və gənc tədqiqatçılar faydalana biləcəklər 
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А.А. Пашаева, А.Р. Агаева, С.С. Аллахвердиева 

 

Применение химического языка в интерактивных уроках 

 

Резюме 
 

В статье применение химического языка в интерактивных уроках показаны формы 

организации учебных технологий. Даются рекомендации ученикам о содержании ра-

бот, которые должны быть подготовлены к выполнению в процессе интерактивного 

обучения. Отличаются проблемы, которые следует держать в центре внимания для реа-
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лизации интерактивного обучения. В результате проведенных исследований установ-

лено, что систематическое применение интерактивных методов на уроках химии спо-

собствует развитию таких сторон личности, как самостоятельность, инициативность, 

способность творчески разбираться в различных. Химический язык применяется на 

всех этапах обучения химии и является средством познания в обучении химии.  
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A.A. Pasayeva, A.R. Aghayeva, S.S. Allahverdiyeva 

 

Application of chemistry language in interactive lessons 

 

Summary 

 
The forms of organization of educational technologies are shown. Recommendations are 

given to students about the content of the works that should be prepared for implementation in 

the process of interactive learning. There are different problems that should be kept in the 

spotlight for the implementation of interactive learning. It was determined systematic 

application of interactive methods of chemistry lessons contributes to the development such 

aspects as personality as self-reliance, initiative, ability of creatively to understand in the 

various issues in the result of conducted researches. Chemical language is used at all stages of 

chemistry education and is a means of learning in the teaching of chemistry. 
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Müasir təlimin əsas cəhəti şagirdlərin fəallığıdır. Şagirdlərin fəallığı dedikdə onların bilgi-

ləri hazır şəkildə deyil, müstəqil surətdə axtarış zamanı mənimsəməsi nəzərdə tutulur. Bu da, 

məhz dərsin ikinci mərhələsində - tədqiqat mərhələsində reallaşır. Tədqiqat mərhələsi dərsin 

ən məhsuldar mərhələsidir. Bu mərhələdə şagirdlər, qarşıya qoyulan problemin həlli üçün, irə-

li sürülən fərziyyələrin doğruluğunu yoxlayır, tədqiqat sualına cavab verməyə kömək edən 

faktlar tapır, yeni biliklər əldə edirlər. Bu zaman şagirdlərin yeni bilgiləri kəşf edərək mənim-

səməsi, onlarda axtarıcılıq və tədqiqatçılıq bacarıqlarını inkişaf etdirməklə yanaşı, fərqli fikir-

lərin müzakirəsi isə onlarda, müzakirə etmək və düzgün nəticə çıxarmaq qabiliyyətini möh-

kəmləndirir.  

Müəllim tədqiqatın aparılması zamanı hansı metoddan istifadə edəcəyini dərsin məqsədinə 

uyğun seçməlidir. Metodu seçərkən, şagirdlərdə formalaşdırmaq və inkişaf etdirmək istədiyi 

bacarıq və vərdişləri də nəzərə almalıdır. Tədqiqatın aparılması mərhələsində müəllim şagird-

lərə təqdim etdiyi sualların dərsin məqsədinə müvafiq olaraq tərtibinə xüsusi diqqət yetirməli-

dir. Suallar tədqiqat xarakterli olmalı, şagirdləri düşünməyə, axtarışa sövq etməlidir. 

Dərs zamanı fasilitasiya qaydalarına uyğun olaraq zəruri istiqamətləri şagirdlərə yönəlt-

dikdən sonra onların hər birini tədqiqatçı kimi dəyərləndirməliyik. Belə olduqda sinifdəki iq-

lim şagirdlərin fikirlərini sərbəst ifadə etməsinə şərait yaradır, uşaqlar öz fikirlərini söyləməyə 

qorxmurlar. Tədqiqat müxtəlif formalarda: bütün siniflə birgə, qruplarla, cütlük şəklində və 

fərdi şəkildə aparıla bilər. Lakin İnteraktiv təlim anlayışının özü, ənənəvi təlimdə tətbiq edilən 

frontal və ya fərdi formalarla müqayisədə daha fəal iş formalarının mövcudluğunu ehtiva edir. 

Təlimin interaktiv xarakteri kiçik qruplarda və ya cütlük şəklində işlərdə daha qabarıq forma-

da təzahür edir. 

Tədqiqatın aparılması mərhələsində müəllimlər bəzi səhvlərə yol verə bilir. Bunlar aşağı-

dakılardır: 

1. Fəal təlim dedikdə, ilk ağla gələn təlim forması qruplarla işin təşkili olur. Bəzən müəl-

limlər tərəfindən fəal təlim anlayışı qrup işləri ilə eyniləşdirilir. Lakin  qrup işi dərsin keçiril-

məsi formalarından sadəcə biridir. Bütün məşğələlər qrup işi formasında keçirilə bilməz. 

Doğrudur, qrup işi vacib formadır, ancaq tək forma deyil. Müəllim dərsdə hansı təlim forma-

sından istifadə olunacağını, dərsin məqsədindən, mövzusundan, qarşıya qoyulmuş vəzifələr-

dən, materialın həcmindən və s. digər amilləri nəzərə almaqla təyin edir. Bu formalar bildiyi-

miz kimi, qruplarla iş, kollektivlə iş, fərdi və cütlərlə iş olmaqla ayırd edilir. Bu iş formaları 
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yuxarıda sadalanan məsələlər nəzərə alınmaqla istifadə edildikdə, proses düzgün yerinə yeti-

rilmiş olur. 

2. Müəllim sinfə tədqiqat sualını elan etmədən tədqiqat üçün hazırladığı tapşırıqları şa-

girdlərə təqdim edir. Burada nəzərə almaq lazımdır ki, müəllim tədqiqat sualını şagirdlərə 

elan etməklə yanaşı, onların aydın şəkildə görə biləcəkləri bir yerdən asmalı və ya qeyd etmə-

lidir. Bu şagirdlərə nəyi araşdırdıqlarını tez-tez xatırlatmaqla yanaşı, tədqiqatın gedişində fi-

kirlərinin yanlış istiqamətdə yönəlməsinin də qarşısını alır. Müəllim bu məsələyə əhəmiyyət 

vermədikdə, şagirdlər müəllimin verdiyi iş vərəqlərindəki tapşırıqları kortəbii olaraq, əslində 

nəyi araşdırmalı olduqlarını dərk etmədən həll edirlər. Bu isə onların sonrakı qrup müzakirə-

lərinə mənfi təsir göstərəcəkdir. 

3. Müəllim tədqiqatın aparılması mərhələsinə başlayarkən tədqiqat üçün ayırdığı vaxtı şa-

girdlərə bildirmir. Sonra isə vaxtın bitdiyini elan edir. Bu zaman müxtəlif problemlər yaranır. 

Qruplar işləri vaxtında təqdim edə bilmir, bir qrup tapşırığı digərindən daha tez və ya daha 

gec yerinə yetirir. Bəzən isə, şagirdlərin "arxayınlığı" dərsin xeyli vaxtının itməsinə səbəb 

olur. Əslində isə müəllim, gündəlik planlaşdırmasını yazarkən, əvvəlcədən tədqiqat üçün nə 

qədər vaxt ayırdığını müəyyənləşdirməlidir. Müəllim tədqiqatdan əvvəl bu vaxtı şagirdlərə 

bildirməlidir ki, şagirdlər əvvəlcədən vaxtlarını düzgün bölüşdürə bilsinlər. Eyni zamanda 

müəllim tədqiqatın gedişində şagirdlərə vaxtın nə qədər qalmasını da xatırlada bilər. 

4. Müəllimin qrup işi zamanı şagirdlərə təqdim etdiyi tapşırıqlar müxtəlif fərziyyələrin ya-

ranmasını təmin edə bilmir. Nəticədə tapşırıqlar şagirdlər tərəfindən maraqsız qarşılanır, on-

larda həvəs oyada bilmir və kollektiv müzakirəyə sövq etmir. Belə olan halda şagirdlər tapşı-

rıqları müstəqil olaraq həll edirlər. Müzakirə üçün material olmadığından qrup işi öz funksi-

yasını (əməkdaşlıq) yerinə yetirə bilmir. Daha da pisi tapşırıqların həlli zamanı onlar bir-bir-

ləri üçün əngələ çevrilirlər. 

5. Müəllim sinifdə tədqiqatın aparılması üçün zəruri şəraiti yarada bilmir, yəni: 

 Problemi düzgün şəkildə qura bilmir (tədqiqat sualını düzgün çıxarmır) 

 Yönəldici suallardan istifadə etmir və ya sualları düzgün seçmir 

 Vacib olan informasiya mənbələrini şagirdlərə təqdim etmir  

 Tədqiqat işini düzgün qurmur 

 İdrak fəaliyyətini, şagirdlərin təfəkkürünü, yaradıcı təxəyyülünü inkişaf etdirməyə yö-

nəlmiş tapşırıqlara yer vermir. 

 Şagirdləri psixoloji cəhətdən dəstəkləmir 

 Tapşırıqlar konkret cavabı olan, “Hə”, “Yox” cavabları tələb edən, kitabdan köçürmə şə-

raiti yarada bilən suallardan ibarət olur və s. 

Aşağıda biologiya fənninin (6.7.8 siniflər) tədrisində, tədqiqatın aparılması üçün tapşırıq 

nümunələri verilmişdir. 

1. VI sinif “Bitkilərin havadan qidalanması. Fotosin-

tez” mövzusu üzrə dərsin tədrisində, iş vərəqlərinin bi-

rində aşağıdakı sualı vermək olar: 

Açar sözlərdən istifadə etməklə sxemi tamamlayın.  

Açar sözlər: karbon qazı, oksigen, su və mineral 

maddələr. 

Belə tərtib olunmuş suallar, şagirdlərdə estetik tərbi-

yəni formalaşdırır, prosesin daha aydın mənimsənilmə-

sinə və dərsin daha yaxşı yadda saxlanılmasına kömək 

edir.                                                                                                                             
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2. VII sinif “Çılpaqtoxumluların çoxalması və əhəmiyyəti” mövzusu üzrə dərsin tədrisində 

tədqiqat mərhələsində aşağıdakı sualı verməklə biologiyanın ədəbiyyatla inteqrasiyasını real-

laşdırmaq mümkündür. 

Hansı bitkinin çoxalma üsulu “ot öz kökü üstə  bitər” atalar sözünə uyğun gəlir? 

A) laminariya        B) küknar       C) buğda       D) fındıq       E) kartof  

Bu sualın cavabının “kartof” bitkisi olduğunu şagirdlər elə 6-c sinifdən bilirlər. Digər va-

riantlar isə şagirdlərin diqqətini yoxlamaq üçün təyin olunub.  

3. VIII sinif “Ağciyərlər, Tənəffüs hərəkətləri, Qazlar mübadiləsi” mövzusu üzrə dərsin 

tədrisində iş vərəqlərindən birində aşağıdakı sualı vermək olar.      

         Şəklə əsasən 

I - Ağciyərlər ilə qan arasında qazlar mübadiləsinin getdiyi yer.             

II - Qırtlaqdan gələn havanın ağciyərlərə enməsini həyata keçi-

rir. 

III - Nəfəsalma və nəfəsvermə zamanı ağciyərlərə  kömək edir. 

IV - Burada hava isinir, nəmlənir və mikroorqanizmlərdən tə-

mizlənir. 

Yazılanları göstərilən hərflərə uyğunlaşdırın.   

 

                               

a) M- IV  N- II  R- III  S- I                             b)  M- I   N- II   R-III   S- IV 

c) M- IV  N- II   R- I   S- III                           d)  M- II  N- IV  R- I  S- III 

Belə suallar həm şagirdlərdə fənnə qarşı marağı artırır həm də şagirdlərin məntiqi təfəkkü-

rünü inkişaf etdirir.  

Məqalənin aktuallığı. Məqalə şagirdlərin fəallığında tədqiqat mərhələsinin zəruriliyi kimi 

aktual məsələlərə toxunur. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqat mərhələsinin düzgün təşkili üçün vacib olan məqamlar 

diqqət mərkəzinə gətirilir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə biologiya fənni üzrə araşdırmalar apa-

ran gənc tədqiqatçılar üçün faydalıdır. 
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Необходимость исследовательского этапа в преподавании  

биологии в средней школе (VI, VII, VIII классы) 

 

Резюме 

 
В данной статье показано значение исследовательского этапа по преподавании  био-

логии в средней школе (в VI, VII, VIII классах). Подчеркивается роль примеров твор-

ческих задач, используемых при исследовании, в развитии научного мировоззрения, ло-

гического мышления учащихся. Также показывается положительное влияние этих при-

меров на умственное развитие учащихся, на развитие их умений обобщать, делать вы-

воды, сравнивать, самостоятельно принимать решения и исследовательские навыки. 

Для учителя на первый план выдвигается важность использования таких заданий.  

 

S.B. Mammadova 

 

The need for a research phase in the teaching of  

s econdary school biology (grades VI, VII, VIII) 

 

Summary 

 
The article shows the importance of the research phase in the teaching of high school 

biology course ( VI, VII, VIII classes). The role of creative task examples used in the research 

is emphasized in the development of students' scientific worldview, logical thinking, mental 

development, generalization, inference, comparison, independent decision-making and 

research skills. The importance of using such tasks for the teacher is emphasized. 
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Respublikamızda uğurla həyata keçirilməkdə olan davamlı təhsil islahatları, innovativ ye-

niləşmə və dünyanın qabaqcıl ölkələrinin təhsil məkanına inteqrasiya prosesi təhsilin bütün 

pillələrində məzmun islahatlarının genişləndirilməsi zərurətini qarşıya qoyur (1). Müstəqil, 

yaradıcı və fəal gənclər tərbiyə etmək məktəbin qarşısında dayanan ən mühüm vəzifələrdən-

dir. Çünki, hər bir müstəqil ölkəyə istedadlı, qabiliyyətli şəxslər lazımdır. Məhz onlar cəmiy-

yətimizin aparıcı qüvvələri sayılır. Bunun təməli isə ümumtəhsil müəssisələrində müstəqil 

tədqiqat fəaliyyəti prosesində qoyulur. Məktəb islahatı ilə əlaqədar sənədlərdə və direktiv ma-

teriallarda şəxsiyyətin hərtərəfli inkişaf edib formalaşmasından danışılarkən gənc nəsildə 

əməli əhəmiyyəti olan bacarıq və vərdişlərin aşılanması, insanın əmək üçün hazırlanması, tə-

lim metodlarının həyatın tələblərinə uyğunlaşdırılmasının zəruriliyi, kimyanın tədrisində müs-

təqil işlər xüsusi qeyd edilir. Tədris prosesində şagirdlərin tam fəallığını təmin etmək, təfək-

kürünü və digər əqli keyfiyyətlərini inkişaf etdirmək, müstəqilliyini artırmaq, təlim material-

larını şüurlu və dərindən mənimsəmələrinə nail olmaq, şagirdlərin idrak fəaliyyətini maksi-

mum səfərbərliyə almaq, düşündüklərini araşdırıb analiz vasitəsilə düzgün nəticələr çıxarmaq 

üçün dərsdə problem situasiyası yaradılır. Problemli təlim həmçinin şagirdlərin dərin bilik qa-

zanmalarına, həyati əhəmiyyəti olan bacarıq və vərdişlərə yiyələnmələrinə imkan verir, mək-

təblilərdə bu və ya digər fənni, o cümlədən kimya fənnini öyrənməyə sonsuz maraq oyadır və 

dərsin intensiv keçməsinə şərait yaradır. Məhz buna görə də son illər məktəb pedaqogikasında 

irəli sürülən problemli təlim metodik ədəbiyyatda müdafiə olunur və kimya fənninin tədrisin-

də özünün müsbət nəticəsini verir. Bu isə kimyaçı müəllimləri kimya dərslərində problem si-

tuasiyası yaratmaq haqqinda daha dəyərli fikirlər irəli sürməyə mülahizələr söyləməyə təhrik 

edir (2). Müstəqil iş şagirdin bilikləri, informasiyaları fəal şəkildə qavramaq, yenidən işləmək, 

dərinləşdirmək, eyni zamanda möhkəmləndirmək məqsədilə istifadə edilən təlim formasıdır. 

Şagirdlərdə bilik və sistem olmazsa onların aktivliyini artırmaq olmaz (2). 

Şagirdlərin müstəqil işlərinin sistematik olaraq aparılması bu sahəyə maraq və vərdişlərin 

artmasına kömək edir. Burada nəzəri material əsasında şagirdlərin müstəqil işləri əsas yeri tut-

malıdır. Müəllim məktəb kimya kursunun tədrisində hesablama, çevrilmə kimi tapşırıqların 
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yerinə yetirməsinə, şagirdlərin müstəqil işlərinə xüsusi fikir verməlidir. Bu hal şagirdləri is-

tehsalata hazırlayır, onlarda kimyaya marağı artırır. Şagirdlərin müstəqil işlərində əsas yeri 

onların materialda əsas prosesləri seçməsi, şəkil, qrafikləri təhlil etmək bacarıqlarına nail ol-

ması tutur. Şagirdlər maddələr arasında genetik əlaqəni cədvəllərdən istifadə etməklə müəy-

yənləşdirmək qabiliyyətinə nail olmalıdır. Müəyyən mövzunu öyrənərkən onu öyrənilmiş ma-

terialla müqayisə etmək, ümumiləşdirmə aparmaq, bir və ya bir neçə mövzu üzrə nəticə çıxar-

maq, sxem tərtib etmək, mövzuya aid cədvəl qrafik tərtib etmək və onları analiz etmək baca-

rığı aşılamalıdır. Müstəqil vərdişlər və sistemlər yaratmağı bacaran şagird mövzuya aid lüğət 

tərtib etməyi, ayrı-ayrı mövzuları müstəqil öyrənmək, tapşırıq hazırlamaq, konspekt tərtib et-

mək və s. bacarıqları qazanmalıdır. Müstəqil işlərin təşkili zamanı aşağıda göstərilən prinsip-

lərə əməl olunmalıdır; Müstəqillik prinsipi - müstəqil işlərin icrası zamanı şagird elmi infor-

masiyaları özü axtarıb tapmağı bacarır, fıkir və ideyalarını əsaslandıraraq idrakı fəallıq gös-

tərir, elmin inkişafında özünəməxsus cığır açır, başqasını təkrar etmir, işi həyata keçirməyin 

yeni yolunu tapır. Sistemlilik və ardıcıllıq prinsipi - şagirdlərin müstəqil işlərinin səmərəli nə-

ticə verməsini təmin etmək məqsədilə kimya kursunun əvvəlindən başlayaraq sonunadək 

məktəblərdə müstəqil işlərin ən aktual və düşündürücü formalarından istifadə olunmalıdır. 

Müstəqil işlər həm məzmununa, təşkili formalarına həm də iş metodlarına görə tərbiyəedici 

xarakter daşımalıdır. Bu müstəqil işlərin təşkilinin mühüm prinsipidir. Şagirdlərin müstəqil 

işinin səmərəli olmasını təmin edən prinsiplərdən biri də verilən vaxtdan düzgün istifadə edil-

məsi və yorğunçuluğa yol verilməməsidir. Bu da yeni bir prinsipin - tələbə əməyinin düzgün 

elmi təşkili prinsipinin yaranmasına gətirib çıxarır. Şagirdin təlim əməyinin elmi əsaslarla hə-

yata keçirilməsi baş tutmazsa nə səmərəliliyi, məqsəd ardıcıllığını təmin etmək, nə də şagirdin 

əmək qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək mümkün deyil. Şagirdlərin müstəqil işləri 3 əsas qrup 

şəklində həyata keçirilir: 1.Şagirdlər üçün tanışlıq mövzuları seçilir; 2.Tapşırığın icrasında 

müasir metod və təlim üsullarından istifadə etmək, prosesləri əlaqəli şəkildə təhlil etmək və 

onlar arasında praktik fərqi aşkar etmək vərdişləri yaranır; 3.Şagirdlərin tanışlığa maraqlarının 

artırılması tədrisin effektivliyini artırır, şagirdlərin tədris fəaliyyəti aktivləşir, müstəqil düşün-

mək vərdişləri yaranır (4-5). 

Orta məktəbdə şagirdlərin müstəqil fəaliyyətinin təşkili formalarından biri, kimya təlimini 

həyatla əlaqələndirən tədris-tədqiqat işidir. Kimya elmi də müxtəlif tədqiqat işləri aparmaq 

üçün çox geniş imkanlara malikdir. Şagirdlərin tədqiqatçılıq fəaliyyəti yalnız onların yaradıcı-

lıq fəaliyyətinin inkişafına deyil, həmçinin tədris məsələlərini həll etməyə və ən əsası kollek-

tivdə mövqelərinin möhkəmlənməsinə kömək edir. Tədqiqatçılıqla bağlı müstəqil işlər isə 

müxtəlif mənbələr (dərslik, digər ədəbiyyatlar, laboratoriya və nümayiş təcrübələri və s.) üzrə 

təşkil oluna bilər. Tədqiqatçılıq metodu əsasən aşağıdakı əlamətləri ilə xarakterizə olunur: 

problem situasiya yaradılması, işçi fərziyyələrin irəli sürülməsi, onun yoxlanılması üçün plan 

tərtib edilməsi, müvafiq ümumiləşdirmə aparılması və nəticə çıxarılması, əməliyyatların yeri-

nə yetirilməsi və s. Tədqiqatçılıq fəaliyyəti bir fənn daxilində və yaxud fənlərarası inteqrasi-

yada da aparıla bilər. Fənlərarası inteqrasiyaya istinad edərkən ayrı-ayrı tədris fənlərinə (mə-

sələn, fizika, coğrafiya, biologiya və s.) aid olan biliklərdən geniş istifadə olunur. Məktəbdə 

şagirdlərin kimya fənninin tədrisi prosesində tədqiqat aparmaları dərs müddətində və ya uzun 

müddətli ola bilər. Bundan əlavə, dərsdənkənar vaxtlarda da tədqiqat aparılır. Hazırki vəziy-

yətdə müəllim dərslərini əyaniləşdirmək üçün texniki təlim vasitələrindən istifadə etmək məc-

buriyyətində qalır. Bu məqsədlə öz peşəsini sevən hər bir kimya müəllimi dərslərini əyaniləş-

dirmək üçün axtarışda olmalı, şagirdlərin axtarıcılıq qabiliyyətindən istifadə etməlidirlər. 

Kimyadan şagirdlərin müstəqil iş üsullarının əsasını kimyəvi eksperiment təşkil edir. Eks-
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periment şagirdlərin təbii yaradıcılıq arzularına, kimya təliminə olan hədsiz maraqlarına əsas-

lanır, müxtəlif formalarda təşkil olunur və keçirilir, şagirdlərdə əməli vərdişlərin möhkəmlən-

dirilməsində xüsusi rol oynayır. Kimyadan eksperimentlər məktəblilərin biliyindəki çatışma-

yan cəhətləri aradan qaldırmaq istiqamətinə deyil, sinifdə öyrəndikləri proqram materialını 

dərinləşdirməyə, dərs zamanı əldə etdikləri biliyin məktəbin tədris-təcrübə sahəsinə, istehsa-

lata tətbiqi yollarına doğru yönəldir. Kimyadan eksperimentlərin aparılması zamanı müəllim 

yalnız şagirdlərin müstəqil işlərinə rəhbərlik edir, onlara məsləhətlər verir, lazım gəldikdə kö-

məklik göstərir, həyata keçirdikləri laboratoriya işlərində düzgün nəticə çıxarmalarına doğru 

istiqamətləndirir. Müstəqil işlər və onların əhəmiyyəti haqqında belə deyə bilərik ki, şagirdlə-

rin tədqiqat aparmasına, yaradıcılığına daha geniş yer vermək mümkün olur. Müstəqil işlər şa-

girdin özünüidarə vərdişlərinin formalaşdırılmasına, elmi dünyagörüşünün genişləndirilməsi-

nə imkan yaradır, sinifdə müəyyən fənlərdən verilmiş biliyi dərinləşdirir, şagirdlərin meyil və 

qabiliyyətini müəyyənləşdirib üzə çıxarır. Şagird ona tapşırılan iş üzrə axtarış aparır, bunun 

üçün o, müstəqil çalışmağa səy edir, bu cəhət şagirdi məsələnin  mahiyyətini dərindən dərk et-

məyə doğru istiqamətləndirir. Şagird daha müstəqil olur, söhbət və mübahisələrə qoşulur və 

bu iş onun məntiqi təfəkkürünü inkişaf etdirir, nitqini zənginləşdirir. Müstəqil işlər həm tək-

tək şagirdlərlə, həm də qrup halında aparıla bilər. Bu işlərin formaları çox müxtəlif və rənga-

rəngdir. Lakin yadda saxlamaq lazımdır ki, müstəqil işlərin bu və ya digər formasını seçərkən, 

mövzuları müəyyənləşdirərkən yerli şəraiti, məktəbin tələbatını, şagirdlərin marağını, yaş və 

bilik səviyyəsini və bir sıra digər məsələləri mütləq nəzərə almaq lazımdır. Bundan əlavə, şa-

girdlərin müvəffəqiyyət qazanması üçün müəllim hər şeydən əvvəl, könüllülük prinsipinə, on-

ların istək və arzularına, mövcud bilik səviyyələrinə fikir verməlidir. Bir şeyi də nəzərə almaq 

lazımdır ki, eyni bir şagirdin müxtəlif fənlər üzrə müstəqil işlərlə yüklənməsinə yol vermək 

olmaz. Belə olan təqdirdə həmin şagirddə aparılan işə qarşı məhəbbət əvəzinə, nifrət yarana 

bilər. Müstəqil iş şagirdləri müxtəlif növ fəaliyyətə cəlb edir. Şagirdi vacib fəaliyyətə cəlb et-

mək onu nəinki inkişaf etdirir, həm də tərbiyə edir. Bir daha aydın olur ki şagirdin  müstəqil 

işinin səmərəli təşkil edilməsi müəllim və şagird arasında vəhdət təşkil edir. Şagirdlərin müs-

təqilliyinin artırılması, təlim prosesinin bütün mərhələlərinin düzgün təşkil olunduğu zaman 

arzu olunan nəticə əldə edilir. Təlim prosesində ki istifadə olunan prinsiplər bir-biri ilə ayrıl-

mazdır. 

Məqalənin aktuallığı. Şagirdlərin müstəqilliyinin artırılması, təlim prosesinin bütün mər-

hələlərinin düzgün təşkil olunduğu zaman arzu olunan nəticə əldə edilir. Şagirdlərin müstəqil 

işləri diqqət mərkəzinə gətirilir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Şagirdlərin müstəqil işləri təfəkkür baxımından təhlilə cəlb edil-

mişdir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə pedaqoqlar və gənc tədqiqatçılar, dok-

torant və dissertantlar, magistrlər və magistrantlar, eyni zamanda müəllimlər üçün faydalı ola-

caqdır. Onlar öz fəaliyyətlərində məqalədən istifadə edə bilərlər. 
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Р.Т. Абденбекова, Г.С. Самедзаде, А.В. Насирли 

 

Самостоятельная работа учеников  

в методике преподавания химии 

 

Резюме 
 

Роль самостоятельной работы в формировании самостоятельности учеников незаме-

нима. Самостоятельные домашние работы должны соответствовать учебной программ-

ме. По возможности должны быть творческими, заставляющие задуматься, красочны-

ми, а также их объём должен соответствовать отведенному времени. Нужно учесть во 

внимание возрастные особенности, интересы, пожелания и требование учеников. Важ-

нейшая задача перед учителем — это сформулировать у учеников способность самос-

тоятельно работать. Основная задача, стоящая перед учителем-организовать самосто-

ятельные работы. Самостоятельные работы привлекают учеников к различным видам 

деятельности. Когда все этапы учебного процесса правильно организованы, независи-

мость учащихся приводит к желаемым результатам. 

 

R.T. Abdinbeyova, G.S. Samadzade, A.V. Nasirli 

 

Independent work of students in the teaching of chemistry 

 

Summary 
 

The role of independent work in the formation of students' independence is indispensable. 

Independent home work should be appropriate in accordance with the curriculum, as creative, 

thought-provoking, colorful as possible, as well as age-specific features of students, interests, 

wishes and demands. The most important task for the students to form the ability to work 

independently is on the teacher. The main task facing the teacher is to organize independent 

work. Independent work involves pupils in different types of activities. When all the stages of 

the training process are properly organized, students' independence gives the desirable results. 
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Bütün bəşəriyyətə təsir edən texnoloji dəyişikliklər təsərrüfatın hər bir sahəsində olduğu 

kimi təhsil sahəsində də özünü göstərmişdir. Müasir dövr demək olar ki, ötən əsrlərdən öz in-

kişaf dinamikasına görə çox fərqlənir. Kompyuter əsri adlandırılan XXI əsr hər bir sahə üzrə 

insanlara geniş imkanlar bəxş edir. Təhsil sistemi hər bir ölkənin, cəmiyyətin özəyini, əsas da-

yaq strukturunu həyata keçirir. Bunu nəzərə alaraq dəyişən illər boyu təhsil sisteminin daha  

da yaxşılaşdırılması üçün müxtəlif islahatlar aparılmışdır. Azərbaycan respublikası da bu isti-

qamət üzrə müxtəlif təlimlər keçmiş, islahatlar aparmışdır. Keyfiyyətli təhsil nəticələrinə nail 

olmaq üçün ən başlıcası onu düzgün planlaşdırmaq qarşıda duran ən vacib məsələlərdəndir. 

Qeyd tmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasını prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr sərən-

camı ilə “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyası” təsdiq edil-

mişdir. Bu strateji istiqamət üzrə müəyyən tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Bu istiqamətlərə aşağıdakıları misal göstərmək olar. 

1. Şəxsiyyətyönlü təhsilə əsaslanan təlim fəaliyyətinin həyata keçirilməsi. 

2. Günümüzün inkişaf dinamikasını nəzərə alaraq insan resurslarının müasirləşdirilməsi.               

3. Nəzərdə tutulan təlim nəticələrinin əldə olunması istiqamətində məsuliyyətli fəaliyyətin 

təmin edilməsi.          

4. Keyfiyyətli və səmərəli idarəetmə texnologiyalarının təşkili.   

5. Təhsil infrastrukturunun davamlı və bu günün tələblərinə uyğun sisteminin təşkili.  

6. Dünya təhsil sisteminin standartlarına uyğun təhsil səviyyəsinin formalaşdırılması plan-

larının yaradılması.          

Bütün mühüm məsələlərin həlli üçün ilk növbədə planlar tərtib edilir ki, bu da öz növbə-

sində işin uğurlu nəticəsinin əldə olunması üçün ən vacib məsələlərdəndir. “Planlaşdırma 

geniş mənada hər bir dövlətin inkişaf strategiyasının özəyidir” (2, s. 49). Müəyyən məqsədlə-

rin həyata keçirilməsi üçün müxtəlif strateji planlaşdırma növləri vardır. Təhsildə istənilən nə-

ticənin əldə olunması üçün strateji planlaşdırma təlim fəaliyyətinin ən önəmli xüsusiyyətlərin-

dəndir. Təlim strategiyalarının təşkilinə verilən əsas tələblərdən biri hesab edilən təlim fəaliy-

yətinin planlaşdırılması şagirdlərin bilik və bacarıqlara düzgün yiyələnməsi istiqamətində qar-

sıda duran əsas məsələlərdən biridir. Yüksək səviyyədə təhsil əldə etmək üçün müəllimin tə-

lim fəaliyyətinin planlaşdırılması bacarığı yüksək səviyyədə olmalıdır.    
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Azərbaycan dili  mənəvi birliyimizin özəyi rolunu oynadığı üçün, kiçik yaşlardan etibarən 

uşaqlara öyrədilməlidir. Lakin, elmi səviyyədə Azərbaycan dilinin bir fənn kim  təlim prosesi-

nin həyata keçirilməsi bütün dolğunluğu ilə tam formada aparılmalıdır. Planlaşdırmanın əsas 

xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, ana dilimiz olan Azərbaycan dilinin bir fənn olaraq tədrisi pro-

sesinin təşkilini düzgün və səmərəli formada həyata keçirməyə şərait yaradır. Planlaşdırma 

hər bir fənn üzrə müəllim fəaliyyətinin tərtibinə əsas istiqaməti verir. Belə ki, müəllim ana dili 

fənninin tədrisini planlaşdırarkən təlim prosesinin gedişinə həm ümumi bir formada, həm də 

ayrı-ayrılıqda hissələr olmaqla nəzarət edə biləcək. İlk növbədə təlimin gedişatı prosesini 

planlaşdırmadan arzuolunan təlim nəticələrini əldə etmək, qarşıya qoyulan vəzifələri layiqincə 

yerinə yetirmək qeyri mümkündür.         

Müəyyən vaxt çərçivəsi ərzində proqram əsasında bütün təlim materiallarının şagirdlər tə-

rəfindən tam şəkildə mənimsədilməsi prosesini təmin etmək, yalnız il boyu deyil, ayrılmış 

dərs saatı müddətində aparılması fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üzə planlaşdırma iki növə 

ayrılır: 

1. Perspektiv planlaşdrma 

2. Cari (Gündəlik) planlaşdırma 

Hər bir planlaşdırma növü öz xüsusiyyətlərinə görə fərqlilik təşkil edərək təlim prosesi za-

manı tədris materiallarının şagirdlər tərəfindən ardıcıl, səmərəli və keyfiyyətli öyrənilməsinə 

xidmət edir.  

Perspektiv planlaşdırma - fransız dilindən götürülmüş “perspektiv plan” ifadəsi məna eti-

bari ilə “gələcəkdə”, “qarşıda” duran plan deməkdir. Perspektiv planlaşdırma Ana dili fənni-

nin verilən vaxt ərzində şagirdlərə lazımı qaydada mənimsədilməsini təmin etmək üçün, dərs-

likdə verilən materialların keyfiyyətli şəkildə öyrədilməsini təmin etmək üçün əvvəlcədən ha-

zırlanmış iş qrafiki hesab oluna bilər. Həmçinin bütün tədris müddətini əhatə edən və bu müd-

dət ərzində təlim materiallarının necə təşkilini nizamlayan, təlim məqsədlərinin reallaşdırıl-

ması istiqamətində fəaliyyətin ardıcıl və nizamlı formada təşkilini təmin edən təhsil sistemi-

nin ən əsas komponentlərindəndir. Planlaşdırılmanın aparılması düzgün tərtib olunmalıdır və 

onu tərtib edərkən bir sıra prinsiplər gözlənilməlidir ki, istənilən təlim nəticələri əldə olunsun. 

İllik planlaşdırma metodik baxımdan yüksək bacarıq tələb edir və bu müəllimlərin ən vacib 

vəzifələrindəndir.          

 “Təqvim planı tərtib edilərkən dərs ilinin həftələri, tədris ilində baş verəcək mühüm hadi-

sələr (tarixi günlər), tədris vahidlərinin və onlara daxil olan mövzuların adı müəyyən edilir. 

Hər tədris vahidi və mövzu vasitəsilə reallaşdırılacaq məzmun standartları (alt-standartlar) se-

çilir, istifadə olunacaq mənbələr (resurslar) müəyyən edilir, hər mövzu üçün ayrılmış vaxt 

qeyd olunur” (1, s. 272).     

Perspektiv planlaşdırmanı tərtib edərkən bir sıra nüanslara diqqət yetirilməlidir. Bunlara 

aşağıdakılar daxildir: 

1. Nəzərdə tutulmuş məzmun standartları əsasında dərslikdə yer alan tədris vahidi və möv-

zular dəqiq müəyyən edilir. 

2. Verilən mövzular üzrə məzmun standartları qruplaşdırılır. 

3. Tədris vahidlərinin və mövzuların verilmə ardıcıllıqları dəqiqləşdirilir. 

4. İnteqrasiya fənləri və ya mövzuları müəyyən edilir. 

5. Təlim prosesinin əsas resursları seçilir. 

6. Hər bir tədris vahidinin məqsədyönlü  vaxt bölgüsü aparılır. 

7. Şagirdlərin təlim fəaliyyətinin qiymətləndrilməsi üçün xüsusi meyarlar tərtib edilir. 

Ənənəvi təlimdə yer alan fənn üzrə bölmə və yarımbölmələrə müəyyən mövzular daxil idi 
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ki, bu mövzuların verilmə ardıcıllığı sadədən mürəkkəbə doğru nizamlanmışdı. Fəal təlim me-

todunda bu bölmə və yarımbölmələr tədris vahidi adlandırılır. Tədris prosesinin il ərzində təd-

ris vahidlərini hansı ardıcıllıq və hansı formada tədrisi illik planlaşdırma üzrə təşkil edilir. 

Tədris vahidi üzrə mövzular sadədən mürəkkəbə doğru nizamlanmalıdır. Bu şagirdlərin əldə 

etdiyi bilikləri müəyyən ardıcıllıq üzrə daha da genişləndirərək öyrənib qavramasını təmin 

edir. Ənənəvi təlimdən fərqli olaraq yeni kurikulum sistemi üzrə tədris vahidləri standartlara 

əsasən müəyyən edilir. Verilən standartlar şagirdlərə mənimsədikləri biliklər üzrə bütün bilik 

və bacarıqlarını əlaqələndirmə imkanı verir.     

İnteqrasiya tədris olunan mövzu üzrə iki növə ayrılır:       

1. Fənndaxili – yeni mövzunun keçirilmiş köhnə mövzular ilə əlaqələndirən inteqrasiya  

2. Fənlərarası – tədris edilən yeni mövzunu digər fənlər ilə əlaqələndirən inteqrasiya  

Digər fənlər ilə inteqrasiya olunmuş mövzular şagirdlərin əldə etdikləri yeni bilikləri ümu-

miləşdirərək ətraf aləmlə əlaqələndirməsini təmin edir. Və bu şagirdlərin idrakında dünyagö-

rüşün artırılmasına zəmin yaradır.         

İllik planlaşdırma apararkən tədris prosesinin ən vacib elementlərindən biri olan təlim re-

surslarının seçilməsidir. Dərslikdən əlavə olaraq müxtəlif mənbələr resurs rolunu oynaya bi-

lər. Bunun planaşdırmada qeyd edilməsi təbiidir ki, təlim prosesinin yüksək səviyyədə keçiril-

məsinə zəmin yaradacaqdır. Həmçinin şagirdlərin dərs prosesi zamanı müxtəlif resurslarla iş-

ləmə imkanlarının olması onlarda dərsə marağın artmasına və beləliklə keyfiyyətli təlim nəti-

cələrinin əldə edilməsinə şərait yaradacaqdır. Lakin, resursların və müxtəlif təlim vəsaitlərinin 

seçilməsi elə planlaşdırılmalıdır ki, bu onların yaş xüsusiyyətlərinə və ümumi sinif səviyyəsi-

nə uyğun olsun. 

Tədris vahidləri vaxt bölgüsü üzrə elə planlaşdırılmalıdır ki, il ərzində tədris vahidləri üzrə 

verilən mövzuların tədrisi prosesi tamamlansın. Bununla yanaşı Ana dilimizin dərindən və 

dolğun şəkildə öyrənilməsi əsas götürülsün. Ölkəmizdə qeyd edilən əlamətdar gülər, bayram-

lar, xüsusi mənəvi dəyərə mənsub hadisələrin tarixinə uyğun müəyyən məlumat və biliklərin 

verilməsi eyni zaman çərçivəsində həyata keçirilsin. İllik planaşdırılmanın  bu xüsusiyyətləri 

nəzərə alaraq tərtibi kiçik yaşlarından uşaqlarda milli mənəvi dəyərlərin formalaşmasına gə-

tirib çıxaracaqdır. Vaxt bölgüsü şagirdlərin qavrama xüsusiyyətlərindən asılı olaraq da dəyiş-

dirilməlidir. Dərs saatlarının mövzudan asılı olaraq azaldılması və yaxud artırılması təşkil edi-

lə bilər. Qiymətləndirmə təlim fəaliyyətinin hansı səviyyədə yerinə yetirildiyinin yoxlanılması 

prosesidir. İllik planlaşdırma üzrə kiçik və böyük summativ qiymətləndirmələr öz əksini tapır. 

Tədris vahidləri üzrə şagirdlərə verilən biliklərin yoxlanılması müəyyən meyarlar əsasında 

aparılmalıdır. Bu meyarlar təlim nəticələrinin əvvəlcədən düşünülmüş məqsədləri əsasında  

tərtib edilməlidir.     

Bütün bunları nəzərə alaraq perspektiv planlaşdırmanın aparılması zamanı müəllimlər 

planlaşdırmanı yüksək səviyyədə tərtib etmək üçün bir neçə məqamlara toxunaraq daha da 

təkmilləşdirə bilərlər. 

1. Metodik vəsaitlərdə və dərsliklərdə müəyyənləşdirilmiş standartlar qrupuna əlavə stan-

dartlar daxil etmək. 

2. İnteqrasiya üçün əlavə imkanlar yaratmaq. 

3. Mövzularda dəyişikliklər etmək yaxud onlara əlavələr artırmaq. 

4. Resurs müxtəlifliyi təşkil etmək. 

5. Mövzular üzrə vaxt bölgüsündə müxtəlif dəyişikliklər etmək. 

Müəllimlərin dövlət tərəfindən təmin edildiyi metodik vəsait planlaşdırmanın əsasını təşkil 

edən ən lazımi vəsaitdir. Metodik vəsait mövzuların ardıcıllıqları, saatları və onların inteqrasi-



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №4 2021(48)                           
 

 235 

ya istiqamətləri verilməklə tərtib edilir. Sırf metodiki vəsaiti əsas götürərək illik planlaşdırma-

nın tərtibi vacib olmadığı kimi, sadəcə olaraq müəllim üçün nəzərdə tutulan dərs saatından kə-

nara çıxmayaraq mövzuları müəyyən etmək şərti ilə perspektiv planlaşdırmanın təşkili nəzər-

də tutulur.   

1. Cari planlaşdırma - Müasir dövrün tələblərinə uyğun təhsil sistemində bir çox geniş 

imkanlara sahibik. Yeni texnologiyalar əsrində olmağımız təhsil sistemində də bizi məlumat 

bolluğu ilə təmin edir. Tədris edilən hər bir fənnin özünəxas məqsədlərinin yerinə yetirilmə-

sindən əlavə, onların tədrisinin müasir üsullarla və yeni informasiya toplumunun tələblərinə 

uyğun təşkil etmək lazımdır. Tətbiq edilən yeni fənn kurikuliumu təlim prosesinin daha fəal 

təşkilini təmin edir. Yeni sistemlə artıq təlim prosesi zamanı şagirdlərin fəaliyyəti daha ön 

planda olur. Bunun üçün gündəlik dərsin planlaşdırılmasını elə təşkil etmək lazımdır ki, o şa-

girdlərin marağına uyğun olsun. Müəllimin metodiki bacarığından asılı olaraq fənnin tədrisini, 

həlli vacib olan vəzifələrin yerinə yetirilməsini, planlanmış məqsədlərin həyata keçirilməsini, 

günün tələblərinə müasir şəkildə cavab verən şəxsiyyətlərin formalaşdırılmasına nail olmaq 

üçün gündəlik dərsin planlaşırılmasına xüsusi diqqət ayırılmalıdır. İstənilən nəticələrin əldə 

edilməsi üçün dərsin gedişatı və məzmunu əvvəlcədən planlaşdırılmalıdır. Cari planlaşdırma 

aparılarkən aşağıdakı amillərə diqqət yetirilməlidir. 

1. Planlaşdırma aparılarkın ilk növbədə mövzu üzrə hansı təlim standartlarının reallaşdırıl-

masının müəyyənləşdirilməsi. 

2. Seçilmiş standartlara uyğun mövzunun tədrisində təlim məqsədinin müəyyənləşdirilmə-

si (bilik, bacarıq və vərdişlər). 

3. İnduktiv (xüsusidən ümumiyə doğru) və ya deduktiv (ümumidən xüsusiyə doğru) istiqa-

mətlərin müəyyənləşdirilməsi. 

4. Təlim prosesi zamanı onun hər bir mərhələsinin planlaşdırılması və mərhələ üzrə iş 

üsullarının müəyyənləşdirilməsi (hər mərhələ üzrə müəyyən vaxt bölgüsü aparılır). 

5. Mərhələlər üzr tapşırıqların verilməsi. Tapşırıqlar əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş təlim 

məqsədlərini yerinə yetirməli, dərsin məzmununu tam olaraq əhatələməlidir. 

6. Şagirdlərin diqqətini fəal təlim prosesinə cəlb etmək üçün qeyd olunan amilləri müəy-

yən etmək lazımdır: 1. Problemin qoyuluşu; 2. Sualların verilməsi; 3. Tapşırıqlar təşkili; 4. İş 

vərəqlərinin hazırlanması; 5. Mənbələrin seçilməsi. 

7. Aktiv fəaliyyəti davam etdirmək üçün müəllimin xüsusi materiallarının olması. Bunlara 

misal olaraq: 1.Müzakirə prosesindən sonra yarana biləcək hər hansı problemin həlli üçün 

yeni sual variantlarının olması. 2. Şagirdlərin verə biləcəyi cavab versiyaları. 3. Şagirdlərin 

dərsə marağının artırılması üçün illüstrasiyaların istifadəsi 4. Məlumatların müzakirəsi zamanı 

əldə edilən fikirlərin lövhə və ya plakatlara yazılması və s.   

Cari planlaşdırma aparılarkən bir sıra sualların cavablandırlmasına yönəlik fəaliyyət izlə-

nilməlidir. Bu zaman qarşıya bu suallar çıxır: Nə öyrənilməlidir? Necə öyrənilməlidir? Hansı 

şəraitdə öyrəniləcək? Şagirdlərin fəaliyyəti hansı formada qiymətləndiriləcək?  

Dərsin təşkili zamanı diqqət yetirilməli prinsiplər vardır ki, onları aşağıdakı kimi qeyd et-

mək olar:  

1. Pedaqoji prosesin tamlığı – Pedaqoji prosesin inkişafetdirici, öyrədici və tərbiyəedici, 

real nəticələr əsaslanan müəllim-şagird fəaliyyətinin olmasıdır   

2. Təlimdə bərabər imkanların yaradılması - bütün şagirdlərin eyni imkanlar daxilində 

təhsil alması, onların idraki bacarıqlarını əsas götürərək təlim şəraitinin yaradılmasıdır.  

3. Şagirdyönlülük - ənənəvi təlimdən fərqli olaraq, fəal təlim prosesi zamanı şagirdlər da-

ha aktiv olur və təlim prosesnin mərkəzində dayanır. Təlim prosesi şagirdlərin fəal təliminə və 
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onların bilik və bacarıq imkanlarının genişləndirilməsinə xidmət edir.   

4. İnkişafyönlülük - şagirdlərin məntiqi bacarıq xüsusiyyətləri izlənilir, qabiliyyətləri 

müəyyənləşdirilir, bilik, bacarıq və vərdişlərinin inkişaf səviyyələri nizamlanmasıdır.  

5. Fəaliyyətin stimullaşdırılması - təlim prosesinin şagirdlərinin maraq dairələrinə uyğun 

olaraq daha səmərəli və effektli təşkili, şagird fəaliyyətinin izlənilərək xüsusiyyətlərinin də-

yərləndirilməsi, son olaraq isə şagirdlərin daha keyfiyyətli təlim nəticələrinin əldə edilməsinə 

yönəldilmiş fəaliyyətlərin həyata keçirilməsidir.    

6. Dəstəkləyici mühitin yaradılması - şagirdləri yeni və müasir maddi-texniki baza ilə tə-

min etmək, təlim prosesinin mənəvi baxımdan sağlam şəraitdə keçirilməsi, təhsilin keyfiyyə-

tinin yüksəldilməsi üçün əlverişli və təhlükəsiz şəraitin yaradılmasıdır.   

Aşağıda göstərilmiş cədvəldə cari dərsin planlaşdırlması və dərs prosesinin planlaşdırıl-

ması mərhələləri qeyd olunmuşdur. 

 

Gündəlik dərsin planlaşdırılması 

mərhələləri 

Dərs prosesinin mərhələləri 

Mövzu Motivasiya. Problemin qoyulması 

Standart Tədqiqatın aparılamsı. Problemin həlli 

Təlim məqsədi ( verilmiş standartlara 

əsaslanaraq) 

Məlumatın mübadiləsi 

İnteqrasiya Məlumatın müzakirəsi 

İş forması Nəticə və ümumiləşdirmələr 

İş üsulları Ev tapşırığı 

Resurslar Qiymətləndirmə (dərs prosesi boyu aparılır) 
 

Gündəlik planlaşdırmanın düzgün təşkili hər zaman yeni bilik və bacarıqların mənimsənil-

məsi üçün səmərəli və keyfiyyətli şəkildə təlim prosesi zamanı şagirdlərin fəaliyyətindən ası-

lıdır. Bunu ön plana çəkərək istər perspektiv, istərsə də cari planlaşdırma tərtib edərkən bütün 

məqsəd və prinsiplər gözlənilməlidir. 

Məqalənin aktuallığı. Azərbaycanda həyata keçirilən təhsil islahatları müəllimlərin öz iş-

lərinə ciddi yanaşmalarını, fənlərin tədrisini yeni tələblər əsasında qurmalarını, bunun üçün, 

ilk növbədə, müasir planlaşdırma nümunələrindən istifadə etmələrini tələb edir. İbtidai sinif-

lərdə Azərbaycan dili üzrə hazırlanmış bu məqalə həmin tələbə uyğun olmaqla xüsusi aktual-

lıq kəsb edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə olaraq yeni standart və kurikulumların tələb-

lərinə uyğun həyata keçiriləcək cari və perspektiv planların nəzəri-metodik əsaslarına dair 

araşdırmalar aparılır və şagirdlərin inkişafını dəstəkləyən nəticələrə gəlinir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. İbtidai siniflərdə Azərbaycan dili dərsi deyən 

müəllimlərin məzmun standartları əsasında planlaşdırma apara bilmək fəaliyyətindəki çətin-

likləri nəzərə alınmış, uyğun istiqamətlərdə tövsiyələr hazırlanmışdır. İlkin qənaətimizə əsa-

sən, müəllimlər özlərinin planlaşdırma fəaliyyətində uğur qazanmaq üçün  bu tövsiyələrdən 

yaralana biləcəklər. 
 

Ədəbiyyat 
 

1. Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəbləri üçün fənn kurikulumları (I-IV si-

niflər). Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutunun Təhsil Texnologiyaları 

Mərkəzi, Bakı, 2008. 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №4 2021(48)                           
 

 237 

2. Balıyev H.B. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası. Bakı: Qismət, 2014. 

3. https://azedu.az/az/news/9751 

4  https://metodiktovsiyye.blogspot.com  

 

F.C. Бадалова 

 

Планирование учебных материалов азербайджанского  

языка в начальных классах 
 

Резюме 
           

Одна из важных задач в системе образования — это планирование предмета, чтобы 

обеспечить реализацию целей, поставленных предметом, преподаваемым в упорядо-

ченном и последовательном порядке. Планирование по самой своей природе должно 

быть всеобъемлющим и должным образом, организованным для достижения желаемых 

результатов обучения. Обеспечение высокого уровня восприятия и долговременной 

памяти необходимых знаний и навыков учащимися в процессе обучения напрямую 

связано с планированием учебного процесса в зависимости от методических навыков 

учителя-предметника. Хотя каждый из двух типов планирования, перспективного и те-

кущего, отличается по своим конструктивным особенностям, целям и задачам, любой 

высокий уровень образования достигается в результате их совместной деятельности. 

 

F.C. Badalova 

 

Planning of teaching mateials of the  

Azerbaijani language in primary school 
 

Summary 
            

One of the important tasks in the education system is to plan the subject in order to ensure 

the realization of the goals set by the subject taught in an orderly and consistent manner. 

Planning, by its very nature, must be comprehensive and properly organized in order to 

achieve the desired learning outcomes. Ensuring a high level of perception and long-term 

memory of the necessary knowledge and skills by students during the learning process is 

directly related to the planning of the learning process, depending on the methodological 

skills of the subject teacher. Although each of the two types of planning, perspective and 

current, differs in their design features, goals and objectives, any high level of education is 

achieved as a result of their joint activities. 
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сия, эссе 

Key words: coherent speech, speech development, curriculum, expression, essay 

 

Dil cəmiyyətin üzvləri arasında ünsiyyət və fikir mübadiləsi, insanlara təsir vasitəsidir. 

Dil, sosial bir fenomen olaraq, yalnız nitqdə öz funksiyasını yerinə yetirir. Dili bilmək nitqin 

əsasıdır. Dilin nitqə çevrilməsi üçün mühüm şərtlərdən biri fizioloji imkanlarla bağlıdır. Ümu-

miyyətlə, nitqin funksionallaşması üçün eşitmə, danışıq və s. orqanların da normal qaydada 

olması vacibdir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz üç şərt daxilində nitqin funksionallaşması mümkün-

dür. Bunlardan birinin pozulması nitqin pozulmasına səbəb ola bilər. 

Məlumdur ki, uşaq məktəbə daxil olduğu zaman müəyyən nitq bacarıqları əldə edir. An-

caq onun nitqinin inkişafı üçün məktəbdə məqsədyönlü iş aparılmalıdır. İbtidai siniflərdə şa-

girdlərə sözdən istifadə etməyi, onlara həyat üçün lazım olan bacarıqlarını aşılamağı öyrətmək 

lazımdır. 

Hazırda əvvəlki illərdə olduğu kimi, şagirdlərin şifahi və yazılı nitqinin inkişafına da təd-

ris planında və ibtidai sinif dərsliklərində xüsusi diqqət yetirilir. Ana dili proqramında yer 

alan  hər bir dərsdə nitqin inkişafı üzərində iş mühüm yer tutur, mahiyyət etibarilə hər bir tap-

şırıq nitqin inkişafı üzrə istiqamətlənmişdir. İbtidai sinif müəllimi, şagirdlərin yalnız qramma-

tik nəzəriyyə, imla bacarıqlarını mənimsəməsini deyil, həm də nitq prosesində sözləri düzgün 

şəkildə tələffüz etmək, düzgün seçmək və cümlədə istifadə etmək, oxumaq, eşitmək, öz fikir-

lərini və başqalarının fikirlərini ifadə etmək üçün öyrənmələrini təmin etmək üçün nəzarət et-

məlidir (2, s. 56). Məktəbin qarşısında duran ümumi pedaqoji problem şagirdlərin nitqinin in-

kişaf etdirilməsidir. Bu məsələ dil və düşüncə birliyi haqqında təlimdən irəli gəlir. 

Nitq prosesi zamanı şifahi və yazılı nitq qarşılıqlı əlaqədə olur, nitq inkişafında mühüm rol 

oynayır. Məktəb şifahi və yazılı nitqin məqsədyönlü inkişafını təmin etməlidir. Lakin məktəb 

praktikasında müəllimlərin əksəriyyəti nitqin inkişafı ilə bağlı əsasən şagirdlərin yazılı nitqi 

üzərində işləyirlər. Bəzi müəllimlər hesab edirlər ki, əsas vəzifə yazılı nitq üzərində işləmək-

dir: əgər şagird müstəqil şəkildə inşa və ifadə yaza bilsə, onun şifahi nitqi müstəqil şəkildə in-

kişaf edəcəkdir. Əlbəttə, bunu məqbul hesab etmək olmaz. Biz yalnız yazılıq nitqin  hər iki 

növündə yaza bilən şagirdin nitqinin inkişafı haqqında danışa bilərik. 

Rabitəli nitq şagirdin öz fikrini ardıcıl, səlis, yığcam və şəkildə ifadə etməsi deməkdir. Şa-

gird ifadə edəcəyi fikri yaxşı anlamalı, onu dil cəhətdən düzgün ifadə etməyi bacarmalıdır. 

Şagirdin nəql etdiyi material müəyyən ardıcıllıqdan ibarət olmalıdır. Nitqdəki rabitə pozularsa 

dinləyən şəxs qarşı tərəfi anlamır.  

Məzmun cəhətdən dolğun, düzgün quruluşda nitqə nail olmaq üçün hadisələr ardıcıl veril-
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məli, fikir tam anlaşıqlı cümlələrlə ifadə olunmalı, hər bir cümlə özündən əvvəlki ilə müəyyən 

məntiqi və sintaktik əlaqəyə girməlidir. 

Şagird mühüm fikri vacib olmayandan ayıra bilmirsə, bu zaman onun nitqin dolğun və sə-

lis ifadə olunmur. Rabitəli nitqə əsas tələbələrdən biri də odur ki, şagird hazır kitab cümlələ-

rini əzbərləməsin, fikrini müstəqil, sərbəst şəkildə ifadə edə bilsin. Onun danışığında öz üslu-

bu olunsun. Şagirdin müstəqilliyi, yaradıcılıq meyli rabitəli nitq vasitəsilə inkişaf edir.  

Şagirdlərin şifahi nitqinin üzərində aparılan müşahidələr göstərir ki, onların nitqi qüsurlu 

olur. Bu müşahidələri belə ümumiləşdirmək olar: 

— sözlər və səslər düzgün tələffüz olunmur; 

— şifahi nitq tələbləri gözlənilmir; 

— qrammatik qaydalara və üsluba olan tələblərə əməl edilmir; 

— nitqdə vulqar sözlər istifadə olunur; 

— yerli şivə sözlərinə nitqdə geniş yer verilir (1, s. 89).   

Şifahi nitqin tələbləri aşağıdakılardır:   

1) məzmunlu və inandırıcıdır;  

2) əlaqəli və məntiqlidir;  

3) qısa, düzgün, emosional və ifadəlidir.   

İbtidai siniflərdə nitqin inkişafı üzrə işin nəticəsi şagirdlərin öz biliklərini rabitəli formada 

necə ifadə etmələri ilə müəyyən edilir. Rabitəli nitq xarici aləmin şagirdlər tərəfindən öz bilik 

səviyyəsinə və yaşına uyğun olaraq dərk edilməsi, qrammatik və üslubi cəhətdən anladıqlarını 

doğru ifadə etməkdir.   

Şagirdlər gördükləri və eşitdikləri şeylər, eləcə də həyat təcrübələri haqqında danışdıqları 

və ya yazdıqları zaman, sözləri yerində dəqiq istifadə edə bilməli və cümlələri düzgün qram-

matik şəkildə qurmalıdırlar. Bu baxımdan, lüğət və cümlə üzərində iş rabitəli nitqin inkişafı 

üçün həm hazırlıq mərhələsi, həm də onun vacib şərtlərindən biridir. Şagird hər hansı bir sözü 

düzgün istifadə etmirsə və ya ardıcıl və məntiqi ifadələr qura bilmirsə, onun nitqi rabitəli ola 

bilməz (3, s. 65). 

Rabitəli nitq üzərində iş şagirdin məktəbə daxil olduğu ilk gündən başlamalıdır. Əlifbanın 

öyrənilməsi zamanı ayrı-ayrı sözlərin, ifadələrin və mətnlərin məzmunu ilə əlaqədar olaraq, 

onlar şəkillərə əsaslanan cümlələr qururlar, mətnin məzmununu danışırlar. Sualların cavablan-

dırılması üzərində iş şagirdləri sərbəst yazılara, rabitəli nitqin əsas növləri olan inşa və ifadə 

yazılmasına hazırlayır. 

İfadə və inşalar şagirdlərin nitqinin müstəqilliyinin təmin edilməsində mühüm vasitədir. On-

lar bir sıra xüsusiyyətlərə malikdirlər: mətn qurulur, ifadələr, məzmun və ümumi fikir birləş-

dirərək düşüncə nitq inkişafında mühüm rol oynayırlar. 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisində ən mühüm vəzifələrdən biri də orta məktəbin şa-

girdlərinə ifadə, inşa yazmaq vərdişlərinin aşılanmasıdır. Çünki savadlı və mədəni insan mət-

nin məzmununu danışmaq və ya yazmaqla yanaşı, həmçinin müəyyən mövzuda əhvalat nəql 

etmək və yazmaq bacarığına malik olmalıdır.  

Esselər inşalar kimi qurulur. Xarakterinə görə inşadan az fərqlənən esseləri bəzi dilçilər 

inşanın bir növü hesab edirlər. Bununla belə, yeni metodik və didaktik ədəbiyyatlarda inşa və 

esse ayrı-ayrı kateqoriyalar kimi nəzərdən keçirilir. 

On ildən artıq ibtidai siniflərdə tətbiq olunan tədris proqramı şagirdlərin rabitəli nitqinin 

inkişafı işində onlara böyük yardım edir. Dərslərdə pedaqoji esselərə də böyük yer verilir. 

Azərbaycan dili dərslərində müntəzəm və planlı inşalardan istifadə olunur. Azərbaycan dili 

fənnindən  dərsliklərdə və metodik vəsaitlərdə esselərin yazılmasına xüsusi diqqət yetirilir. 
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Dilin bütün sahələri ilə bağlı belə məşğələlər tələbələrin nitq və təfəkkürünü inkişaf etdi-

rir, onların fikirlərini ardıcıl ifadə etməsinə yardımçı olur. Şagirdlərin söz və cümlələri öyrən-

mək prosesində əldə etdikləri vərdişlər rabitəli nitqin inkişafında istifadə olunur. 

Şagirdlərin düzgün tələffüz və oxu vərdişlərini, rabitəli nitqini inkişaf etdirmək, onlarda 

sözə, dilin ifadəlilik vasitələrinə, onun zənginliklərinə həssas münasibət və diqqətlə yanaşmaq 

meyli tərbiyə etmək daim müəllimin diqqət mərkəzində olmalıdır. Şagirdlərdə orfoqrafiya və 

durğu işarələri ilə bağlı möhkəm vərdişlər yaratmaq da vacib məsələlərdəndir. Azərbaycan di-

linin öyrənilməsi şagirdlərin ünsiyyət imkanlarını genişləndirir, onlarda düşünmə, öyrənmə və 

danışma bacarıqlarını formalaşdırır. Nəticədə Azərbaycan dili düşünmə, öyrənmə, danışma 

vasitəsinə çevrilir (4, s. 76). 

Təcrübəli müəllimlər  yaxşı bilirlər ki, sinifdə tək hazırlıq səviyyəsinə görə deyil, hətta nit-

qinə görə fərqlənən şagirdlər az deyil. Özü də bu fərq təkcə söz ehtiyatının zəif olması, bəzi 

şagirdlər tərəfindən nitqdə dialektivizmlərdən istifadə olunması, rabitəli nitqin zəifliyi nəticə-

sində deyil, sağlamlığında qüsuru olan, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarla fərdi iş daha 

çətin olur. Bundan başqa, ölkəmizdə Azərbaycan dilinə yaxşı yiyələnməmiş azsaylı xalqların 

nümayəndələri yaşayır. Müəllim belə şagirdlərə fərdi tapşırıqlar verir. 

Oxu materialları üzrə işlər zamanı şagirdlərin rabitəli nitqinin inkişafı və məzmunun şüur-

lu mənimsənilməsi məsələlərinə diqqət yetirilir. Bu mənada prof. A. Rəhimov nağıletmənin 

əhəmiyyətindən bəhs edərkən yazır: “Nağıletmə prosesində şagirdlər oxuduqlarının məzmu-

nunu təkcə təfsilatı ilə monoloji şəkildə verməklə kifayətlənmirlər, həmçinin zaman və məkan 

daxilində cərəyan edən hadisəni, təbiətin peyzajını, yazıçının məqsədini, təsvir vasitələrini, 

hadisənin finalını və ümumən bütövlükdə kompozisiyanı öyrənirlər. Mövzunun real həyatdan 

alınmasını, yazıçının yaradıcı, parlaq təxəyyülünə, fantaziyasına əsasən inikas etməsini başa 

düşürlər” (5, s. 124).   

Ümumtəhsil məktəblərinin ibtidai siniflərindəki oxu materiallarının seçilməsində şagirdlə-

rin yaş və bilik səviyyəsi mütləq nəzərə alınmalıdır. Aşağı siniflərdə lirik əsərlərin tədrisi şa-

girdlərin oxu vərdişlərini təkmilləşdirir, lüğət ehtiyatını zənginləşdirməyə xidmət edir. Ən 

əsası isə şagirdlərin rabitəli nitqə yiyələnmələrinə şərait yaradır ki, bu da böyük əhəmiyyət da-

şıyır. Oxu dərsliklərinin tərtibində lirik əsərlərin bu bölgüləri nəzərə alınmalıdır: təbiəti təsvir 

edən, vətənpərvərlik və əməyə sevgi hissləri tərənnüm olunan, təsvir xarakterli və digər lirik 

əsərlər. 

Şifahi nitqin yazıya keçirilməsi məsələsi, ümumiyyətlə, yazı mədəniyyəti həm texnoloji 

qabiliyyətləri, həm də təfəkkür imkanlarını ehtiva edir. Araşdırmalar göstərir ki, şagirdlər nor-

mal şifahi nitqə malik olduqları halda, onu yazıda ifadə etməkdə çətinlik çəkir və özlərini 

müstəqil hiss etmirlər. Yəni şagird özünü yazı vasitəsilə ifadə etmək vərdişinə malik olmadığı 

üçün şifahi nitqi yazılı nitqə uyğunlaşdırmaqda ciddi problemlər ortaya çıxır. Odur ki, müəl-

lim şifahi və yazılı nitqin qarşılıqlı əlaqədə, biri-birilərini tamamlayacaq formada inkişaf etdi-

rilməsi üçün mütəmadi iş aparmalıdır. 

Göründüyü kimi, dil vahidlərinə görə rabitəli nitqin inkişaf etdirliməsi məsələsi müxtəlif 

iş vasitələri ilə həyata keçirilir. İstər mətnin ifadəli şəkildə oxunması, istər əzbər söylənilməsi, 

istərsə də müxtəlif obyektlərin, düşüncələrin şifahi ifadəsi səslər, sözlər və cümlələrin beyində 

düzüm tezliyini artırır, onun çevikliyini, situasiyada lakonikliyini və operativliyini təmin edir. 

Müasir təlim metodlarında da bu məsələlər yeni texnologiyaların, innovativ vasitələrin tətbiqi 

ilə daha canlı və effektiv şəkildə təmin olunur. Müasir fənn kurikulumlarında fənlərarası iş, 

qruplarla iş, interaktiv metodlar nitqin çevik və işgüzar mühitə adaptasiya olunması məsələləri 

daha dərindən nəzərə alınaraq əks olunmuşdur.  
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Məqalənin aktuallığı. Şagirdlərin nitqinə onu əhatə edən hər cür mühit-ailə, küçə, mək-

təb, məktəbdənkənar müəssisələr və s. təsir göstərir. Bunların arasında məktəbin xüsusi rolu 

var. Məktəbdə şagirdin nitqinin inkişafının əsası ibtidai siniflərdə qoyulur. Azərbaycan dili və 

oxu fənlərinin tədrisi yolu ilə rabitəli nitqin inkişafı təmin olunur. Bundan başqa, müxtəlif 

yazı növlərinin şagirdlərə tədrisi onlarda düzgün nitqin formalaşmasına təkan verir. Məqalə-

nin də aktuallığı məhz onun belə bir vacib mövzuya həsr olunması ilə bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ibtidai siniflərdə həm yazılı, həm də şifahi nitqin in-

kişafı yolları araşdırılmış, bu prosesdə müəllimin rolu yüksək qiymətləndirilmiş, şagirdlərin 

şifahi nitqinin üzərində aparılan müşahidələr ümumiləşdirilərək xarakterik cəhətlər sadalan-

mış, oxu materialları üzrə işlər zamanı şagirdlərin rabitəli nitqinin inkişafı və məzmunun 

şüurlu mənimsənilməsi məsələləri ilə bağlı dilçi alimlərin müxtəlif tədqiqatlarının nəticələrin-

dən konkret nümunələr göstərilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Вопросы развития коммуникативной  

речи учащихся начальных классов 

 

Резюме 

 
Речь учащихся включает в себя все виды окружающей ее среды-семью, улицу, шко-

лу, внешкольные учреждения и т. оказывает влияние. Среди них особую роль играет 

школа. Основа развития речи ученика в школе закладывается в начальных классах. 

Посредством преподавания азербайджанского языка и чтения обеспечивается развитие 

коммуникативной речи. Кроме того, обучение учащихся различным видам письма спо-

собствует формированию у них правильной речи. В статье рассмотрены пути развития 

как письменной, так и устной речи в начальных классах, высоко оценена роль учителя в 

этом процессе. 
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G.Y. Mastiyeva 

 

Development of students' communıcatıve  

speech ın prımary schools 

 

Summary 

 
Students ' speech includes all kinds of environments-family, Street, School, extracurricular 

institutions, etc. has an effect. Among them, the school has a special role. The basis of the 

development of the student's speech at school is laid in primary classes. The Azerbaijani 

language and reading subjects are provided for the development of a coherent speech through 

teaching. In addition, mdoxtalif gives students an impetus to the formation of correct speech 

in their teaching. The article examines the ways of development of both written and oral 

speech in primary classes, the role of the teacher in this process was highly appreciated. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 28.09.2021 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №4 2021(48)                           
 

 243 

İbtidai siniflərdə orfoqrafiya-orfoepiya  
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Azərbaycan dili təliminin ən mühüm vəzifəsi şagirdlərə orfoqrafiya və durğu işarələri üzrə 

möhkəm vərdişlər aşılamaq, həmin vərdişlərin köməyi ilə onları qrammatik hadisələri şüurlu 

dərk etməyə alışdırmaq, onlarda şifahi və yazılı nitqi inkişaf etdirmək, doğma dilə maraq və 

məhəbbət tərbiyə etməkdən ibarətdir. Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydaları o zaman daha 

şüurlu mənimsənilə qala bilər ki, həmin qaydalar fonetika, söz yaradıcılığı və morfologiya 

bəhsləri ilə əlaqəli şəkildə mənimsənilmiş olsun. Məsələn, saitlərdən danışarkən fonetikada 

saitlərin orfoepiya və orfoqrafiya qaydalarının öyrənilməsi  həm bu qaydaların anlaşılmasına, 

yaddaşda möhkəmlənməsinə kömək edir, həm də saitlərin daha dərindən mənimsənilməsinə 

gətirib çıxarır. 

İbtidai sinif şagirdləri nitqdə çox söz işlətmələrinə baxmayaraq onun arxasında duran əşya 

və hadisəni təsvir etməkdə çətinlik çəkirlər. Sözün mətn daxilindəki mənasına fikir vermir, 

bəzən ən sadə sözləri dəqiq mənasında başa düşmürlər. Buna görə də I sinifdən başlayaraq hər 

bir sözün, hətta şagirdlərə tanış sözün mənası üzərində fikirləşmək, onu başa düşmək vərdişi 

üzərində işləmək lazımdır. Bu məqsədlə də aşağıdakı iş növlərindən istifadə etmək çox əhə-

miyyətlidir: 

1. Tanış sözlərin mənalarını dəqiqləşdirmək. 

2. Sözün məcaziliyi və çoxmənalılığı üzrə işlər. 

3. Leksik və frazeoloji vahidləri nitqdə işlətmək. 

4. Sinonimika, sözün üslubi çalarları üzrə işlər (5). 

Buradan belə bir nəticəyə gəlirik ki, məktəbdə aparılan ana dili məşğələləri elə qurulmalı-

dır ki, şagirdlərin mədəni cəhətdən yüksəlsin. 70-ci illərdə aparılan tədqiqat yeddiyaşlıların 

lüğət ehtiyatında 4080 sözün olduğunu müəyyənləşdirmişdi. Onların yalnız 2177-si şagird-

lərin fəal lüğətinə daxil olan sözlərdir. Deməli, yeddiyaşlılar mənasını az-çox başa düşdükləri, 

lakin nitqdə işlətmədikləri xeyli söz bilirlər. Bu sözlər onların qeyri-fəal lüğətini təşkil edir. 

Uşağın öz fikrini ifadə etmək üçün işlətdiyi sözlər isə onun fəal lüğətinin həcmini göstərir. 

Şagirdin qeyri-fəal lüğət fondunu fəallaşdırmaq, o sözləri müstəqil nitq praktikasına gətirmək 

üçün məktəblərimizdə, əsasən aşağıdakı istiqamətlərdə iş aparılır: 

1. Sözü müxtəlif birləşmələrin tərəfi kimi işlətmək; 

2. Sözü müxtəlif leksik məna çalarında işlətmək; 

3. Sözü və ya sözləri cümlələrdə işlətmək; 

4. Frazeoloji vahidləri nitqdə söz qarşılığı ilə əvəzləmək; 
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5. Atalar sözü və məsəllərdən nitq parçalarında istifadə; 

6. Müşahidə və şəkil üzrə nağıl (və ya inşa). 

Tanış sözlərin mənalarını dəqiqləşdirmək. Şagirdlər oxuduqları mətnlərlə əlaqədar olaraq 

çoxlu yeni sözlərlə rastlaşırlar. Bəzən ibtidai sinif müəllimləri oxunan mətndəki tanış olmayan 

bir neçə sözün mənasını izah etməklə kifayətlənir, halbuki uşaqlar çox vaxt  adi sözləri, hətta 

onlara tanış olan sözləri izah etməkdə belə çətinlik qarşısında qalırlar.  Bilirik ki, çoxmənalı 

sözlərin bütün məna çalarları eyni hüquqa malik deyil. Bu mənalardan biri həmin sözün ilk 

həqiqi, müstəqil mənası, qalanları isə törəmə-məcazi mənalardır. İbtidai sinif şagirdlərinin 

səhvi də məhz bu fərqi ayıra bilməməkdən irəli gəlir. Ona görə də ibtidai siniflərdən başla-

yaraq şagirdləri sözlərin çoxmənalılığı ilə tanış etmək vacibdir. 

Şagirdlərin dilimizin qrammatik formalarını şüurlu dərk etmələri, onların lüğət ehtiyatını 

sürətlə mənimsəmələri üçün geniş imkanlar açır. Hər hansı qrammatik anlayış və terminin 

mənimsənilməsi birbaşa lüğət ehtiyatının dəqiqləşdirilməsinə xidmət edir. Şagirdlər yalnız  

qrammatik qaydanın mənasını dərk etdikdə, onu müvafiq dil materialına aid edərək həmin 

sözlərlə ifadə etməyi bacardıqda anlayışı başa düşürlər. Bu isə dilin forması ilə məzmunu ara-

sında asılılığın dərk olunması deməkdir. 

İbtidai sinifdən başlayaraq orfoqrafiya təlimi ədəbi tələffüzün, orfoepik normaların öyrə-

dilməsi ilə paralel getməlidir. 

Orfoepik vərdişləri geniş mənada anlamaq lazımdır. Bunu yalnız vurğunu düzgün işlət-

mək, yaxud sözü doğru tələffüz etmək mənasında deyil, eyni zamanda ədəbi dilin ümumi saf-

lıq və gözəlliyini saxlamaq, onun ahəngdarlıq və rəngarəngliyini gözləmək lazımdır. Orfoepik 

vərdişləri möhkəmləndirmək üçün birinci şərt şagirdlərdə həmişə məzmunlu, düzgün və mə-

dəni danışıq vərdişləri yaratmaqdır. İkinci şərt müəllimin saf ədəbi dilə sahib olmasıdır. 

Üçüncü şərt orfoepik vərdişləri tərbiyə etmək üçün müntəzəm surətdə aşağıdakı çalışmaların 

aparılmasıdır: 

a) Şifahi nitqin doğru və ifadəli olması üzərində iş; 

b) şagirdlərə yalnız yaxşı şeir parçalarını deyil: eyni zamanda bədii, elmi-kütləvi nəsr 

əsərlərinin nümunələrini də əzbərlətmək; 

c) şagirdlərin oxu mədəniyyətini artırmaq üzərində müəllimin rəhbərliyi; 

v) ayrı-ayrı şagirdlərin nitqlərində olan qüsurları aradan qaldırmaq üçün onlarla məşğul 

olmaq; 

d) şagirdlərin şifahi və yazılı nitqində olan qüsurları sistematik surətdə aradan qaldırmaq; 

e) orfoepik məşğələlərdə əyani vəsaitlərdən: bədii, elmi-kütləvi əsərlərdən, orfoepik cəhət-

dən gözəl nitq nümunələrini əks etdirən cədvəllərdən istifadə olunmalıdır. 

Qrammatikanın mənimsənilməsi və ya orfoqrafik vərdişlərin möhkəmləndirilməsi ilə əla-

qədar olaraq şagirdlərə xüsusi formalarda olan bəzi tapşırıqlar verməlidir. Bu tapşırıqlar şa-

girdlərin bilik və vərdişlərində ortaya çıxan nöqsanlarla əlaqədar olaraq verilir. Belə tapşırıq-

lar uzun və yorucu məsləhət saatları vasitəsi ilə deyil, müəllimin qısa və məzmunlu izahatı ilə 

aparılır. Ana dilinin tədrisi prosesində müxtəlif çalışmaların yerinə yetirilməsi uşaqlarda mü-

şahidəçilik, diqqətlilik, fəallıq, müstəqillik, yaradıcılıq kimi keyfiyyətlərin tərbiyə olunmasına 

güclü təsir göstərir. 

  Məqalənin aktuallığı. Azərbaycan dili təliminin ən mühüm vəzifəsi şagirdlərə orfoqra-

fiya və durğu işarələri üzrə möhkəm vərdişlər aşılamaq, həmin vərdişlərin köməyi ilə onları 

qrammatik hadisələri şüurlu dərk etməyə alışdırmaq, onlarda şifahi və yazılı nitqi inkişaf et-

dirmək, doğma dilə maraq və məhəbbət tərbiyə etməkdən ibarətdir. İbtidai sinifdən başlayaraq 

orfoqrafiya təlimi ədəbi tələffüzün, orfoepik normaların öyrədilməsi ilə paralel öyrədilməlidir. 
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Məqalənin də məhzbu kimi vacib bir mövzuya həsr olunduğunu nəzərə alsaq, onu aktual 

hesab edə bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə ibtidai siniflərdə ədə-

bi tələffüzlə yazı qaydalarının əlaqəli öyrədilməsi məsələləri araşdırılmışdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil məktəblərinin 

müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də gənc tədqiqatçılar  istifadə edə bilərlər. 
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Организация работы по обучению орфографии  

и орфоепии в начальных классах  
 

Резюме 

 
Важнейшая задача обучения азербайджанскому языку - привить ученикам сильные 

навыки орфографии и пунктуации, научить их осознанно понимать грамматические 

события, развивать устную и письменную речь, воспитывать интерес и любовь к род-

ному языку. Начиная с начальной школы, обучение правописанию должно идти рука об 

руку с обучением литературному произношению и орфоэпическим нормам. 

 

G.T. Agaquliyeva                                                           

 

Organization of work on teaching spelling and  

orfhoepy skills in primary school 
 

Summary 

 
The most important task of teaching the Azerbaijani language is to instill in students 

strong spelling and punctuation skills, teach them to consciously understand grammatical 

events, develop oral and written speech, and foster interest and love for their native language. 

Starting in elementary school, teaching spelling should go hand in hand with teaching literary 

pronunciation and orfhoepic norms. 
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İbtidai sinif şagirdlərinin təlimdə geridə  

qalma səbəbləri və tipologiyası 
 

Səbrin Yusif qızı Tapdıqova 

Bakı Qızlar Universiteti 

                                                       E-mail: sabrintapdiqova@gmail.com 

  

Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos.U.M. Qəzvini, 

                p.ü.f.d., dos. F.M. Allahverdiyeva 

 

Açar sözlər: ibtidai sinif, şagird, təlim, geridə qalma, tipologiya 

Key words: primary school, student, training, backwardness, typology 

Ключевые слова: начальная школа, ученик, обучение, отсталость, типология 

 

Müasir cəmiyyətdə uşaqlıqdan formalaşan öyrənmə qabiliyyətinə daha çox əhəmiyyət ve-

rilir. Bu bacarığın əsas göstəricilərindən biri, müəyyən sayda uşaq üçün minimum səviyyəyə 

çatmayan məktəb performansdır. Təlimdə geri qalma, mürəkkəb quruluşa və mənşəyə malik 

olan müxtəlif fenomendir. Məktəbin şagirdlərin geriliyini azaltmaq və bəzi hallarda aradan 

qaldırmaq üçün topladığı təcrübəyə baxmayaraq, bu problem aktual olaraq qalır.  

Zəif akademik performans, müxtəlif səbəblərdən qaynaqlanan müasir məktəbin problem-

lərindən biridir. İbtidai sinif şagirdlərinin təlimdə geri qalmasının əsas səbəblərindən biri üç 

fərqli cəhətdən ifadə olunan öyrənməyə hazır olmamasıdır. Birinci cəhət: şəxsi hazırlıq. Uşa-

ğın məktəbə, təhsil fəaliyyətinə münasibətində ifadə olunur. Şagirdin motivasiyası və yaxşı 

emosional sabitliyi olmalıdır. İkinci cəhət: şagirdin məktəbə intellektual hazırlığı. Bununla 

bağlı aşağıdakıları təklif edirik: 

— fərqli qavrayış; 

— analitik düşüncə; 

— reallığa rasional yanaşma; 

— məntiqi yadda saxlamaq; 

— biliklərə, əlavə səylər nəticəsində əldə edilməsinə maraq; 

— danışıq nitqini və simvolları anlamaq və istifadə etmək bacarığını mənimsəmək; 

— əl - motor bacarıqlarının və vizual-motor koordinasiyasının inkişafı. 

Üçüncü cəhət: məktəbə sosial-psixoloji hazırlıq. Bu aspektdə bunlar nəzərdə tutulur: 

— şagirdlərdə başqaları ilə ünsiyyət qurma ehtiyacının inkişafı; 

— şagird qrupunun maraqlarına və adətlərinə tabe olmaq bacarığı; 

— şagird rolunun öhdəsindən gəlmək bacarığı (1, s. 146). 

Təlimdə geri qalma zamanı akademik performansın altında yatan psixoloji səbəblər 2 

qrupa bölünür: 

— sözün geniş mənasında idrak fəaliyyətinin çatışmazlıqları; 

— şagirdlərin motivasiya sahəsinin inkişafındakı çatışmazlıqlar (5, s. 93). 

Birinci qrupun səbəblərini təhlil edərək, məktəblinin yaxşı başa düşmədiyi, məktəb fənlə-

rini mənimsəyə bilmədiyi və təhsil hərəkətlərini lazımi səviyyədə necə yerinə yetirməyi bil-

mədiyi hallardan bəhs edəcəyik. Bu qrupun psixoloji səbəbləri arasında aşağıdakı 3-ü xüsusilə 

vurğulayırıq: 

— təhsil fəaliyyəti metodlarının formalaşmaması; 

— zehni proseslərin inkişafında, əsasən zehni sahədə çatışmazlıqlar; 
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— şagirdin idrak fəaliyyətində özünü göstərən fərdi və tipoloji xüsusiyyətlərindən yetərin-

cə istifadə etməməsi (5, s. 98). 

Belə şagirdlər əslində necə öyrənməyi bilmirlər. Öyrənmə fəaliyyəti müəyyən bacarıq və 

texnikaya yiyələnməyi tələb edir. Məktəbə girən və özü üçün yeni öyrənmə fəaliyyəti həyata 

keçirmək ehtiyacı ilə üzləşən şagird çox vaxt tək başına adekvat həll tapa bilmir. Lazımi ba-

carıq və texnikalar öyrədilməsə, onları intuitiv olaraq özü tapacaq, bu da hər zaman düzgün və 

təsirli olmayacaqdır. Tərbiyə işinin ən çox yayılmış təsirsiz üsullarına materialın əvvəlcədən 

məntiqi işlənmədən yadda saxlanması, əvvəlcədən mənimsənilmədən müxtəlif məşqlərin yeri-

nə yetirilməsi, müvafiq qaydalar, qeyri-kafi fəaliyyət və s. aiddir. Qeyri -adekvat tərbiyə üsul-

ları ilə əlaqəli zəif akademik performans, seçici xarakter daşıyır və yalnız məktəb tədris proq-

ramının müəyyən akademik fənləri və ya bölmələri ilə özünü göstərir. Ancaq eyni zamanda 

daha ümumi xarakterə malik ola bilər, bir çox və ya bütün akademik fənlərin mənimsənilmə-

sinin həddində və qeyri-adekvatlığında özünü göstərə bilər (3, s. 18). 

İ.A. Menchinskayanın təklif etdiyi ikinci qrup səbəblər əsas psixi proseslərin meydana 

gəlməsidir. Təlimdə geri qalma akademik performansın psixoloji səbəbi müşahidəçi üçün da-

ha incə və az aydındır (4, s. 35). Bu səbəbdən şagirdlərin səhvləri ən çox zehni texnika və iş 

üsullarına deyil, həm də yaddaş və diqqətin xüsusiyyətlərinə aiddir. Psixoloq Z.İ. Kalmıkova, 

öyrənməyə həssaslıq olaraq “xüsusi öyrənmə” anlayışını inkişaf etdirdi. Öyrənmə komponent-

ləri arasında zehni fəaliyyətin ümumiləşdirilməsi, düşünmənin səmərəliliyi və müstəqilliyi və 

s. qeyd olunur (2, s. 29). Düşünmənin yaş xüsusiyyətləri, bunun əsasında öyrənmədə çətinlik-

lər və geriliklər yarana bilər. Məktəbə gələn şagirdlər konkret, əyani düşüncəyə malikdirlər. 

Onlar nə qədər kiçik olarsa, dünya anlayışları bir o qədər birbaşa hiss olunan xüsusiyyətləri 

əks etdirir. Şagirdin nitqi kifayət qədər inkişaf etməmişdir. Bəzi mənbələrə görə, nitq inkişa-

fının zəifliyi, akademik performansın zəif olmasının əhəmiyyətli səbəblərindən biridir. 

Üçüncü qrup səbəblər, idrak fəaliyyətində qüsurlara səbəb ola bilər və bununla da şagirdin 

təlimdə geri qalmasına təsir göstərə bilər. Psixoloji araşdırmalara görə, zəif və hərəkətsiz olan 

şagirdlər, neyrodinamik xüsusiyyətlərinə görə daha pis oxuyurlar, daha çox zəif performans 

göstərənlər kimi təsnif edilirlər. Ancaq bu, zəif və inert məktəblilərin təbiətinə görə təlimdə 

geri qalmalarına məhkum olduqları anlamına gəlmir. Müxtəlif zehni geriliyi olan şagirdlərin 

də öyrənmə çətinliyi var. Emosional yetkinlik, son dərəcə aşağı intellektual performans, artan 

yorğunluq və sinir tükənməsi ilə xarakterizə olunur. Müəllimin qavrayış növlərini bilməməsi 

də, pis performansa səbəb ola bilər. Tamaşaçıyönlü şagirdlər lövhədə və ya dərslikdə yazı-

lanları yaxşı qavramır. Bütün şagirdlərin tədrisinin müvəffəq olması üçün hər cür qavrayış nö-

vünü nəzərə alaraq bir anda öyrədirik. Birincisi, hər bir şagird öz aparıcı sistemində təqdim 

olunan materialı başa düşür, ikincisi, bu, şagirddə digər qavrayış kanallarının inkişafına kö-

mək edir və onların inkişafına imkan verir. Eyni zamanda, material şagird tərəfindən zaman-

zaman daha çox qəbul edilir. 

Kiçik məktəblilər arasında öyrənmədə ümumi geriliyin psixoloji və pedaqoji tipologiyası 

(V.P. Gaponov, Y.Z. Gilbux) üç davranış növünü əhatə edir: 

1. Öyrənmə intensivliyi aşağı olan şagirdlər. 

Bu qrupun şagirdlərində dominant davranış motivi, nüfuzlu həmyaşıdları tərəfindən tanın-

ması üçün aktiv, praktiki olaraq maddi fəaliyyətdə özünü təsdiq etməkdə problemlidir. Bir 

qayda olaraq, bu ehtiyaclar təhsil fəaliyyətlərində təmin edilmir və buna görə də, şagird özünü 

müxtəlif növ dərsdənkənar fəaliyyətlərdə təsdiq etməyə çalışır. 

2. Öyrənmə səmərəliliyi aşağı olan şagirdlər. 

Koqnitiv qabiliyyətlərin kifayət qədər inkişaf etməməsinin səbəbləri, ümumiyyətlə, ya şa-
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girdin duyğu və danışma təcrübəsinin yoxluğu, ya da valideynlərin mədəni səviyyəsinin aşağı 

olması, məktəbəqədər dövrdə və məktəbdə valideyn sevgisinin və qayğısının olmaması ilə xa-

rakterizə olunur. 

3. Təhsil fəaliyyətinin aşağı intensivliyi və aşağı səmərəliliyinin əlamətlərinin birləşməsi 

olan şagirdlər. 

Adətən, şagirdin təlimdə geri qalmasının və zəif akademik fəaliyyətinin bu iki əlaməti 

müəyyən səbəb-nəticə əlaqələri ilə birləşir, onların eyni vaxtda təzahürü də mümkündür. Bu 

seçimlərə görə bu tip şagirdləri üç qrupa bölmək olar. Birinci qrupun fərqli xüsusiyyəti, təhsil 

fəaliyyətinin aşağı intensivliyinin əvvəlki aşağı səmərəliliyindən asılı olmasıdır. Digər spesi-

fik əlamətlər bunlardır: valideynlərin uşağa kifayət qədər diqqət yetirməməsi nəticəsində id-

rak qabiliyyətlərinin (ilk növbədə düşünmə və nitq) inkişafının aşağı səviyyəsi, birinci sinifdə 

təhsilin əvvəlində çalışqanlıq, öyrənmədə uğursuzluq təcrübəsi müşahidə olunur, lakin gələ-

cəkdə belə münasibət laqeydlik, darıxdırıcı passivliklə əvəz olunur, müəllimlər, valideynlər 

və həmyaşıdları ilə münasibətlər ümumiyyətlə sakitdir. İkinci qrup şagirdlərin fərqli xüsusiy-

yəti, təhsil fəaliyyətinin aşağı səmərəliliyinin, təlimin ilkin mərhələsində aşağı intensivliyi ilə 

şərtlənməsidir. İkincisinin mənbəyi ya ilkin mərhələdə öyrənmə motivlərinin formalaşmama-

sı, ya da emosional-iradi sahənin funksiyalarının mülayim pozulmasıdır. Üçüncü qrup şagird-

lərinin xüsusiyyətləri, təhsilin ilk günlərindən aşağı intensivliyin və aşağı səmərəliliyin eyni 

vaxtda və müstəqil təzahürləridir. Xüsusi əlamətləri isə bunlardır: məktəb təhsili üçün tama-

milə psixoloji hazırlıqsızlıq, təkcə emosional-iradi deyil, həm də şəxsiyyətin digər sahələrini 

əhatə edən aydın zehni infantilizm (4, s. 72-73). 

Hər hansı bir fəaliyyətin öyrənilməsi müəyyən çətinliklərlə əlaqədardır, onların öhdəsin-

dən gəlmək məqsədlərə çatmağın təbii prosesidir. Həm də məlumdur ki, çətinliklər yığılırsa, 

aşılmaz kimi qəbul olunmağa başlayırsa, bu da şəxsiyyət daxilində ziddiyyətlər yaradan, fəa-

liyyətin sona çatmasına qədər zəiflədən gərginliyə, mənfi təcrübələrə səbəb olur. Öyrənmə 

fəaliyyətinin obyektiv mürəkkəbliyi var, çünki şagird çoxsaylı çətinliklərlə qarşılaşarkən əv-

vəllər bilmədiyini daim mənimsəyir. Təhsil fəaliyyətinin özünə xas olan ən təsirli təhsil və id-

rak motivlərinin inkişafını təmin etmək üçün əsas şərt olan tam hüquqlu təhsil fəaliyyətinin 

təşkili kiçik məktəblilərdə təlimdə geridə qalmanın qarşısını alacaqdır. 

Məqalənin aktuallığı. Kiçik məktəb yaşlı şagirdlərdə tam hüquqlu təhsil motivasiyasını 

formalaşdırmaq üçün məqsədyönlü, xüsusi olaraq təşkil edilmiş iş lazımdır. Təlimin daxili 

məzmunu və prosesi ilə əlaqəli təhsil və idrak motivləri yalnız təhsil fəaliyyətinin xaricində 

deyil, aktiv mənimsənilməsi zamanı formalaşır. Bu baxımda tədqiqat xüsusi aktuallıq kəsb 

edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqatda ibtidai sinif şagirdlərinin təlimdə geridə qalma sə-

bəbləri və tipologiyası verilir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqatın nəticələri kiçik məktəb yaşlı mək-

təblilərin təlim nəticələrinin yüksəldilməsində, təlimdə geridə qalma səbəblərinin korreksiya-

sında əhəmiyyətlilik kəsb edir. Tədqiqatın nəticələri təlimdə geri qalan şagirdlərlə işi səmərəli 

qurmaqda ibtidai sinif müəllimlərini nəzəri və praktik baxımdan silahlandıracaqdır. 
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Причины и типология отсутствия  

обучения у учащиеся начальной школы 

 

Резюме 

 
В этой статье определяются причины и типология задержек в обучении учащихся 

начальной школы. Формирование устойчивой мотивации к успеху необходимо, прежде 

всего, для размывания позиций, отстающих в обучении, для повышения самооценки и 

психологической устойчивости ученика. Высокое уважение к индивидуальным качест-

вам и способностям учеников низкого уровня, отсутствие комплекса неполноценности 

и низкая самооценка играют положительную роль и помогают таким ученикам самоут-

вердиться в деятельности, которая для них возможна. Это основа для развития учебной 

мотивации и реализации необходимых педагогических эффектов. 

 

S.Y. Tapdiqova 

 

Causes and typology of primary school students lacking in learning 

 

Summary 

 
This article identifies the causes and typologies of primary school students' learning 

delays. The formation of a stable motivation for success is necessary, first of all, to erode the 

position of those who are lagging behind in training, to increase the student's self-esteem and 

psychological stability. High respect for the individual qualities and abilities of low-level 

students, lack of inferiority complex and low self-confidence play a positive role and help 

such students assert themselves in activities that are possible for them. It is the basis for the 

development of educational motivation and the implementation of the necessary pedagogical 

effects. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 04.10.2021 
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V.A.Suxomlinskinin dili ilə desək, əqli təhsil şagirdlərin bilik əldə etməsini təmin edən 

təhsil sisteminin ən vacib halqalarından biridir. Yetişməkdə olan nəsildə elmi dünyagörüşü-

nün, idrak zehni yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılmasını təmin edir (3, s. 35). Kiçik 

məktəblilərdə zehni fəaliyyətə maraq oyatmaq və biliklərin praktikada tətbiq olunmasına daim 

ehtiyac vardır. Bu gün əqli tərbiyənin vəzifəsi təhsil fəaliyyətinin özünü təşkilini və özünü 

tənzimləməsini, məhsuldar (yaradıcı) düşünmə qabiliyyətlərinin inkişafını nəzərə alaraq şa-

gird şəxsiyyətinin idrak ehtiyaclarını və maraqlarını həyata keçirməkdir. Kiçik məktəblilərdə 

əqli təhsilin əsas prinsipləri bunlardır: 

—  təhsil fəaliyyətinin davamlı xarakteri; 

— şagirdlər tərəfindən intellektual məhsulun yaradılması; 

— şagirdlərin özünü tanımaq, özünü tərbiyə etmək, özünü həyata keçirmək istəyində pe-

daqoji dəstək; 

— şagirdlərin dizayn və tədqiqat fəaliyyətlərinin inkişafı (3, s. 62). 

Şagirdlərin özünü tanımaq, özünü tərbiyə etmək və özünü dərk etmək istəklərinə dəstək 

vermək prinsipi folklorda da açıq şəkildə öz əksini tapmışdır. Xalq pedaqogikası, soruşmaq-

dan qorxmamaq və cəhalətdən utanmaq lazım olduğunu öyrədir. Azərbaycan xalq yaradıcılı-

ğında əqli tərbiyə vasitələri kimi tapmacalara, atalar sözləri və məsələlərə, həmçinin ənənələ-

rə, bayramlara və adətlərə xüsusi rol verildiyi əmək fəaliyyəti və şifahi xalq yaradıcılığı nü-

munələrini misal göstərmək olar. 

Atalar sözləri qədim deyil, keçmiş deyil, xalqın canlı səsi kimidir. Xalq yaddaşında yalnız 

bu gün və sabah ehtiyac duyulacaqlarını saxlayır. Atalar sözləri bütün insanlar tərəfindən ya-

radılmışdır, buna görə də o, xalqın kollektiv fikrini ifadə edir. Misal üçün, “Ağıllı düşmən na-

dan dostdan yaxşıdır”, “Dost yaman gündə tanınar”, “Çörək itirən, çörək tapmaz”, “Qorxaq 

öz kölgəsindən də qorxar” və s. qeyd etmək olar. Burada insanların həyata verdiyi qiymət, 

həmçinin onların düşüncəsinə dair müşahidələr var. Fərdi zehnin yaratdığı uğurlu aforizmlər, 

əksəriyyətin fikrini ifadə etməsə, məşhurlaşaraq atalar sözlərinə çevrilə bilməz. Hər halda, 

milli versiya ilə fərdi müəllif versiyasının paralel, eyni zamanda mövcud olması mümkündür. 

Atalar sözləri yadda saxlamaq üçün əlverişli formaya malikdir və bu onun etnopedaqoji vasitə 

kimi əhəmiyyətini artırır. 

Atalar sözləri möhkəm xatırlanır. Onların əzbərlənməsi sözlər, fərqli samitlər, qafiyələr, 

ritmlər, bəzən də çox bacarıqlı oyunla asanlaşdırılır. Bu vəziyyətdə şeir, müdrikliyin qorun-
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ması və yayılması, idrak fəaliyyəti təcrübəsi, təhsili və nəticəsini - davranışı simulyasiya et-

mək kimi çıxış edir. Atalar sözlərinin son məqsədi həmişə təhsil olub, qədim zamanlardan pe-

daqoji vasitə kimi çıxış edib. O, bir tərəfdən pedaqoji fikir ehtiva edir, digər tərəfdən tərbiyə-

edici təsir göstərir, tərbiyəedici funksiyaları yerinə yetirir: xalqın fikirlərinə uyğun tərbiyəvi 

təsir vasitələrindən, metodlarından danışır, şəxsiyyətə xarakteroloji qiymət verirlər. Bu və ya 

digər şəkildə şəxsiyyəti formalaşdırma məqsədlərini təyin edən, təhsilə, özünütəhsil və yeni-

dən təhsil çağırışına malik olan, müqəddəs vəzifələri bir növ yerinə yetirirlər. 

Y.A. Komenski atalar sözü haqqında yaxşı demişdi: “Atalar sözü, birinin söyləndiyi, digə-

rinin isə nəzərdə tutulduğu qısa və ağıllı ifadədir, yəni sözlər hansısa xarici fiziki, tanış ob-

yektdən bəhs edir, amma bütün bunlar işarədir” (2, s. 93). Bu ifadə atalar sözlərinin pedaqoji 

funksiyalarının tanınmasını və onlarda xalq yaradıcılığına xas olan müəyyən nümunələri nə-

zərə almağı ehtiva edir. Atalar sözləri ətrafdakı gerçəkliyə düşüncəsiz yanaşmağa icazə ver-

mir, tanış obyektlərdə və hadisələrdə yeni fikir axtarmağı öyrədir, təhsilə və özünütərbiyəyə 

çağırır, qarşılıqlı təhsili təşviq edir və stimullaşdırır, qayğı göstərir. Yenidən təhsildə, cahil-

likdən biliyə doğru müəyyən hərəkət qaydası qurulur. Atalar sözlərində bir çox praktik ma-

terial var: gündəlik məsləhətlər, işdəki istəklər, salamlar və s. Məsələn: “Analı qızın özü böyü-

yər, anasız qızın sözü”, “Anasına bax qızını al, qırağına bax bezini”, “Yurddan çıxsan da, el-

dən çıxma”, “Eyibli öz eybini bilsə, başına kilim örtər” və s. 

Atalar sözünün ən çox yayılmış forması nəsihətlərdir. Pedaqoji baxımdan üç kateqoriyalı 

təlimatlar maraqlıdır:  

— uşaqlara və gənclərə gözəl davranış qaydaları, o cümlədən gözəl davranış qaydaları öy-

rədən təlimlər;  

— böyükləri layiqli davranışa çağıran təlimlər və nəhayət, pedaqoji təcrübənin ümumiləş-

dirilməsi olan təhsilin nəticələrini ifadə edən pedaqoji məsləhətləri özündə birləşdirən xüsusi 

təlimat (4, s. 48).  

Atalar sözləri, uşaqların dünyaya gəlməsi, insanların həyatındakı yeri, tərbiyənin məqsəd-

ləri, vasitələri və üsulları, təşviq və cəza, təhsilin məzmunu, əmək və əxlaq tərbiyəsi, valideyn 

davranış xüsusiyyətlərinin irsi ilə bağlı pedaqoji fikirləri əks etdirir. Atalar sözlərində təhsil 

haqqında ictimai rəyin ifadə edilməsi xalq yaradıcılığı üçün fundamental əhəmiyyət kəsb edir, 

çünki K.D. Uşinskinin inandığı kimi, təhsil haqqında ictimai rəyin olmadığı yerdə xalq təhsili 

yoxdur (3, s. 42). Atalar sözünə görə, müsbət və mənfi şəxsiyyət xüsusiyyətləri insanların 

davranış və xarakterinin hərtərəfli yaxşılaşmasını nəzərdə tutan tərbiyə məqsədləri kimi təq-

dim olunur. Eyni zamanda, bütün xalqların insan kamilliyinin sonsuzluğunu tanımaları diqqət 

çəkir. Hər bir insan, nə qədər mükəmməl olsa da, mükəmməlliyin daha yüksək pilləsinə qalx-

mağa cəhd edə bilər. Bu addım təkcə insanı deyil, bəşəriyyəti də tərəqqiyə aparır. Bir çox ata-

lar sözləri özünü inkişaf etdirmək üçün əsaslandırılmış çağırışlardır. 

Atalar sözləri məzmununa görə müdrikdirlər, ağıllı, məqsədəuyğun, ustalıqla ifadə olunur-

lar. Onların əsas məqsədi hələ də əxlaq tərbiyəsidir. Ağıl, sanki gözəl və əxlaqlılar arasında-

dır, onların nəzarətindədir. Həyat ehtiyacları, tarixi və sosial şərtlər müdrik xalq aforizmlərini 

doğurdu. İnsan, daha ağıllı, şüurlu şəkildə əvvəlki mənəvi alış və ixtiraları dəstəkləyir, inkişaf 

etdirir. Bu səbəbdən hər bir nəsil hazır formalar və janrlar tapır. Onların məzmununa nəsildən-

nəslə əlavələr olunur və inkişaf etdirilir. Fərdi insan, ondan çox əvvəl yaradılmış formalar tə-

rəfindən tutulur və həyat şərtləri ilə yaradıcılıq prosesində iştirak edir - qavrayış, yenidən dü-

şünmə və ya yaradılış. İnsan ruhunun minilliklər boyu qazandığı uğurlar öz dəyərini saxlayır 

və hər hansı bir millətin xəzinəsi ümumbəşəri insanın mənəvi xəzinəsini zənginləşdirir. Hal-

hazırda keçmiş nəsillərin mənəvi mənimsəmələrinin inkişafında millətlərin övladları bəşəriy-
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yətin övladları kimi çıxış edirlər. 

Kiçikyaşlı məktəblilərin əqli tərbiyəsinin inkişafında tapmacaların rolu böyükdür. Bu folk-

lor nümunələri uşağı özü də bilmədən düşünməyə vadar edir, onda fikirləşmək bacarığını for-

malaşdırır. Uşağın əqli inkişafında bu prosesin mühüm rolu vardır. Düşünməyi bacarmayan 

uşaq gələcəkdə əzbərçiliyə meylli olur, mexaniki hafizənin güclü olması onda lüzumsuz təlim 

əməyinə daha çox qüvvə sərf etməyə bilər. Nəticədə isə uşaq gələcəkdə təlim fəaliyyətindən 

bezər, imtina edə bilər (1, s. 34). Tapmacalar ağıllı, yüksək poetikdir, çoxları əxlaqi fikir daşı-

yır. Buna görə zehni, estetik və əxlaqi tərbiyəyə təsir göstərir. Qədim dövrlərdə yəqin ki, bü-

tün bu funksiyaları az-çox bərabər yerinə yetirirdilər. Ancaq sonradan əqli tərbiyə onlarda do-

minant prinsipə çevrildi. 

Tapmacalar məktəblilərin təfəkkürünü inkişaf etdirmək, ətrafdakı reallığın müxtəlif sahə-

lərindən olan obyektləri və hadisələri təhlil etməyi öyrətmək üçün hazırlanmışdır. Üstəlik, ey-

ni fenomen haqqında çoxlu tapmacaların olması obyektin hərtərəfli təsvirini verməyə imkan 

verdi. Ancaq əqli təhsildə tapmacaların əhəmiyyəti təfəkkürün inkişafı ilə tükənməkdən çox 

uzaqdır, həm də zehni insan həyatının ən müxtəlif sahələrindən olan təbiət və biliklər haqqın-

da məlumatlarla zənginləşdirir. Məsələn: 

 

Dəyirmana dən gəldi, 

Durun görün kim gəldi. 

Toxunmamış çuvalda 

Üyünməmiş un gəldi. 

              Cavabı: iydə. 

 

Əqli tərbiyədə tapmacaların istifadəsi, təbiət və insan cəmiyyəti haqqında bütün məlumat-

ların uşaq tərəfindən aktiv zehni fəaliyyət prosesində əldə edilməsi baxımından dəyərlidir. 

Tapmacalarda olan şəxs haqqında məlumatlar müxtəlifdir. Burada müəyyən sistem var: bü-

tövlükdə insan haqqında bir çox tapmacalar var, uşaq haqqında tapmacalar var, sonra ayrı-ayrı 

insan orqanları haqqında tapmacalar, insan bədəninin hissələri və orqanları haqqında: beyin, 

gözlər, dişlər, ürək və s. haqqında bütövün hissələri olaraq əks olunur: 

 

O yanı çəpər, 

Bu yanı çəpər 

İçində atlı çapar.  

            Cavabı: göz. 

 

Beləliklə, tapmacalar uşağın düşünməsini həm analiz, həm də sintez məqsədi daşıyır ki, bu 

da uşaqlara hissələrini təxmin edərkən bütünü gözdən itirməməyi öyrədir. Adətən cismin bir 

hissəsi ilə bağlı müstəqil tapmacalar bütöv obyekt haqqında tapmacada adlandırılan işarələri 

təkrarlamırdı. Hissələrinin qarşılıqlı təsirindən asılı olaraq eyni mövzulara bu cür çoxtərəfli 

yanaşma uşaqlarda yaradıcı düşüncənin inkişafına kömək etdi. Düşüncə və yaddaşın inkişafı, 

zehnin biliklə zənginləşməsi tapmacaların əsas məqsədidir. Ancaq tapmacaların əhəmiyyəti 

bununla məhdudlaşmır. Tapmacalar uşaqların zehnini və şəxsiyyətinin digər xüsusiyyətlərinin 

formalaşmasına töhfə verən bu cür biliklərlə zənginləşdirir (4, s. 118).  

Məqalənin aktuallığı. Təhsildə etnopedaqoji ənənələrin rolu bir qədər azalmışdır, lakin 

tapmacalar, atalar sözləri kimi folklor nümunələrindən istifadə müasir məktəb təhsil üçün ak-

tual olaraq qalır. Nitq bacarıqlarının formalaşması problemi ibtidai siniflərdə aktualdır. Məhz 
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bu dövrdə uşaqlar şifahi və yazılı ədəbi dilin normalarına yiyələnməyə, nitqin məqsəd və 

məzmununa uyğun olaraq müxtəlif ünsiyyət şəraitində dil vasitələrindən istifadə etməyi öy-

rənməyə başlayırlar. Təlim prosesində folklor nümunələrinin, xüsusilə atalar sözləri və tapma-

caların tədrisinin aktuallığı danılmazdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə atalar sözləri və tapmacalar kiçikyaşlı məktəblilərdə 

əqli tərbiyə vasitəsi kimi araşdırılmışdır. Tapmacalar hər bir söz haqqında diqqətlə düşünmə-

yə, onları başqa sözlərlə müqayisə etməyə, onlarda oxşarlıq və fərqlər tapmağa vadar edir. 

Tapmacalar maraq doğurur, həm tapmacaların özünü tapma prosesi, həm də intellektual və-

ziyyətin nəticəsidir. Atalar sözləri ilə işləyərkən şagirdlər onları müəyyən mövzu ilə əlaqələn-

dirməyi öyrənirlər, savadlılıq artır, şagirdlərin təfəkkürü inkişaf edir və qrammatikanın daha 

yaxşı mənimsənilməsinə, habelə əqli tərbiyə zamanı kömək edir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də məktəbəqədər tədris müəssisələri-

nin tərbiyəçiləri və valideynlər istifadə edə bilərlər. 
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А.К. Мамедова 

 

Пословицы и загадки как средство умственного  

воспитания младших школьников 

 

Резюме 

 
В статье рассматриваются пословицы и загадки как средство умственного воспита-

ния младших школьников. Загадки заставляют внимательно обдумывать каждое слово, 

сравнивать их с другими словами и находить в них сходства и различия. Загадки инте-

ресны как в процессе поиска самих загадок, так и в результате интеллектуальной ситуа-

ции. Работая с пословицами, учащиеся учатся связывать их с определенной темой, по-

вышают грамотность, развивают мышление учащихся и помогают им лучше усваивать 

грамматику, а также развивать умственные способности. 
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A.K. Mammadova 

 

Proverbs and riddles as a means of mental  

education in young schoolchildren 

 

Summary 

 
The article examines proverbs and riddles as a means of mental education in young 

schoolchildren. Riddles make you think carefully about each word, compare them with other 

words, and find similarities and differences in them. Riddles are interesting, both as a process 

of finding the riddles themselves and as a result of the intellectual situation. When working 

with proverbs, students learn to relate them to a particular topic, increase literacy, develop 

students' thinking, and help them better master grammar, as well as mental development. 
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Dinamik inkişaf edən müasir cəmiyyət daim yeni insan formalaşdırmaq vəzifəsi qoyur. 

Cəmiyyətin tələblərinə cavab verməyə çalışan pedaqoji nəzəriyyə və təcrübə, yetişməkdə olan 

nəslin təlim və tərbiyəsi ilə bağlı təklif olunan məqsədləri həyata keçirmək üçün getdikcə da-

ha çox yeni yollar axtarmağa məcbur olur. Son onilliklər ərzində cəmiyyətimizdə baş verən 

dəyişikliklər, əlbəttə ki, artıq tanış olan pedaqoji həqiqətləri dərk etmək üçün nəzəri və prak-

tiki yanaşmalara təsir göstərir. Tərbiyə üçün humanist mühitin yaradılmasına töhfə verən de-

mokratik proseslər kiçik məktəblinin tərbiyə prosesinin subyekti kimi formalaşmasını müəy-

yən edir. Məktəbə verilən sosial sifariş, hər bir xüsusi mərhələdə şagirdin subyektivliyini yeni 

kontekstdə nəzərdən keçirməyə sövq edir. 

Psixoloji və pedaqoji mənbələr uşağı fəaliyyət və əxlaqi davranış subyekti kimi təsvir edir 

(Raev A.I., Vergeles G.I., Matveeva L.A.). Təlimatın vəzifələrini nəzərə alaraq, yuxarıda gös-

tərilən müəlliflərin təklif etdiyi əsas xüsusiyyətləri tanıyaraq, onları dərinləşdirərək tədris pro-

sesinə tətbiq etməklə kiçik məktəblini təhsil mövzusu hesab etmək istəyirik. Uşaq dünyada 

tək deyil. Daim müxtəlif əlaqələr sistemindədir. Onun meydana gəlməsi əsasən bu sistemdə 

yanında olacaq və yaşayış sahəsini təyin etməyə kömək edənlərə bağlıdır. Hər şeydən əvvəl, 

şagirdlə ünsiyyət qurmaq, inkişaf qanunlarını, təhsil qanunlarını və prinsiplərini nəzərə almaq 

bacarığı ilə müəyyən edilir (1, s. 367).  

Nəticə həm də müəllimin, tərbiyəçinin təhsilin məzmununu nə dərəcədə həyata keçirə bi-

ləcəyindən, qarşıya qoyulan məqsədlərə uyğun olaraq, lazımi üsulları tapıb təhsil prosesini 

texnoloji olaraq təşkil edə biləcəyindən, təhsilin humanistləşməsinin nəticəsindən asılıdır. 

Tərbiyəçinin fəaliyyətinin müvəffəqiyyəti əsasən şagirdin valideynləri ilə düzgün əlaqələr 

qurma qabiliyyətinə bağlıdır. Ailə tərbiyəsinin şərtləri, uşağın ailədə tutduğu mövqe müəllimə 

qarşıya qoyulan məqsədlərin həyata keçirilməsinə yönəlmiş tərbiyə sistemi formalaşdırmağa 

kömək edəcəkdir. Yalnız müsbət şəxsi keyfiyyətlərə malik olan, təhsil sahəsində psixoloji və 

pedaqoji biliklərə, bunları həyata keçirmək bacarığına malik olan mütəxəssis, bu kimi prob-

lemləri həll edə bilər. Təhsil prosesini xarakterizə edən elmdə mövcud olan müxtəlif anlayış-

lar bu prosesin qeyri-müəyyənliyindən və mürəkkəbliyindən danışır. Tərbiyənin mahiyyəti 

hər bir cəmiyyətin konkret tarixi prosesini ifadə edir. Məhz tərbiyə sayəsində mədəni dəyər-

lərin nəsildən-nəsilə ötürülməsi baş verir. Tərbiyənin məqsədi, yeni nəslin cəmiyyətə müm-

kün qədər ağrısız daxil olmasına kömək edərək, nəsillər arasında qarşılıqlı əlaqə funksiyasını 

həyata keçirməsidir. Müasir pedaqogika “təhsil” anlayışının şərhləri ilə zəngindir. Onlardan 

bir neçəsini təqdim edirik (3, s. 42): 
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— Tərbiyə, məqsədinin məktəblinin cəmiyyətdə yaşamaq üçün lazım olan sosial təcrübəni 

mənimsəməsi və cəmiyyət tərəfindən qəbul edilən dəyərlər sisteminin formalaşdırılmasıdır; 

— Təhsil məqsədyönlü şəxsiyyətin formalaşması prosesidir. Bu, təhsil məqsədlərinə çat-

mağa yönəlmiş müəllim və şagirdlərin xüsusi olaraq təşkil edilmiş, idarə olunan və idarə olu-

nan qarşılıqlı əlaqəsidir; 

— Tərbiyə, cəmiyyət tərəfindən nəzarət edilən və düzəldilən xüsusi yaradılmış dövlət və 

ictimai quruluşlar vasitəsi ilə həyata keçirilən yetişməkdə olan nəslin bu və gələcək cəmiyyət-

də həyata hazırlanmasıdır; 

— Tərbiyə, insanın cəmiyyətə maksimum sosial fayda gətirə biləcəyi və şəxsi məmnuniy-

yətini yaşaya biləcəyi bir yerə hazırlamaq prosesidir; 

— Pedaqoji proses olaraq tərbiyə, müəllimlə şagird arasında müəyyən şəkildə pedaqoji 

olaraq təşkil edilmiş qarşılıqlı əlaqəni, ictimai həyat, hadisələr, hadisələr və təcrübələr siste-

mində birgə hərəkət etməyi nəzərdə tutur; 

— Tərbiyə, həyata keçirildiyi qrup və təşkilatların məqsədlərinin xüsusiyyətlərinə uyğun 

olaraq insanın nisbətən mənalı və məqsədyönlü tərbiyəsidir. 

“Proksimal inkişaf zonası” yaradan təhsil prosesləri, tərbiyəçiyə yalnız tamamlanmış inki-

şaf dövrlərində deyil, hələ də inkişaf mərhələsində olanlarla da şagird arasında qarşılıqlı əlaqə 

qurmağa imkan verir. Bu, kiçik məktəblinin şəxsiyyətinin bir növ proyeksiyasıdır. Müəllim 

şagirdi artıq reallaşdırılmış imkanlar səviyyəsindən potensial imkanlar səviyyəsinə məharətlə 

köçürür. “Qarşınızda şagird gördükdə - oğlan və ya qız - gözə göründüyündən daha çox pro-

yeksiya edə bilməlisiniz ... Yaxşı ovçu olaraq, hərəkət edən hədəfə atəş açaraq çox irəli gedir, 

müəllim təhsil işində yalnız irəli getməlidir” - A.S. Makarenko yazmışdır [3, s. 228].  

Bir çox cəhətdən “pedaqoji layihə”nin həyata keçirilməsi təhsil prosesinin əsas xüsusiy-

yətlərini nəzərə alaraq müəllimdən asılıdır. Bunlara daxildir: təhsil prosesinin məqsədyönlü-

lüyü, çoxfaktorlu mahiyyəti, müddəti, mürəkkəbliyi, davamlılığı və dəyişkənliyi. 

İbtidai məktəb yaşı üçün aparıcı fəaliyyət təhsil fəaliyyətidir. Öyrənmə prosesində o, yad-

daşını inkişaf etdirir, müxtəlif yaşdakı insanlarla ünsiyyət qurma qabiliyyətini inkişaf etdirir, 

xarici dünyanın hadisələri haqqında bilik sərhədlərini genişləndirir. Kiçik şagirdin formalaş-

masına töhfə verən humanist məkan təşkil etməklə məşğul olan pedaqoq, hər yaşda bu yaşa 

xas olan neoplazmaların ortaya çıxdığını bilməlidir. İbtidai məktəb çağında da ortaya çıxırlar. 

Bunlara daxildir: zehni hadisələrin özbaşınalığı, daxili fəaliyyət planı və əks olunma. Kiçik 

şagirdlə ünsiyyət qurarkən müəllim kiçik şagirdlərin fiziologiyasını da unutmamalıdır. Real-

lığın sosial-mədəni analizinin üç əsasını - institusional, prosedur və subyekt -fəaliyyətini ayırd 

edərək, bu mövqelərdən müasir məktəbi yetişməkdə olan nəslin tərbiyəsi mövzusu kimi təhlil 

etmək mümkündür. Təhsil, şagirdlərin sosiallaşması və tərbiyəsinin ictimai təcrübəsidir, xal-

qın mənəvi və əxlaqi mədəniyyətinin, sosial-mədəni potensialının inkişafı üçün mexanizmdir. 

Məktəb struktur və funksional institusional xüsusiyyətlərə malikdir. Məktəbin sosial təcrübə-

nin dəyər-normativ məzmununu mənimsəməsi ilə məktəb şagirdlərinin təlim və tərbiyəsinə 

yönəldilməsi onu sosial-mədəni qurum və eyni zamanda sosial-mədəni proses olaraq ifadə et-

məyə imkan verir (2, s. 61). 

Müasir təhsil praktikasında əvvəllər onu xarakterizə edən təhsil və tərbiyə birliyi pozul-

muşdur. Bəşəriyyətin sosial-mədəni inteqrasiyası, təhsilin əsl mənasının əbədiyyətə giriş ol-

duğunu nəzərə alaraq, tərəqqi yollarında öz mədəniyyətinin mənəvi dəyərlərini necə itirmə-

mək problemini ortaya qoyur. Təhsil prosesini humanistləşdirməyə, daha kiçik şagirdin sub-

yektivliyini gücləndirməyə çalışan müasir pedaqoq, qavrayış, diqqət, yaddaş, təxəyyül və dü-

şüncə kimi idrak proseslərinin inkişaf dərəcəsini nəzərə almaq lazımdır. Kiçik məktəbli koq-
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nitiv prosesləri haqqında biliklərə yiyələnməklə yanaşı, tərbiyəçi uşağın temperamentini də 

nəzərə almalıdır, çünki hər bir şəxsiyyətin fərdiliyinin ən parlaq göstəricilərindən biridir. Hər 

bir fərdi yaranış təzahürlərindən məharətlə istifadə etmək tərbiyəçiyə hər bir böyüyən şəx-

siyyətə sırf fərdi yanaşmağa imkan verir ki, bu da, şübhəsiz ki, məktəblinin həyat dəyərlərini 

mənimsəməkdə irəliləyişinə təsir göstərir. Akademik İ.P. Pavlov sinir sisteminin tipoloji xas-

sələri nəzəriyyəsində yaranışın mahiyyətini şərh etmişdi (4, s. 486):  

1) həyəcan  gücü;  

2) bu proseslərin tarazlığı və ya balanssızlığı; 

3) proseslərin hərəkətliliyi. 

Bu xüsusiyyətlərin öyrənilməsinə əsaslanaraq, İ.P. Pavlov sinir sisteminin növlərini müəy-

yən etdi və onları müəyyən temperament tipi ilə əlaqələndirdi. Kiçik şagirdin koqnitiv pro-

sesləri və fərdi xüsusiyyətləri haqqında biliyinə əsaslanan müəllim, fəaliyyətində daha müvəf-

fəqiyyətli olur. Beləliklə, tərbiyə, hər biri ayrı-ayrılıqda və ümumilikdə şagirdin tərbiyə sub-

yekti kimi formalaşmasına təsir edən qarşılıqlı əlaqəli və bir-birindən asılı elementlərdən iba-

rət sistem kimi çıxış edir. Bu baxımdan tərbiyənin quruluşunu nəzərdən keçirək. Təhsilin məq-

sədi, qanunlar, prinsiplər, məzmun, metodlar və formalar daxildir. Bu quruluşun bütün kom-

ponentləri təhsil fəaliyyətlərində tətbiq olunur. Fəaliyyətin qurulması təhsil məqsədinin irəli-

ləməsi ilə başlayır. Məqsəd gələcəyin planlaşdırılmış nəticəsi hesab olunur. Məqsəd fenome-

ninin psixoloji və pedaqoji araşdırmalarda yaxşı təmsil olunmasına baxmayaraq, təhsilin bu 

komponentinin kiçik məktəblinin təhsil subyekti kimi formalaşması üçün əhəmiyyətini bir da-

ha vurğulamaq istərdik. Məqsəd sistem formalaşdıran komponentdir və müəllimin təhsilin 

məzmununu, metodlarını və formalarını seçməsini müəyyənləşdirir. Məqsədlərə geniş və dar 

baxıla bilər. Geniş mənada sosial nizamı əks etdirir və ona uyğun şəxsiyyətin “qurulmasını” 

təmin edirlər. Dar mənada, hər bir fərdi şəxsiyyətinin yalnız ona xas olan keyfiyyətlər dəsti ilə 

formalaşmasından bəhs edirik. Müasir pedaqogika irəli sürülən müxtəlif məqsədlərlə xarak-

terizə olunur. Bir çox təhsil sistemi təklif edildiyi kimi, bu sistemləri xarakterizə edən bir çox 

məqsəd var. Bu müxtəliflik bizə təhsil prosesinin mürəkkəbliyini xatırladır. 

Kiçik məktəblinin tərbiyəsi yalnız onun özünün fəaliyyəti əsasında həyata keçirilir. Hər 

hansı bir təhsil vəzifəsi, təhsil səyləri şagirdin fəaliyyətinin başlaması ilə həll edilməlidir. Bu, 

müəllim ilə şagird arasındakı əlaqənin uyğunlaşdırılması ilə çox asanlaşdırılır. Tərbiyə prin-

sipləri dedikdə, qanunların, məzmunun, tərbiyə üsul və formalarının qarşılıqlı əlaqəsini təmin 

edən əsas müddəaları nəzərdə tuturuq. Pedaqogikada təhsil prinsiplərinin müəyyənləşdirilmə-

sində bir çox yanaşmalar mövcuddur. Dərsliklərdə təqdim olunan təsnifatlar çox oxşardır, la-

kin fərqlər var. Bəzi pedaqoji nəşrlərdə prinsiplərin qanunların məzmununu və adını təkrarla-

dığını qeyd etməmək mümkün deyil. Oxucu bu anlayışların tərifinə qarışa bilər. Əslində, prin-

siplərin və nümunələrin dialektik anlaşılması, pedaqogikaya aid müxtəlif dərsliklərdə onların 

fərqli təsəvvürləri ilə heç də ziddiyyət təşkil etmir. 

Məqalənin aktuallığı. Təhsil prinsiplərindən istifadə etmək, tərbiyəçinin şagirdin fərdi və 

yaş xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq təhsil şəraiti ilə əlaqədar təhsil sistemi qurmasına kömək 

edir. Yeni hədəflər, təhsil məkanının yenilənməsi təhsil prinsiplərinin seçilməsinə müxtəlif 

yanaşmalar tələb edir. Təhsil sisteminin yeni “təməlinin” yaradılması pedaqoqdan bu günün 

reallıqlarına cavab verən yeni, standart olmayan prinsiplərdən istifadə etməyi tələb edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə uşağın fəaliyyət və 

əxlaqi davranış subyekti kimi öyrənilməsi ilə bağlı psixoloji və mənbələrdən sitatlar gətiril-

məklə bu sahədə aparılmış tədqiqatların nəticələrindən konkret nümunələr diqqətə çatdırılır və 

müasir pedaqogika elmində “təhsil” anlayışının şərhləri verilir. 
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Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, valideynlər, eləcə də tələbə və valideynlər istifadə edə bilərlər. 
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строить систему обучения, учитывающую индивидуальные и возрастные особенности 
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Thus, the use of educational principles helps the educator to build a system of education 
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renewal of the educational space require different approaches to the selection of educational 

principles. Creating a new “foundation” of the education system requires educators to use 

new, non-standard principles that meet today's realities. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 06.10.2021 

 

 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №4 2021(48)                           
 

 259 

İbtidai sinif şagirdlərinin ünsiyyət  

mədəniyyətinin formalaşdırılması 
 

Banu Ayaz qızı Qədirli 

Bakı Qızlar Universiteti 

                                                       E-mail: banugadirli@mail.ru  

 

Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos. U.M. Qəzvini, 

                p.ü.f.d. P.M. Həsənova 

 

Açar sözlər: ibtidai sinif, şagird, ünsiyyət, mədəniyyət, formalaşma 

Ключевые слова: начальная школа, ученик, общение, культура, формирование 

Key words: primary school, student, communication, culture, formation 

 

Kiçik məktəb yaşı fərdi inkişafın həssas dövrlərindən biridir. Bu dövrdə formalaşan davra-

nış tənzimləyiciləri sonradan sabitliyi ilə seçilir və bir çox cəhətdən insanın gələcək görünüşü-

nü, həyatdakı mövqeyini və digər insanlarla münasibətlərini əvvəlcədən müəyyənləşdirir. 

Şagirdin şəxsiyyətinin inkişaf etməsinin şərtlərindən biri, ətrafdakı reallığı öyrəndiyi, sosial 

təcrübəni, sosial davranışını, dəyər istiqamətlərini mənimsədiyi həmyaşıdları və digər insan-

larla ünsiyyət qurmasıdır. Ünsiyyət mədəniyyəti, şagirdin böyüklər və həmyaşıdları ilə ünsiy-

yət qurarkən hörmət və xeyirxahlığa əsaslanaraq, uyğun söz ehtiyatından və standartlarından 

istifadə edərək, ictimai yerlərdə, gündəlik həyatda nəzakətli davranışı nəzərdə tutur. Mədəniy-

yətşünaslıq, psixologiya, fəlsəfə və pedaqogika çərçivəsində ünsiyyət mədəniyyətinin prob-

lemlərinə diqqət müasir cəmiyyətin həyatındakı sosial proseslərin dinamikası, eləcə də insan 

sferasının humanistləşdirilməsi zərurəti ilə izah olunur (1, s. 86).  

Qarşımıza qoyduğumuz vəzifələri həll etmək üçün “ünsiyyət”, “ünsiyyət mədəniyyəti” an-

layışlarının mahiyyətini və xüsusiyyətlərini nəzərə almaq, ünsiyyət mədəniyyətinin formalaş-

ması prosesinin amillərini öyrənmək lazım gəlir. Ünsiyyət mədəniyyəti ilə əlaqədar problem-

lərin təhlili üçün humanitar biliklərin müxtəlif sahələrinə müraciət bizə uyğun və faydalı gö-

rünür, çünki formalaşması üçün proqram qurmaq üçün metodoloji əsas ola biləcək fikirləri 

vurğulamağa imkan verəcəkdir. Tədqiqat problemi kontekstində pedaqoji nəzəriyyə və prakti-

kanın təhlilinə əsaslanaraq, aşağıdakı ziddiyyətləri müəyyən etdik:  

— cəmiyyətin kiçik məktəblilər arasında şəxsiyyətlərarası ünsiyyət mədəniyyətinin forma-

laşmasına ehtiyacı; 

— bu problemin kifayət qədər elmi və metodiki inkişaf etməməsi (4, s .29).  

Bu ziddiyyətlər tədqiqat problemini müəyyənləşdirdi: kiçik məktəblilərdə şəxsiyyətlər-

arası ünsiyyət mədəniyyətinin səmərəli formalaşması üçün hansı pedaqoji şərtlər var? Kiçik 

şagirdin düşüncəsinin mərkəzində məktəbdə əldə olunan biliklər durur. Buna görə zehni əmə-

liyyatlar birbaşa vizual dəstəklə daha az əlaqəlidir. Şagird “zehni müstəvidə” əməliyyatı ye-

rinə yetirməyi bacarır. Onun anlayışlarının məzmunu zənginləşir, şagird bir çox xassələri və 

işarələri, eyni zamanda əsas xüsusiyyətləri müəyyən etməyi və kiçik xüsusiyyətlərdən ayırma-

ğı öyrənir. Odur ki, burada anlayışlar arasındakı əlaqələri görə bilmək, təsnifat prinsiplərinə 

yiyələnmək vacibdir. Düşüncə kənardan təzyiq altında zorla inkişaf etməməlidir, çünki bu, 

yalnız bu yaşda inkişaf edən şəxsiyyətin xarakterik xüsusiyyəti olan kiçik məktəblidə bilik ar-

zusunun formalaşmasına mane olacaqdır. 

V.V. Davudova görə, kiçik məktəblilərin ümumi psixoloji inkişafının əsasını, təhsil fəaliy-
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yətlərini yerinə yetirərkən, nəzəri biliklər, mənalı əks olunma, təhlil və planlaşdırma qabiliy-

yəti təşkil edir (4, s. 115). Bu proses şagirdlərin bütün idrak və şəxsi sferasının əhəmiyyətli 

dərəcədə yenidən qurulmasını əvvəlcədən müəyyənləşdirir. Təhsil problemlərinin həlli prose-

sində ibtidai sinif şagirdləri tərəfindən nəzəri biliklərin uyğun hərəkətlərlə mənimsənilməsi 

öyrənilən fənlərin əsas əlaqələrinə yönəlmə tələb edir. Belə istiqamətin həyata keçirilməsi, şa-

girdlərin mənalı təbiətin əks olunması, təhlili və planlaşdırılması ilə əlaqədardır. Buna görə 

də, ibtidai sinif şagirdləri tərəfindən nəzəri biliklərin mənimsənilməsi ilə onlarda bu psixoloji 

yeni formasiyaların formalaşması üçün əlverişli şərait yaranır. Təhsil fəaliyyətinə olan ehtiyac 

məktəbliləri nəzəri bilikləri mənimsəməyə sövq edir və təhsil problemlərinin həllində nəzəri 

bilikləri mənimsəmək üsulu olaraq məktəblilər mücərrəd düşüncədən konkretə doğru yüksəli-

şi həyata keçirirlər (4, s. 53). 

Təhsil fəaliyyəti şagirdləri nəzəri bilik sahəsinə təqdim edir və onlarda nəzəri şüurun, dü-

şüncənin əsaslarının inkişafını təmin edir. Bu fəaliyyətin strukturuna təhsil, idrak ehtiyacları 

və motivləri, təhsil vəzifəsi, uyğun hərəkətlər və əməliyyatlar kimi komponentlər daxildir. 

Təhsil probleminin spesifikliyi ondan ibarətdir ki, onu həll edərkən şagirdlər müəyyən sinfin 

bütün xüsusi problemlərinin həllinin ümumi üsulunu mənimsəyirlər. Bu problemləri həll et-

dikləri təhsil hərəkətləri və əməliyyatları nəzəri-mənalı bir növ əks etdirmə, təhlil və planlaş-

dırma işini nəzərdə tutur. Kiçik məktəblilər tərəfindən ətraflı təhsil fəaliyyətlərinin sistematik 

şəkildə həyata keçirilməsi onlarda nəzəri düşüncənin əsaslarının inkişafına kömək edir. 

Ümumiyyətlə, kompleks sistemlərin və xüsusən qrup (sosial) proseslərin öyrənilməsində 

diaqnostik problemlərin həlli xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Əsas vəzifə, yetkinlik yaşına çatma-

mış və adaptasiya dövründə ibtidai sinif şagirdlərinin ünsiyyət mədəniyyətinin formalaşması 

meyarlarını müəyyən etməkdir. Psixoloji və pedaqoji tədqiqatlarda bu meyarların seçimi ya 

ünsiyyət prosesinin tərəfləri və funksiyaları haqqında fikirlərə əsaslanır. Bu, meyarların sayını 

əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdırmağa və xarakterlərini müxtəlif mərhələlərdə şagirdin in-

kişaf potensialı ilə uyğunlaşdırmağa imkan verir. Bu yanaşma, bir tərəfdən, əsl çoxfaktorlu 

pedaqoji prosesdə şagird qrupunda onun ünsiyyət mədəniyyətinin formalaşması prosesinin 

təhlilini asanlaşdırmaq, digər tərəfdən də, təhsilin səviyyəsini və dinamikasını təsvir etmək 

cəhdidir. Ən çətin vəzifələrdən biri, şagirdlərdə ünsiyyət mədəniyyətinin formalaşdırılması ilə 

bağlı prosesin xüsusiyyətlərini, pedaqoji işin nəticələrini müəyyən etməyə və təsvir etməyə 

imkan verən etibarlı, dəqiq metodların seçilməsidir (2, s. 18). 

Bu günə qədər R. Balesin qrup qarşılıqlı təsiri və Flandriyanın qarşılıqlı əlaqə kateqoriya-

lar sisteminin müşahidə etmək üsulu yaxşı məlumdur. Hər iki üsul da obyektiv nəticələr əldə 

etməyə imkan verir, lakin əsl pedaqoji prosesdə onları təşkil etmək üçün xüsusi səylər tələb 

olunur. İbtidai sinif şagirdlərinin ünsiyyət mədəniyyətinin inkişafı haqqında obyektiv məlu-

mat əldə etmək üçün istifadə etdiyimiz metodlar haqqında daha ətraflı məlumat verək. Ro-

sensveyq testi, şəxsin ünsiyyət şəraitində xəyal qırıqlığına reaksiyasını təyin etmək üçün ha-

zırlanmış texnikadır. Texnologiyanın üstünlükləri aşağıdakılardır: 

1) Şəxsiyyətin öyrənilməsinin proyektiv metodlarına aiddir. Bu, dəfələrlə istifadə etməyə 

və etibarlı nəticələr əldə etməyə imkan verir, çünki kiçik məktəblilər sorğu metodlarının vəzi-

fələrinə böyüklərin gözlədiyi cavabları verməyə meyllidirlər; 

2) 8 yaşdan 12 yaşa qədər şagirdlər üçün hazırlanmış xüsusi stimullaşdırıcı material paketi 

də daxil olmaqla, yaşa bağlı dəyişikliyin olması; 

3) Əldə edilən məlumatların çoxölçülü olması. Diaqnostik tədqiqat zamanı nitq cavabının 

sürətini, mürəkkəb ünsiyyət problemlərinin həllinə yaradıcı yanaşmanın mövcudluğunu müşa-

hidə etmək olar. Burada təcavüzkarlıq tipik şagirdin standart olmayan ünsiyyət vəziyyətlərinə 
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reaksiyasının yolu olaraq özünü göstərir. Testin istifadəsi şagirdin həmyaşıdları, müxtəlif yaş-

dakı şagirdlər, müəllim və valideynlərlə ünsiyyət qurmaqda daxili münasibətləri haqqında 

material verir (3, s. 59). 

Psixoloji və pedaqoji tədqiqatlarda, ümumiyyətlə obyektiv olaraq qəbul edilən ibtidai sinif 

şagirdlərinin ünsiyyət mədəniyyətinin əxlaqi və davranış komponentlərinin öyrənilməsinin 

praktiki olaraq heç bir sübut edilmiş üsulu mövcud deyil, yəni müəllimlərin hazırlıqdan istifa-

də etmək imkanı yoxdur. Üstəlik, böyüklər və şagirdlər arasındakı ünsiyyət prosesinin müxtə-

lif aspektlərinin diaqnozu psixologiya və pedaqogikanın aktual problemi olaraq qalır. 

Kiçik məktəb yaşı fərdin mənəvi keyfiyyətlərinin inkişafı üçün böyük imkanlar yaradır. 

Bu, məktəblilərin elastikliyi və yaxşı bilinən təklifliyi, cəldliyi, təqlid etmək meyli və ən əsası 

- müəllimin nüfuzunun qeyd-şərtsiz tanınması ilə asanlaşdırılır. Şəxsiyyətin sosiallaşması, 

mənəvi davranışının formalaşması prosesində ibtidai məktəbin rolu çox böyükdür. İbtidai si-

nif şagirdinin şəxsiyyətinin mənəvi inkişafı prosesini başa düşmək üçün düzgün yanaşma, 

şəxsiyyətin psixoloji inkişaf prosesi, onun əsas qanunları və xüsusiyyətlərini bilməklə əlaqə-

ləndirilir. Müasir ibtidai məktəb şəraitində tərbiyə prosesi ahəngdar inkişaf etmiş insanın, 

ümumbəşəri dəyərlər əsasında mənəvi keyfiyyətlərinin formalaşmasına yönəlmişdir (2, s. 61). 

İbtidai sinif şagirdləri arasında şəxsiyyətlərarası ünsiyyət mədəniyyətinin formalaşması 

zamanı biliklərin mənimsənilməsinin xüsusiyyətlərini nəzərə almaq vacibdir. Təhsil problem-

lərinin uyğun hərəkətlərlə həll edilməsi prosesində ibtidai sinif şagirdləri tərəfindən nəzəri bi-

liklərin möhkəm mənimsənilməsi üçün öyrənilən fənlər daxilində əsas əlaqələrə diqqət yetir-

mək lazımdır. Bu oriyentasiya, şagirdlərin təbiətin əks olunması, təhlili və planlaşdırılması ilə 

əlaqədardır. Buna görə də, ibtidai sinif şagirdləri tərəfindən nəzəri biliklərin mənimsənilməsi 

ilə onlarda bu psixoloji yeni formasiyaların formalaşması üçün əlverişli şərait yaranır. 

Məqalənin aktuallığı. Məktəblilər arasında ünsiyyət mədəniyyətini formalaşdırmaq vəzi-

fəsi müasir məktəbin əsas vəzifələrindən birinə çevrilmişdir, çünki təhsilin və fərdin bütöv-

lükdə inkişafının səmərəliliyi onun formalaşma dərəcəsindən asılıdır. İbtidai məktəb bu ba-

xımdan şagirdin həyatında xüsusilə vacib dövrdür, bu yaşda şagird ictimai münasibətlərə fəal 

şəkildə girməyə başlayır. Bu baxımda tədqiqat xüsusi aktuallıq kəsb edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik onunla bağlıdır ki, tədqiqatda ibtidai sinif şagirdlə-

rinin ünsiyyət mədəniyyətinin formalaşdırılması verilir.  

Məqalənin praktik və tətbiqi əhəmiyyəti. Tədqiqatın nəticələri kiçik məktəb yaşlı mək-

təblilərin ünsiyyət mədəniyyətinin formalaşdırılmasında əhəmiyyətlidir. Habelə, tədqiqatın 

nəticələri şagirdlərlə işin səmərəli qurulması zamanı ibtidai sinif müəllimlərinə nəzəri və 

praktik baxımdan kömək olacaqdır. 
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Б.А. Гадирли 

 

Формирование коммуникационной культуры  

учащихся начальной школы 

 

Резюме 
 

В статье исследуется формирование культуры общения у младших школьников. 

Коллективизм и групповая ориентация присущи нашей рабочей культуре, как в повсе-

дневной жизни, так и на работе. В связи с этим мы считаем наиболее точным определе-

ние моральной составляющей культуры общения как совокупности норм, способствую-

щих развитию сотрудничества. Основным правилом, конечно же, должно быть золотое 

правило морали: не делайте другим того, чего не хотите для себя. Соблюдение этичес-

ких стандартов в общении считается важным не только с точки зрения моральной от-

ветственности человека перед обществом, но также с точки зрения необходимости эф-

фективного и действенного общения. 

 

  B.A. Gadirli 

 

Formation of communication culture  

of primary school students 

 

Summary 
 

This article examines the formation of a culture of communication in primary school 

students. Collectivism and group orientation are inherent in our work culture, both in 

everyday life and at work. In this regard, we consider the most accurate definition of the 

moral component of the culture of communication to be a set of norms that contribute to the 

development of cooperation. The basic rule, of course, should be the golden rule of morality: 

do not do to others what you do not want for yourself. Adherence to ethical standards in 

communication is considered important not only in terms of a person's moral responsibility to 

society, but also in terms of the need to communicate effectively and efficiently. 
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Müasir dövr informasiya və informasiya texnologiyaları ilə sıx bağlıdır. Bildiyimiz kimi 

dövrümüzdə kompüter və digər informasiya texnologiyaları olmadan bir çox sahələrdə işlə-

mək mümkün olmur. Kompüterlər sıfır (0) və birlərlə (1) işləyir. Yəni, kompüterlərin beyni 

anacaq sıfır və birləri başa düşür. Başqa sözlə, kompüterlərin beyni məntiqi əməliyyatlarla 

idarə edilir. Buna görə də orta və ali məktəblərdə məntiq əməliyyatları haqqında məlumat ve-

rilir. 

Məntiq əməliyyatları demək olar ki bütün proqramlaşdırma dillərində geniş şəkildə istifa-

də olunur. Məsələn C, C++, C#, Java, Python və s. 

Bildiyimiz kimi məntiqi əməliyyatların yerinə yetirilməsi Bool məntiqinə əsaslanır.  

Məntiqi əməliyyatın nəticəsi Doğru (True) və ya Yalan (False) ola bilər. Çox vaxt  nəticə-

ni sözün baş hərfləri ilə işarə edirlər. Yəni, T (True) və ya F (False). Bəzən nəticəni “0” və ya 

“1” – lə göstərirlər. “0” o deməkdir ki, nəticə yalandır, “1” isə o deməkdir ki, nəticə doğrudur. 

Məntiqi əməliyyatlara çox vaxt bitlər üzərində əməliyyat da deyilir. 

Biz bu mövzuda Python proqramlaşdırma dilində məntiq əməliyyatlarına baxacağıq. 

Python proqramlaşdırma dilində əsasən And (&&) – “məntiqi və”, Or(||) – “məntiqi və ya” və 

Not (!) – “məntiqi inkar” məntiqi əməliyyatları daha geniş istifadə olunur.  

İndi isə bu məntiqi əməliyyatların hər biri haqqında ayrıca məlumat verək. 

1.And(&&)   – “məntiqi və” əməliyyatı iki operatorlu əməliyyatdır. Bu əməliyyatda iştirak 

edən operatorlardan hər ikisi doğru olarsa bu zaman əməliyyatın nəticəsi “Doğru” (1) olar. 

Digər hallarda əməliyyatın nəticəsi “Yalan” (0) olur. Bu əməliyyatı cədvəl şəklində göstərək: 

2. 

İfadə1 İfadə2 Əməliyyat Nəticə 

False False ifadə1&&ifadə2 False 

False True ifadə1&&ifadə2 False 

True False ifadə1&&ifadə2 False 

True True ifadə1&&ifadə2 True 

 

İndi isə And(&&)   – “məntiqi və” operatoruna aid proqram nümunəsi göstərək. 

a = int (input (“birinci ədədi daxil edin:” )) 

b = int (input (“ikinci ədədi daxil edin:” )) 

c = int (input (“üçüncü ədədi daxil edin:” )) 

if (a > b) and (a > c): 

mailto:alekberovorxan97@gmail.com
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max = a 

elif (b > a) and (b > c): 

max = b 

else: 

max = c 

print (“en boyuk eded :” , max) 

İndi isə bu proqramı qısa olaraq izah edək. Bu proqramda ilkin olaraq dəyişənlər daxil edi-

lir. Daha sonra if operatorundan istifadə edərək üç ədəddən ən böyüyü tapılır. Göründüyü ki-

mi burada “məntiqi və” əməliyyatından istifadə edilib. 

2. Or (||)  – “məntiqi və ya” əməliyyatı da iki operatorlu əməliyyatdır. Bu əməliyyatda işti-

rak edən operatorların hər ikisi yalan olarsa, bu zaman əməliyyatın nəticəsi “Yalan”(0) olar. 

Digər hallarda əməliyyatın nəticəsi “Doğru”(1) olur. 

İndi isə bu əməliyyatı cədvəl şəklində göstərək. 

 

İfadə1 İfadə2 Əməliyyat Nəticə 

False False ifadə1|| ifadə2 False 

False True ifadə1|| ifadə2 True 

True False ifadə1|| ifadə2 True 

True True ifadə1|| ifadə2 True 

 

Or(||) – “məntiqi və ya” əməliyyatına aid proqram  nümunəsi. 

a = int (input (“birinci ədədi daxil edin:” )) 

b = int (input (“ikinci ədədi daxil edin:” )) 

c = int (input (“üçüncü ədədi daxil edin:” )) 

if (a < b) or (a < c): 

min = a 

elif (b < a) or (b < c) : 

min = b 

else: 

min = c 

print (“en kicik ədəd :” , min) 

Bu proqramda da if şərt operatoru və “məntiqi və ya” əməliyyatından istifadə edərək üç 

ədəddən ən kiçiyi tapılır. 

3. Not (!) – “məntiqi inkar” əməliyyatı tək operatorlu əməliyyatdır. Bu əməliyyat nəticə-

sində nəticəsi “Doğru”(1) olan ifadə nəticəsi “Yalan”(0) olan ifadəyə çevrilir. 

Bu əməliyyatı aşağıdakı kimi cədvəl şəklində göstərə bilərik. 

 

İfadə Əməliyyat Nəticə 

False !ifadə True 

True !ifadə False 

 

Məqalənin aktuallığı. Hazırki dövr informasiya və kompüter dövrüdür. Yəni bu gunki 

dövrdə kompyuter hər kəs üçün vacib elementlərdən biri sayılır. Bildiyimiz kimi kompüterin 

beyni 0 və 1-lə işləyir. Yəni, məntiqi əməliyyatlarla idarə olunur. Buna görə də məntiqi əmə-

liyyatların orta məktəblərdə öyrədilməsi vacib məsələlərdən biridir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Proqramlaşdırma sahəsində çalışan hər kəs burada qeyd olunan 
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məntiqi əməliyyatlardan istifadə edərək yeni tətbiqi proqramlar hazırlaya bilər. Bu məqalədən 

istifadə edərək orta məktəb şagirdləri öz intellektual biliklərini artıra bilər. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbələr və magistrantlar istifadə edə bilər. 
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O.A. Aлекперов 

 

Обучение логическим операциям в средней школе 

 

Резюме 

 
Современная эпоха тесно связана с информацией и информационными технология-

ми. Как известно, в наше время невозможно работать во многих сферах без компьюте-

ров и других информационных технологий. Компьютеры работают с нулями (0) и еди-

ницами (1). То есть мозги компьютеров ноль и каждый понимает. Другими словами, 

мозг компьютера управляется логическими операциями. Поэтому информация о логи-

ческих операциях предоставляется в средних и высших школах. 

 

O.A. Alekberov 

 

Teaching logical operations in high school 

 

Summary 

 
The modern era is closely related to information and information technology. As you 

know, nowadays it is impossible to work in many areas without computers and other 

information technologies. Computers work with zeros (0) and ones (1). That is, the brains of 

computers are zero and everyone understands. In other words, the brain of a computer is 

governed by logical operations. The reform, information about logical operations is provided 

in secondary and high schools. 
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İnsanlar arasında müəyyən qanunlar, davranış normalarının mövcudluğuna ehtiyac duyul-

muşdur. Çünki insanlar arasında münasibətləri tənzimləyən normalar olmasa, özbaşınalıq və 

xaos hökm sürər. Ona görə də, hər bir dövrə uyğun cəmiyyətdə davranış qaydaları müəyyən 

edilir.  

“Davranış qaydaları” şagirdlərə öyrədilərkən onların psixologiyası nəzərə alınmaqla müşa-

hidə və fəallığın dialektiv vəhdət təşkil etməsinə nail olmalıdır. Çünki şagirdin gələcəkdə cə-

miyyətin fəal üzvi olması və qanunlara əməl etməsi üçün elə məktəb dövründə sadəlik – mü-

rəkkəblə fərdidən ümumiliyə doğru inkişaf etdirilməlidir.  

Məktəb kiçik cəmiyyətdir. Sinif isə ondan bir qədər kiçikdir. Siniflər məktəbi əmələ gəti-

rir. Bir anlığa təsəvvür edək ki, təxminən 600 şagirdin təhsil aldığı məktəbdə heç bir davranış 

qaydası yoxdur. O zaman hansı mənzərə ilə qarşılaşarıq? Əlbəttə ki, özbaşınalıq yaranar. Bu-

na görə də sinif və məktəb üçün davranış mədəniyyəti, davranış qaydaları tərtib olunmuşdur.  

Məlumdur ki 1-4-cü sinif şagirdləri hələ çox kiçikdirlər. Onlardan çox şey tələb etmək 

mümkün deyildir. 1-ci sinfə yenicə qəbul olunmuş uşaq məktəblə onun xüsusiyyətləri ilə və 

yoldaşları ilə tanış olur. Onlar çox vaxt darıxır evə getməyə tələsirlər. Getdikcə məktəbə alı-

şan şagirdlər davranış mədəniyyətinə yiyələnirlər. Məktəbəqədər müəssisədə olmuş şagirdlər 

davranış qaydalarına yiyələnmiş olurlar. Onlar məktəbə tez adaptasiya olur və məktəbin dav-

ranış mədəniyyətinə tez yiyələnirlər. Unutmaq olmaz ki, “davranış qaydaları”nda şagirdlərin 

vəzifələri xatırladılır.  

Hər bir ailənin davranış mədəniyyəti olduğu kimi məktəbində davranış mədəniyyəti vardır 

və ona əmək etmək vacibdir. İbtidai sinif şagirdlərinin davranış mədəniyyətinə və qaydalarına 

yiyələnmək və gələcəkdə də qaydalara hörmət etmək vərdişlərinə yiyələnmiş olurlar. Bir söz-

lə, məktəb və sinif şagird davranış qaydaları ən sadə cəmiyyət qanunlarıdır və onlara əməl et-

məklə hər bir şəxs özünün yetkin şəxsiyyət kimi formalaşmasına zəmin yaradır.  

Mədəni davranış və etika anlayışı uzun əsrlər boyu mövcuddur və bizim dövrümüzdə də 

aktuallığını itirməmişdir. Bu anlayış cəmiyyətdəki davranış qaydalarını, insanların əxlaqa 

əsaslanan davranışlarını və ünsiyyət formalarını, həmçinin insanın daxili və xarici mədəniyyə-

tini özündə birləşdirir. Davranış normaları, bir insanın cəmiyyətdəki hərəkətlərinin düzgün-

lüyünü və ya yanlışlığını təyin edən amildir. Hər şeydən əvvəl mədəni davranışın əsas amili 

yaxşı yetişdirmədir, yəni, bir insanın davranış normalarına riayət etməyə hazır olması, başqa-
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larına münasibətdə xeyirxahlığı və nəzakətli olmağı ailədə başlayıb məktəbəqədər müəssisədə 

davam etdirilir. Daha sonra məktəbdə davam etdirilir. Etika və davranış mədəniyyəti cəmiy-

yətdə qəbul edilmiş bir növ standart, qaydalar sistemidir.  

Davranış mədəniyyətinin əsas qaydaları və normaları insanda uşaqlıqdan tərbiyə olunur. 

Davranış və fəaliyyətlə əlaqədar olan mənəvi keyfiyyətlərin ilkin qavranmasına xidmət edən 

üsullar vardır. Bu üsullara aid ola bilər: - göstəriş, məsləhət, nümunə.  

Göstəriş üsulu: Mənəvi keyfiyyətlərin ilkin qavramasına xidmət edən üsul kimi, göstəriş 

bütün yaş dövrlərində tətbiq edilir. Aydındır ki, bu zaman tərbiyə olunanların yaş xüsusiyyət-

ləri nəzərə alınır.  

Məsləhət üsulu: Tərbiyə işində məsləhət üsulundan geniş istifadə edilir. Göstəriş üsulu 

tərbiyə olunanların diqqətini ailədə, cəmiyyətdə bəyənilən mənəvi dəyərlərə birbaşa yönəldir.  

Nümunə üsulu: Mənəvi keyfiyyətin tərbiyə olunanlar tərəfindən duyulmasına, qavranma-

sına xidmət edən üsullardan biridə nümunədir. Nümunəvi hərəkəti, davranışı, işi, yazını, tələf-

füzü və s. cəhətləri görən şəxs (uşaq, şagird, tələbə) daxilən düşünməli olur; o cür hərəkət et-

məyi, işləməyi, yazmağı, ifadə etməyi arzulayır.  

Hər bir şagird mədəni ünsiyyət və davranış qaydalarını bilməli və bu qaydalara riayət et-

məlidir. Bəs bu hansı qaydalardır? Ümumi davranış qaydaları:  

• Şagird dərsin başlanmasına 15-20 dəqiqə qalmış təmiz və səliqəli vahid məktəbli forma-

sında məktəbə gəlməlidir. O, üst geyimini qarderoba təhvil verib, qarşıdan gələn dərs üçün 

dərs vəsaitlərini hazırlamalı və öz iş yerini tutmalıdır;  

• Dərs zamanı müəllimlərin icazəsi olmadan məktəbi və məktəb ərazisini tərk etməməlidir. 

Dərsdə iştirak etmədiyi halda sinif rəhbərinə tibbi arayış və ya valideynləri (onları əvəz edən 

şəxs) tərəfindən yazılmış izahat təqdim etməlidir. Üzrlü səbəb olmadan dərs buraxmamalıdır;  

• Şagird özündən böyüklərə hörmət, kiçiklərə qayğı ilə yanaşmalıdır;  

• Məktəbdə və məktəbdən kənarda özünü mədəni və layiqli aparmalıdır. Dərs zamanı dav-

ranış:  

• Müəllim sinfə daxil olanda şagirdlər salamlaşmaq üçün ayağa qalxır və müəllim onlarla 

salamlaşıb oturmağa icazə verdikdən sonra otururlar. Eyni qayda ilə şagirdlər dərs zamanı sin-

fə daxil olan digər böyükləri salamlayırlar;  

• Hər bir müəllim dərs zamanı öz fənninə uyğun «Təhsil haqqında» qanuna və məktəbda-

xili qaydalara əsasən davranış şərtlərini müəyyən edir;  

• Dərs zamanı səs salmaq, dərsə aid olmayan kənar işlərlə məşğul olub dərsdən yayınmaq 

və dostlarını bu işə cəlb etmək olmaz; 

 • Əgər dərs zamanı şagird sinifdən çıxmaq istəyirsə, bunu müəllimin icazəsi olmadan edə 

bilməz;  

• Əgər şagird müəllimə sual vermək və ya müəllimin sualına cavab vermək istəyirsə, əlini 

qaldırmalıdır;  

• Dərslər kabinet sistemində keçirildiyi üçün kabinetdə hər şagird üçün bir yer müəyyən 

edilmişdir. Hər bir şagird öz iş yerinin təmizlik və səliqəsinin qorunmasına cavabdeh olmalıdır;  

• Şagird dərs zamanı müəllimin tələblərini yerinə yetirməyə çalışmalıdır;  

Bütün bunlar davranış mədəniyyətinin əsas qaydaları və normaları olmaqla, insanda uşaq-

lıqdan tərbiyə olunmalıdır. Çünki bu kimi xarakterik cəhətlər ilk növbədə mənəvi keyfiyyətlə-

rin ilkin qavranmasına xidmət edən üsullar hesab olunur. 

Məqalənin aktuallığı. İnsanlar arasında münasibətlərin tənzimlənməsində müəyyən qa-

nunlar, davranış normaları mühüm rol oynayır. Çünki cəmiyyətdə bu kimi münasibətləri tən-

zimləyən normalar olmasa, özbaşınalıq hökm sürər. Ona görə də hər bir dövrə və şəraitə uy-
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ğun olaraq cəmiyyətdə davranış qaydaları müəyyən edilir. Təbii ki, bizlərin hər biri də bu 

davranış qaydalarını bilməklə onlara əməl etməyə borcluyuq. Eyni zamanda, bu normaları or-

ta məktəblərdə aşağı siniflərdən başlayaraq şagirdlərə aşılamaq hər bir müəllimin borcudur. 

Məqalənin də aktuallığı da onun məhz bu kimi vacib məsələyə həsr olunması ilə bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə cəmiyyətdə hər birimiz üçün zəruri hesab olunan dav-

ranış qaydaları və normaları şərh olunmaqla, eyni zamanda onlarla əlaqədar olan mənəvi key-

fiyyətlərin ilkin qavranmasına xidmət edən üsullar sadalanmış, ümumi davranış göstərilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Поведенческая культура в начальных классах 
 

Резюме 
 

Определенные законы и нормы поведения играют важную роль в регулировании 

человеческих отношений. Потому что, если в обществе нет норм, регулирующих такие 

отношения, преобладает произвол. Поэтому правила поведения в обществе 

определяются по каждому периоду и ситуации. Конечно, каждый из нас обязан знать 

эти правила поведения и соблюдать их. В то же время обязанность каждого учителя - 

привить эти нормы учащимся средних школ, начиная с младших классов. 

В статье также разъясняются правила и нормы поведения, которые необходимы 

каждому из нас в обществе, а также перечислены методы, служащие начальному 

восприятию связанных с ними моральных качеств, и показано общее поведение. 
 

S.P. Mahmudova 
 

Behavioral culture in primary school 
 

Summary 
 

Certain laws and norms of behavior play an important role in regulating human relations. 

Because if there are no norms regulating such relations in the society, arbitrariness prevails. 

Therefore, the rules of behavior in society are determined according to each period and 

situation. Of course, each of us is obliged to know these rules of conduct and follow them. At 

the same time, it is the duty of every teacher to inculcate these norms in students in secondary 

schools, starting from the lower grades. 

The article also explains the rules and norms of behavior that are necessary for each of us 

in society, as well as lists the methods that serve the initial perception of the moral qualities 

associated with them, and shows the general behavior. 
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Məktəb təcrübəsi göstərir ki, dərs müasir tələblər səviyyəsində qurulduqda, səmərəli me-

tod və priyomlardan geniş istifadə etdikdə daha böyük müvəffəqiyyət qazanmaq olur. Bu ba-

xımdan “Həyat bilgisi” fənninin ibtidai siniflərdə tədrisində laboratoriya və praktiki işlər xü-

susi əhəmiyyət kəsb edir. Belə məşğələlər əyani vəsaitdən istifadə etməyin ən yaxşı forması-

dır. Bu məşğələlər zamanı müəllimin şərhi ilə yanaşı şagirdlər əyani vəsaitləri müşahidə edir, 

yəni  nəzəri bilik almaqla yanaşı fərdi işləmək, eksperiment qoymaq, axtarışlar aparmaq, mü-

hakimə yürütmək, ümumiləşdirmək qabiliyyətinə yiyələnirlər. Eyni zamanda fəaliyyətlərinin 

nəticəsini təqdim etmək bacarığına yiyələnir, laboratoriya avadanlıqlarından düzgün və səmə-

rəli istifadə etmək və təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyi öyrənirlər. 

Təbii obyektlərin xassələri və təbiət hadisələrinin mahiyyəti ilə kiçik məktəbliləri daha ət-

raflı tanış etmək üçün sadə təcrübələrin aparılması çox faydalıdır. “Həyat bilgisi” dərslərində 

aparılan təcrübələr bəzi təbiət hadisələrini sinif şəraitində süni surətdə yaratmağa imkan verir. 

Təcrübələr faydalı qazıntıların xassələri ilə, suyu süzgəcdən keçirməklə təmizlənməsi ilə, elə-

cə də torpağın tərkibi ilə tanış olmaq, toxumların cücərməsi üzərində müşahidələr aparmaq və 

s. üçün lazımdır.  Fənnin tədrisində laboratoriya işlərinin və praktiki işlərin aparılması təlimin 

keyfıyyətinin yüksəldilməsi üçün çox vacibdir. Fəal təlim prinsipləri ilə praktik və laborator 

dərslərin aparılması şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərinin formalaşması üçün daha geniş 

imkanlar yaradır. Hər bir fənn müəllimi təcrübi dərsləri öz iş metoduna və təlim şəraitinə uy-

ğun təşkil edir. Son illərin təcrübəsi təsdiq edir ki, laboratoriya işlərinin qruplarda aparılması-

nın müsbət cəhətləri çoxdur. Onlardan biri də odur ki, şagirdlərdə əməkdaşlıq, qarşılıqlı hör-

mət, birgə fəaliyyət zamanı bir-birinə diqqət və qayğı kimi müsbət xüsusiyyətlər formalaşır və 

hər bir şagird öz bilik, bacarıq və vərdişlərinə uyğun fəaliyyət göstərir. Laboratoriya işlərinin 

və təcrübələrin aparılması eyni zamanda şagirdlərdə tədqiqatçılıq, müstəqil fəaliyyət göstər-

mək, nəzəri bilikləri praktikada tətbiqetmə kimi müsbət xüsusiyyətlər formalaşdırır. 

Laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsi qaydaları ilə bağlı bir sıra tövsiyələrə riayət etmək 

lazımdır: 

— Təcrübi dərslər üçün mümkün olan şərait müəyyən olunmalı, mövzuya uyğun təcrübə-

lərin aparılması üçün lazımi resurslar seçilməlidir: 

— Laborator tapşırıqları yerinə yetirərkən alınan nəticələrə uyğun şəkillər üzrə hissələr 

adlandırılmalı, cədvəl, sxem tərtib olunub tamamlanmalı və nəticələr təqdim olunaraq qiy-

mətləndirilməlidir.  
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Təcrübələr nümayiş etdirilməklə, yaxud frontal surətdə aparılır. Yerinə yetirilməsi çətin 

olan, yaxud təhlükə yarada biləcək ( spirt lampası və c.) təcrübələri müəllim özü aparmalı, nü-

mayiş etdirməlidir. Təcrübə aparmağa hazırlaşan müəllim təcrübə üçün lazım olan material-

ları əldə edir. Müəllimin stolunda təcrübəni  aparmaq üçün xüsusi cihazlar olmalıdır ki, bütün 

şagirdlər təcrübənin gedişini izləyə bilsinlər. Dərsdə müəllim uşaqlara məlumat verir ki, onlar 

təcrübə zamanı özlərini necə aparmaldırlar, nəyi müşahidə etməlidirlər. Müəllimin lövhəyə 

yazdığı suallara şagirdlər təcrübədən sonra cavab verməlidirlər. Müəllim şagirdlərin diqqətini 

hansı cihazların köməyilə təcrübənin aparılmasına yönəldərək növbəti suallar verir: təcrübə 

zamanı siz nə edirsiniz? Müşahidələrdən hansı nəticəyə gələ bilərsiniz?  

Frontal təcrübələr aparmaq üçün növbətçi lazım olan avadanlıqları və maddələri şagirdlərə 

paylayır. Müəllimin göstərişi ilə şagirdlər dərslikdəki təcrübənin təsvir olunduğu səhifəni aça-

raq oxuyurlar. Dərslikdəki təlimatdan istifadə edərək şagirdlər müəllimin köməyi ilə təcrübəni 

aparırlar. Yekunda isə şagirdlər alınan nəticəni analiz edərək müəyyən qərara gəlirlər. Təcrü-

bələri nümayiş etdirərkən, yaxud frontal surətdə apararkən tələsmək olmaz . Hər şeyi diqqətlə 

yoxlamaq və uşaqlara izah etmək lazımdır. Təcrübələrdən sonra mütləq söhbət aparılmalıdır 

ki, təcrübələrin mahiyyəti uşaqlar üçün aydın olsun. Söhbətdə şagirdlərin təcrübədə gördüklə-

ri ilə təbiətdə görəcəkləri arasında müqayisə aparılmalıdır. Müəllimin əsas diqqəti ona yönəl-

dilməlidir ki, şagirdlər nəticə çıxarmağı, ümumiləşdirmə aparmağı, müşahidələr əsasında mü-

qayisə etməyi bacara bilsinlər. Təcrübə apararkən bütün cəhdləri ona yönəltmək lazımdır ki, 

təcrübə sayəsində hansı hadisəni, yaxud prosesi öyrənə bildik? Nələrdən istifadə etdik? Müşa-

hidə etdiyimiz hadisə necə baş verdi? Həyatda yaxud təbiətdə belə hadisəni harada və nə vaxt 

müşahidə etmək olar? Aşağı siniflərdə qarla və buzla aparılan təcrübələrdə onların xassələri 

müqayisə olunur; toxumdan bitkinin əmələ gəlməsini, suya qoyulmuş bitki budaqlarında tu-

murcuqların açılması kimi uzunmüddətli təcrübələri aparmaq olar. Məsələn, 1-ci siniflərdə 

qar və buzla aşağıdakı şəkildə təcrübə aparmaq olar:                                             

Mövzu: “Qar və buz” 

Dərsin məqsədi: Uşaqlar qar və buzun xüsusiyyətləri ilə tanış olurlar.  

Təchizat: Müəllimin masası üzərində buz və qar olan qablar, yarısınacan su ilə doldurul-

muş 2 stəkan, müxtəlif rəngli kağız parçaları. 

Dərsin əvvəlində müəllim şagirdlərə sual verir: “Mənim masamın üzərindəki qara baxın, 

onun hansı rəngdə olduğuna fikir verin. Ağ rəngdə daha hansı əşyaları tanıyırsınız?” Sonra 

müəllim uşaqlara qara toxunmağı təklif edir. Uşaqlar nəticə çıxarırlar: qar soyuqdur. 

Müəllim yeni tapşırıq verir: taxta parçasını qarın içərisinə salın. Taxta qarın içərisinə girir, 

deməli qar yumşaqdır. Müəllim deyir: dərsin əvvəlində qabın içərisində yalnız qar var idi. İn-

di orada nə görürsünüz? (Su). Su haradan əmələ gəldi? (Qar istidən əridi). Şagirdlər qarın ağ, 

yumşaq, soyuq olduğu, istidən əridiyi nəticəsinə gəlirlər. Müəllim yazı lövhəsində qarın xüsu-

siyyətlərini qeyd edir. Uşaqlar müəllimin tapşırığı ilə buz parçasını nəzərdən keçirir və onun 

“Buz nə rəngdədir?” sualına əksərən düzgün olmayan cavablar verirlər: ağ, boz, yaşılımtıl. 

Müəllim uşaqlara ağ, boz, yaşıl rəngdə kağız parçalarını göstərir və uşaqlar səhv etdiklərini 

anlayırlar. Müəllim deyir: “Buz rəngsizdir”. Buz haqqında daha nə demək olar? (Buz sürüş-

kəndir, soyuqdur, əriyir.) Müəllimin göstərişi ilə uşaqlar buzun altından qəzetin adını oxuyur-

lar. “Siz buzun daha hansı xüsusiyyətlərini müşahidə etdiniz?” (Buz şəffafdır ). Müəllim kar-

ton parçası üzərinə buzu qoyur və çəkiclə onu döyür. Buz xırda parçalara ayrılır. Uşaqlar nəti-

cəyə gəlirlər: Buz kövrəkdir. Müəllim qar götürüb içərisində su olan stəkana tökür və soruşur: 

“Nə müşahidə edirsiniz?”(Qar batmır, suyun üzərində üzür). Müəllim buz parçası götürür, o 

biri stəkandakı suya salır, soruşur: “Bəs buz parçası?” Buz da batmadı, suyun üzərində üzür. 
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Müəllim buzun xassələrini də yazı lövhəsində qeyd edir və soruşur: “Buzla qarın hansı oxşar 

və fərqli cəhətləri var?” Dərsin sonunda müəllim soruşur: sudan buz düzəltmək olarmı? Bunu 

necə etmək olar? (Suyu şaxtalı havaya çıxarmaqla). Bəs qardan buz düzəltmək olarmı? Uşaq-

lar ekskursiya zamanı qardan qar topu düzəltdiklərini xatırlayırlar. Sonra müəllim uşaqlarla 

aşağıdakı suallar ətrafında söhbət aparır: Qarın əhəmiyyəti nədir? İnsan qardan nə cür istifadə 

edir? Uşaqlar qarla nə cür oynayırlar? Bəs buzdən necə istifadə edirlər və s. 

III və IV siniflərdə torpağın xassələrini və tərkibini, qumun, gilin, əhəngin xassəsini 

müəyyən edən təcrübələr aparmaq olar. Qum və gilin xassələrini öyrənmək üçün aşağıdakı 

praktik işi aparmaq olar: 

                                                       Mövzu: “Qum və gil”  

Dərsin məqsədi: Şagirdlərə qumun və gilin xassələrini və xalq təsərrüfatında onlardan is-

tifadə olunmasını göstərmək.  

Resurslar: Müxtəlif rənglərdə gil parçaları, iki ədəd qıf bərkidilmiş ştativ (müəllim sto-

lunda), qumla dolu paketlər, pambıq, su ilə dolu stəkan, lupa, şüşə (şagirdlərin partalarında). 

                                                       Dərsin gedişi:  

Müəllim şagirdlərə tapşırır ki, lupa ilə quma baxaraq onun nələrdən ibarət olduğunu söylə-

sinlər. Sonra qumu stəkandakı suya töksünlər və nəyin baş verdiyini izləsinlər. Müəllim ştati-

və bərkidilmiş qıfın içərisinə pambıq qoyaraq üzərinə qum tökür və üstünə su axıdır. Bu pro-

sesi uşaqlar müşahidə edərək qumun xassələri barədə nəticə çıxarırlar və bu xassədən insanla-

rın harada istifadə etdiklərini söyləyirlər. Sonra müəllim uşaqlara qum və gili qoxulamaqla 

onların nə hiss etdiyini yoxlayır. Uşaqlar gili suya salaraq nə baş verdiyini müşahidə edirlər. 

Müəllim ştativə bərkidilmiş qıfa pambıq qoyub üstünə toz halına salınmış gil tökərək üzərinə 

su əlavə edir. Uşaqlar nə baş verdiyini izləyərək nəticə çıxarırlar. (Su qumdan tez, gildən isə 

zəif süzülür). Deməli gil suyu pis keçirir. Sonra müəllim qum və gildən müxtəlif fiqurlar dü-

zəltmək tapşırığını verir. Şagirdlər belə nəticəyə gəlirlər ki, gil müxtəlif rənglərdə olur, yapış-

qanlıdır, ətirlidir, suyu pis keçirir, ondan müxtəlif fiqurlar düzəltmək olur, suyu bulandırır, 

sonra isə suyun dibinə çökür. Müəllim xalq təsərrüfatında qum və gilin tətbiqi barədə məlu-

mat verir. Qumdan şüşə hazırlanır. Qumu əhəng və sementlə qarışdırırlar, bu cür palçıqla ti-

kintidə kərpic və daşları yapışdırırlar. Gildən qab-qaçaq hazırlanır. Gilə qum qatıb bişirdikdə 

kərpic alırlar. Kərpicdən yaşayış evləri, fabrik və zavodlar tikilir.  

Uşaqlar suyu süzgəcdən keçirməklə təmizləməyi, təbiətdə suyun dövranını göstərən təcrü-

bələri aparmağı bacarırlar. Müəllim qlobus və lampanın köməyilə gecə və gündüzün, fəsil-

lərin bir-birini əvəz etməsini sübut edən təcrübələri göstərə bilər. “Təbiətdə suyun dövranı” 

mövzusunun tədrisi zamanı müəllim dərslikdəki sxemdən istifadə edərək bildirir ki, bu proses 

suyun bir haldan başqa hala keçməsi nəticəsində baş verir: Dəniz və quru səthindəki su buxar-

lanır, yuxarı qatlarda (atmosferdə) buludlar yaranır, su buxarı maye halına keçir, küləklər bu-

ludları quru səthinin üzərinə aparır, buludlardan yağış tökülür, tökülən su torpaqdan keçir, 

çaylara axır və oradan dənizlərə tökülüb yenidən buxarlanır. Beləliklə, təbiətdə su daim dövr 

edir. Suyun süzülməsinə dair təcrübələri frontal formada aparmaq olar. Müəllimin tapşırığı ilə 

növbətçi hər bir şagirdə stəkan, qıf, süzgəc kağızı, qum, torpaq, gil və pambıq paylayır. Müəl-

lim təcrübəni aparmaq qaydasını izah edir və təcrübəyə başlamaq göstərişini verir. Təcrübə-

dən sonra uşaqlar nəticə çıxarırlar. Yekunda müəllim aşağıdakı məzmunda söhbət aparır: suyu 

nədən süzürlər? Təbiətdə belə hadisəni harada və necə müşahidə etmək olar? (Yağışdan sonra 

suyun torpağa hopması, gölməçələrin, buludların əmələ gəlməsi). 

Təcrübələr yuxarıda qeyd olunan mövzular üzrə - həll olan və həll olmayan maddələr; sü-

zülmə; müxtəlif maddələrin mineralların xassələri; torpağın tərkibi və s. aparıla bilər. Təcrü-
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bələrdən başqa müəyyən ərazinin planı, xəritəsi üzrə, həmçinin qlobusla praktik işlər də aparı-

lır. Uşaqlar kompasdan istifadə edərək üfüqü təyin edir, məktəbin həyətinin planını cızırlar. 

Gecə və gündüzün növbələşməsi prosesini laboratoriya şəraitində müşahidə etmək olar. Prob-

lemli sual qoyulur: günəş eyni zamanda yeri hər tərəfdən işıqlandıra bilərmi? Bu məqsədlə 

qlobusun öz oxu ətrafında hərəkəti və onun proyeksiya lampası ilə işıqlandırılması müşahidə 

olunur. Qlobusun hərəkəti yerin öz oxu ətrafında fırlanmasını uşaqların təsəvvüründə canlan-

dırır, proyeksiya lampası isə burada günəşin funksiyasını yerinə yetirir. Təcrübə göstərir ki, 

günəş yerin yalnız ona tərəf olan hissəsini işıqlandırır. Gecə və gündüzün növbələşməsi bu 

cür baş verir.  

Kiçik yaşlı məktəblilərin təbiətə məhəbbət tərbiyəsində canlı təbiət guşəsinin rolu böyük-

dür. Məktəbin canlı təbiət guşəsində şagirdlərin marağına uyğun olaraq bitki və heyvanlar 

üzərində müşahidə və təcrübə işləri aparılır. Müəllim canlı guşədə uşaqların fəaliyyətini elə 

təşkil etməlidir ki, bu fəaliyyət onlarda maraq oyatsın, əmək bacarığı aşılansın, həm də onla-

rın biliyini, dünyagörüşünü zənginləşdirsin. Canlı guşədə aşağıdakı məzmunda işlər aparıla 

bilər: 

1.Dibçəklərdəki otaq bitkilərinə qulluq etmək, onların torpağını yumşaltmaq, suvarmaq və 

gübrələmək. 

2.Pəncərə qarşısında mədəni bitkilərin becərilməsində, tərəvəz toxumlarının -soğan, noxud 

və s., eləcə də cücərtilərin əkilməsində iştirak etmək. 

3.Canlı guşədə saxlanılan heyvanların yerinin təmizlənməsində iştirak etmək, onları yem-

ləndirmək. 

4. Akvariumun suyunun dəyişdirilməsində və balıqların qidalanmasında fəal iştirak etmək. 

Bitkilərin çoxaldılması üzrə praktik iş aşağıda göstərilən şəkildə aparılır: 

Praktik iş. Bitkilərin çoxaldılması.  

Dərsin məqsədi: Qarağat bitkisinin gövdə çilikləri ilə çoxaldılması. 

Avadanlıq: Qarağat çilikləri, iti bıçaq. 

İşin gedişi: 

Əvvəlcə qarağat gövdəsindən çilik (qələm) hazırlayın. Bunun üçün qarağatın kiçik zoğu 

götürülür. Onun üzərində 4-5 tumurcuq qalmaq şərtilə hər iki tərəfindən kəsilir. Kəsilmiş qə-

ləm azca köndələn formada yumşaq torpağa sancılır. Təxminən 10-15 gündən sonra torpaq-

dan həmin qələmlər ehtiyatla çıxarılıb daimi yerə köçürülür. 

Beləliklə, “Həyat bilgisi” fənninin tədrisi prosesində  praktik və laborator işlərin həyata 

keçirilməsi sayəsində ibtidai sinif şagirdlərində aşağıdakı biliklər qazanılır: 

 Planetini, doğma ölkəsini, onun paytaxtını, yaşadığı regionun adını; 

 Azərbaycanın dövlət rəmzlərini; 

 Havanın, suyun əsas xüsusiyyətlərini; 

 Canlı orqanizmlərin yaşaması üçün ümumi şəraiti; 

 Sağlamlığın qorunması və möhkəmləndirilməsi qaydalarını; 

 Ətraf mühitdə (yolda, nəqliyyatda, məktəbdə) davranış qaydalarını 

 Azərbaycanın sərhədlərini, faydalı qazıntılarını; 

 Dövlət bayramlarını; 

 Sadə iqtisadi anlayışları və s. bilmək, tanımaq. 

 

Bu prosesdə qazanılacaq bacarıqlar bunlardır: 

  müxtəlif təbii obyektlərin əlamətlərini (rəng, forma, müqayisəli ölçülərini) müəyyən et-

mək; 
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   canlı və cansız təbiət obyektlərini, təbii və süni obyektləri ayırmaq; 

   bitkilərin hissələrini müəyyən edib, onları şəkildə (sxemdə) göstərmək; 

   müxtəlif qrup bitki və heyvanlara dair misallar gətirib, onların xarici görünüşü və həyat 

tərzi xüsusiyyətlərini aşıqlamaq; 

  canlı və cansız təbiətdə fəsil dəyişkənlikləri arasında əlaqəni müəyyən etmək; 

  bitkilərə (heyvanlara) qulluq etmək; 

  müşahidə, ölçmə, müqayisə yolu ilə praktik məsələləri həll etmək; 

  termometr vasitəsilə havanın, suyun, insan bədəninin hərarətini təyin etmək; 

 təhlükəsiz davranış, sağlamlığın qorunması və möhkəmləndirilməsi haqqında öyrənilmış 

qaydalara riayət etmək; 

  insanların təbiətə təsirini qiymətləndirmək; 

 Azərbaycanın sərhədlərini, paytaxt daxil olmaqla bir neçə şəhərini, materik və okeanları, 

dağları, düzənlikləri, dənizləri xəritədə, qlobusda göstərmək; 

 Vətənin tarixinə dair öyrənilmiş bəzi hadisələrin təsvirini vermək; 

 cəmiyyətdə baş verən hadisələri öz yaş səviyyəsinə uyğun şərh etmək; 

 iqtisadi biliklərdən məişətdə istifadə etmək; 

 müstəqil və məntiqi düşünmək, münasibət bildirmək; 

 tapşırılan işi, o cümlədən yaradıcılıq tələb edən işləri müstəqil yerinə yetirmək, sadə 

əmək vərdişlərini tətbiq etmək; 

 mədəni davranış, şəxsi gigiyena və müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmək 

Bu cür bilik və bacarıqlar sayəsində uşaqların ətraf mühitin obyekt və hadisələri haqqında 

təsəvvürləri dəqiqləşir və inkişaf edir, onların arasındakı məntiqi əlaqələr yaranır, lüğət ehti-

yatı artır, təcrübəçilik və öyrənmək həvəsi formalaşır. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalə, müasir dövrün tələblərindən biri olan nəzəriyyədə qazanı-

lan bilikləri həyatda, praktikada tətbiqetmə bacarığını formalaşdırır. Nəticədə şagirdlərin fərdi 

işləmək, eksperiment qoymaq, mühakimə yürütmək, ümumiləşdirmə və axtarışlar aparmaq 

qabiliyyəti yaranır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Laborator və praktik məşğələlər şagirdin fəaliyyətini izləmək, 

potensial imkanlarını müəyyənləşdirmək və inkişaf etdirmək məqsədi daşıyır. Bu fəaliyyət 

prosesində şagirdin yaradıcılığı və sərbəst düşünməsi üçün  real imkanlar yaranır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali, orta ixtisas və orta ümumtəhsil  

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Т.А. Тагиева 

 

Проведение практических и лабораторных  

занятий на уроках «Познание мира»  

 

Резюме 

 
Доказано, что проведение лабораторных и практических занятий улучшает эффек-

тивность занятий, создает условия для организации самостоятельной работы, развивает 

познавательные способности младших школьников. На таких занятиях учащиеся, наря-

ду с получением теоретических знаний, учатся работать индивидуально, ставить опы-

ты, выдвигать идеи, а также обретают исследовательские умения и навыки. В то же 

время учащиеся обучаются правилам безопасности и правильного пользования лабо-

раторным оборудованием. 

                                                                                                       

T.A. Tagiyeva                                                             

 

Teaching practical and laboratory  

activities at “Science“ lessons  

 

Summary 

 
It is proved that teaching laboratory and practical activities improves the effect of the 

lesson, makes the condition for organization of independent work, improves cognitive 

abilities of junior schoolers.In such classes students getting theoretical knowledge are taught 

to work individually, realize their experience, promote ideas and also obtain research skills 

and abilities. At the same time students are taught the rules of safety and the correct usage of 

laboratory equipment. 
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Azərbaycan təhsilinin modernləşdirilməsi, sosial mədəniyyətin əsaslarını mənimsəmiş, 

funksional cəhətdən səriştəli insanın yetişdirilməsinə yönəlmiş humanist təhsil ideyalarına 

əsaslanır. Şagirddə dünyagörüşünün formalaşmasına, onun vətəndaş və milli özünü tanımasını 

mənimsəməsinə, ümumi mədəni və sosial-fərdi inkişafına üstünlük verilir. Vətən haqqında, 

insanın doğulduğu və yaşadığı yer, doğma yurdun təbiəti, ətrafındakı insanlar və etdikləri 

haqqında biliklər birliyində vətənpərvərlik hisslərini aşılamaq və “vətənpərvərlik” anlayışını 

anlamaq şagirdin ətrafdakı reallıqla əlaqəsinin formalaşması ilə sıx bağlıdır. 

Sosial mədəniyyəti mürəkkəb, kompleks sosial fenomen, psixoloji və pedaqoji təhsil ola-

raq qəbul edən A.M.Abramov, B.M.Bim-Bad, V.V.Davydov, V.P.Zinchenko, I.I.İlyasov, 

A.A.Leontiev və başqaları bu konsepsiyanın məzmununa öyrənmə, düşünmə, ünsiyyət mədə-

niyyəti ilə yanaşı işgüzar, etik, hüquqi və əxlaqi-estetik mədəniyyət, yetişməkdə olan nəslin 

vətənpərvərlik şüurunun, vətənpərvərlik hisslərinin və davranışının təzahürü mədəniyyəti da-

xildir (1, s. 18). Vətənpərvərlik tərbiyəsi ibtidai sinif müəlliminin işində ən vacib istiqamətlər-

dən biri hesab olunur və təhsil prosesinin dəyişkənliyinin indiki mərhələsində Ümumi təhsil 

pilləsinin dövlət standartları və proqramlarının (kurikulumları) məzmununa yönəlmişdir. Ən 

son sənədə uyğun olaraq, ibtidai ümumi təhsil mərhələsində vətəndaş kimliyinin təməllərinin 

formalaşdırılması, Vətəni, xalqı və tarixi ilə qürur hissi, etnik və milli mənsubiyyətinin bilin-

məsi, dəyər oriyentasiyalarının formalaşması həyata keçirilir. Vətənpərvərlik tərbiyəsinin 

məzmun-hədəf xətlərini anlamaq, “vətənpərvər” və “vətənpərvərlik” anlayışlarını anlamadan 

mümkün deyil. Bu anlayışların birmənalı terminoloji təriflərinin mürəkkəbliyi, filosoflar, psi-

xoloqlar, yazıçılar, ictimai xadimlər, keçmişin və indinin müəllimləri tərəfindən bu əlaqəli ha-

disələrə qoyulan müxtəlif semantik çalarların öyrənilməsinin bir çox aspektləri ilə müəyyən 

edilir. Fəlsəfi, psixoloji və pedaqoji ədəbiyyatın öyrənilməsi göstərir ki, hər zaman pedaqogi-

kanın əsas istiqamətlərindən biri şagirdin Vətəninə, doğma təbiətinə olan sevgisinin tərbiyəsi, 

eyni zamanda onlara qarşı diqqətli münasibətdir .  

T.M.Maslova yazır ki, sosial-pedaqoji kateqoriya olaraq vətənpərvərlik təkcə mənəvi hiss 

deyil. Vətənpərvərlik, tərifinə görə, “İnsanın Vətən ilə münasibətləri təcrübəsini, vətənpərvər-

lik borcunu dərk etməsini, həm də bunu həyata keçirmək arzusunu ehtiva edir” (3, s. 10). Be-

ləliklə, vətənpərvərlik fəal vətəndaş mövqeyidir. Məktəbdəki tərbiyə işləri sistemində vətən-

pərvərlik hissini formalaşdırmaq üçün onun mahiyyətini və məzmununu deyil, ümumilikdə 

göstərilən keyfiyyət daşıyıcıları kimi çıxış edən daxili psixoloji və pedaqoji komponentləri də 
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bilmək lazımdır. Qeyd etmək lazımdır ki, hər hansı bir mənəvi keyfiyyət kimi, vətənpərvərlik 

şəxsiyyətin sosial şərtləndirilmiş tərəflərinə aiddir, ona görə də fitri deyil, ilk illərdən tərbiyə 

olunur. Fəaliyyət yanaşması baxımından, insanın həyatındakı Vətənin mənasını anlamaq, ona 

olan sevgi hissi məna formalaşdıran motivlər səviyyəsində özünü göstərir, bunlar mənəvi təc-

rübədə təsbit olunur. 

Kiçik məktəb yaşı (7-10 yaş) vətənpərvərlik təhsili də daxil olmaqla hər hansı bir sosial tə-

sir üçün həssas dövrdür. Kiçik məktəbli şəxsiyyətinin təməlləri qurulduqda, məktəblilərin 

müxtəlif fəaliyyət növlərinə daxil edilməsi prosesində vətənpərvərlik tərbiyəsi aparmaq la-

zımdır: təhsil, oyun, iş, ünsiyyət, doğma yurdunun tarixinə və mədəniyyətinə, xalqının adət və 

ənənələrinə və birgə yaşadığı ölkə xalqlarına hörmətlə yanaşma. Vətənpərvərlik tərbiyəsi ki-

çik məktəblilərin vətənpərvərlik şüurunu, dəyərlərini, Vətənə sədaqət hissini və vətəndaşlıq 

borcunu yerinə yetirməyə hazırlığı formalaşdırmaq üçün müəllimlərin sistemli fəaliyyətidir. 

Vətənpərvərlik tərbiyəsinin məqsədi ibtidai sinif məzununun şəxsi nəticələri olmalıdır. Mək-

təb, doğulduğu və daimi yaşadığı yerə hörmətlə yanaşan, xalqının, ölkəsinin adət-ənənələrinə 

hörmətlə yanaşan vətəndaş - vətənpərvər keyfiyyətlərinə malik şəxsiyyət yetişdirməyə çalışır 

(1, s. 86). 

Bu məqsədə çatmaq, kiçik məktəblilərin mənəvi və vətənpərvərlik tərbiyəsi problemlərinə 

dair pedaqoji araşdırmalarda dəyişkən şəkildə formalaşan və birliyində vətənpərvərliyin 

psixoloji və pedaqoji komponentlərinin formalaşmasına yönəlmiş qarşılıqlı əlaqəli vəzifələrin 

həlli yolu ilə həyata keçirilir. Muzey pedaqogikası” anlayışı pedaqoji elmin bölməsi və bunun 

əsasında mədəniyyət mühitində pedaqoji proses vasitəsilə mədəni təcrübənin ötürülməsinə 

yönəlmiş xüsusi elmi və praktik fəaliyyət kimi şərh olunur (4, s. 37).  

Muzey mühiti sosial-mədəni mühitin bir hissəsidir və muzey çərçivəsində yaradılan insan 

fəaliyyətinin sosial, maddi və mənəvi şərtləri, muzey və pedaqoji fəaliyyət prosesində yaranan 

əlaqələr olaraq təyin olunur. Bura bir sıra komponentlər daxildir: muzey məkanı, muzey bina-

sı, ekspozisiya, sərgi. Elm adamları məktəblilərin tərbiyəsində muzey pedaqogikasının istifa-

dəsinin müxtəlif aspektlərini öyrənmişlər (4, s. 41):  

— şagirdlərin mənəvi, estetik tərbiyəsində məktəb, yerli tarix və digər muzeylərin rolu; 

— şagird şəxsiyyətinin inkişafı və muzey pedaqogikası ilə sosial təcrübələrinin formalaş-

ması. 

Muzey pedaqogikasının tətbiqi təcrübəsi müxtəlif növ muzeylərə, zəngin mədəniyyət və 

tarixi abidələrə malik bölgə olaraq qəbul edilir. Muzey pedaqogikası ilə vətənpərvərlik tərbi-

yəsi üçün böyük imkanlara malikdir (3, s. 21): 

— açıq havada muzeylərə ekskursiyalar keçirmək; 

— məktəblilərin elmi və tədris tədqiqat işləri və s. 

Kiçik şagirdlərin vətənpərvərlik tərbiyəsini gücləndirmək üçün muzey pedaqogikasının 

elementlərini ibtidai məktəbin tədris prosesinə daxil etmək və bunun üçün mövcud muzey pe-

daqogikası vasitələrindən istifadə etmək olar. Qeyd etmək lazımdır ki, “muzey pedaqogikası 

vasitələri” anlayışı hər şeydən əvvəl maddi vasitə hesab olunur: muzey eksponatları, əsas və 

köməkçi fondlar, proqram məhsulları, audiovizual vasitələr və s. Bu yardımçılardan müəllim-

lər məktəblilərin təhsil tədqiqatı, axtarış və toplama işləri zamanı şagirdlərlə birlikdə məktəb 

muzeyləri yaradarkən istifadə edirlər. Yerli tarix materialının proqram materialı ilə inteqra-

siyası, təhsil və dərsdənkənar tədbirlərin ardıcıllığı və qarşılıqlı əlaqəsi mütləqdir.  

Muzey pedaqogikası, müasir təhsil prosesinə getdikcə daha çox daxil olan ən fəal inkişaf 

edən fəaliyyət sahəsidir. Muzey pedaqoji texnologiyası müəllimə muzey materialının tədris 

prosesində istifadəsinə əsaslanan yeni effektiv təlim və tərbiyə üsulları verir, şagirdin həyatını 
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maraqlı edir, mədəniyyətini yüksəldir, zəkasını inkişaf etdirir və əllərinə yeni vasitə verir. 

Məktəb mühitində şagirdlərin müxtəlif yaradıcılıq növləri, dərnəklər, şagird yaradıcılığı mu-

zeylərinin təşkili, didaktik material kimi istifadə olunan muzey eksponatlarının saxlanması və 

sərgi kolleksiyaları ilə məşğul olması üçün xüsusi otaqlar və emalatxanalar ayrılmalıdır. Mu-

zeylə məktəb arasındakı qarşılıqlı əlaqəni əlaqələndirmə prosesində məktəblilərin vətənpər-

vərlik tərbiyəsinin təkcə təhsil məqsədlərinə deyil, həm də məktəblilərin elmi dünyagörüşü-

nün formalaşmasına töhfə verdiyini söyləməklə razılaşmaq olmaz. 

Eyni zamanda, xalqının mədəniyyəti və tarixi ilə tanışlıq, vətənpərvərlik tərbiyəsi, şagird-

lərin kifayət qədər mücərrəd anlayışları mənimsəmə qabiliyyətini inkişaf etdirdikləri zaman, 

ibtidai məktəb çağından başlamaq məsləhətdir. Bu səbəbdən vətənpərvərlik tərbiyəsi təhsil 

müəssisələrinin qarşısında duran vacib vəzifə kimi qiymətləndirilə bilər. İbtidai sinif şagird-

lərinin vətənpərvərlik tərbiyəsi uşaqların yaşına bağlı psixoloji xüsusiyyətlərinə əsaslanmalı-

dır. Demək olar ki, bütün tədqiqatçılar ibtidai sinif şagirdlərinin vətənpərvərlik tərbiyəsinin 3 

komponentini ayırd edirlər (2, s. 30):  

1. idrak-intellektual; 

2. emosional-dəyər; 

3. davranış. 

Məktəblilərin vətənpərvərlik tərbiyəsində muzey pedaqogikası vasitələrindən istifadə ikin-

ci nəslin tətbiqi çərçivəsində müasir məktəbin qarşısında duran prioritet vəzifələrin həllinə kö-

mək edir. Vətənpərvərlik tərbiyəsində muzey pedaqogikasının vasitələrindən istifadə nəticə-

sində kiçik məktəblilər Vətənimizin keçmişi, insanların həyatı haqqında biliklərini genişləndi-

rirlər. Bu, ailəsinə, kiçik vətəninə, insanlarına sədaqət və sevginin aşılanmasına, dostluq et-

mək, cəmiyyətin xeyrinə işləmək qabiliyyətinin inkişafına kömək edir. Muzey pedaqogikası-

nın sistemli istifadəsi məktəblilərin vətənpərvərlik tərbiyəsinə kömək edəcəkdir. Kiçik mək-

təblilərin vətənpərvərlik tərbiyəsi səviyyəsinin diaqnostikası kiçik məktəblilərin vətənpərvər-

lik tərbiyəsinə yönəlmiş muzey pedaqogikası vasitələrindən istifadə etməklə sinifdənkənar 

fəaliyyətlər sisteminin inkişaf etdirilməsinin zəruriliyini göstərdi. Dərslər sistemi həyata keçi-

rildikdən sonra ibtidai sinif şagirdlərinin vətənpərvərlik tərbiyəsinin formalaşmasının müsbət 

dinamikası ortaya çıxacaqdır. 

Psixoloji və pedaqoji ədəbiyyatın öyrənilməsinə əsaslanaraq belə nəticəyə gəldik ki, və-

tənpərvərlik tərbiyəsi təhsil sisteminin fəaliyyətinin müxtəlif səviyyələrində həyata keçirilən 

Vətən sevgisi, vətənpərvərlik mədəniyyəti və millətlərarası tolerantlıq hissinin formalaşdırıl-

masına yönəlmiş təhsildir. Vətənpərvərlik tərbiyəsi prosesində milli kimliyin formalaşdırılma-

sı, kiçik məktəblinin Vətən tarixi və mədəniyyətinin zənginliyini və orijinallığını əks etdirən 

sosial-mədəni dəyərlər sisteminə daxil edilməsi kimi vəzifələr həll olunur. Sonda qeyd edirik 

ki, daim dəyişən mühitdə təkcə müəllimlərin deyil, bütün müasir cəmiyyətin vəzifəsi olan ye-

tişməkdə olan nəslin vətənpərvərlik tərbiyəsi üçün adekvat texnologiyaların axtarılması la-

zımdır. 

Məqalənin aktuallığı. Kiçik şagirdlərin vətənpərvərlik tərbiyəsini gücləndirmək üçün 

muzey pedaqogikasının elementlərini ibtidai məktəbin tədris prosesinə daxil etmək və bunun 

üçün mövcud muzey pedaqogikası vasitələrindən istifadə etmək vacib amillərdəndir. Təəssüf 

ki, bir çox hallarda müəllimlər bu vasitələrdən ya düzgün istifadə etmir, ya da bu təcrübəyə 

ümumiyyətlə müraciət etmirlər. Məqalənin də aktuallığı onun məhz bu kimi vacib bir mövzu-

ya həsr olunması ilə bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ibtidai sinif şagirdlərinin tədris prosesində vətənpər-

vərlik ruhunda tərbiyə olunması məqsədilə muzey pedaqogikasının elementlərindən istifadə 
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edən müəllimlərin fəaliyyətinin əsas istiqamətləri müəyyən edilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də valideynlər və məktəbəqədər təh-

sil müəssisələrinin tərbiyəçiləri yararlana bilərlər. 
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Работа проводимая в музеях как средство  

патриотического воспитания школьников  

 

Резюме 

 
Статья посвящена проблеме воспитания чувства патриотизма у младших школьни-

ков через музейную педагогику. В целях воспитания учащихся младших классов в духе 

патриотизма в учебном процессе определены основные направления деятельности учи-

телей с использованием элементов музейной педагогики. 

 

N.Z. Madatova 

 

The work carried out in museums  

as a means of patriotic education of pupils 

 

Summary 

 
The article is devoted to the problem of instilling a sense of patriotism in young 

schoolchildren through museum pedagogy. In order to educate primary school students in the 

spirit of patriotism in the teaching process, the main activities of teachers using elements of 

museum pedagogy have been identified. 
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Məktəbəqədər yaşlı uşaqların sosiallaşmasının əsas məzmun xəttini uşaqların sosial aləmi-

nin formalaşması texnologiyası təşkil edir. Sosiallaşma elə bir prosesdir ki, burada hər bir 

dövr öz xarakterinə və tələblərinə uyğun sosiallaşmış şəxsiyyət yetişdirir. Buna görə də uşaq-

ların cəmiyyətdən kənarda sosiallaşması mümkün deyil. Sosiallaşma çoxaspektli proses olub, 

müəyyən məzmuna və prinsiplərə əsaslanır. Bu dövrdə şəxsiyyətin formalaşmasının, fərdiləş-

mənin əsası qoyulur. 

Məktəbəqədər yaş dövrü uşağın sosial inkişafında vacib bir dövrdür, çünki bu yaş dövrü 

sosial dəyərlərin, davranışların mənimsənilməsində özünəməxsus yer tutur. Burada uşaqların 

sosiallaşmasının əsas məsuliyyəti məktəbəqədər təhsil sisteminin üzərinə düşür. Bu təhsil 

dövründə uşaqların sosial və mənəvi inkişafının düşünülmüş şəkildə təşkili onun bütün gələ-

cək taleyinə öz təsirini göstərir. Belə ki, məktəbəqədər təhsil yalnız təhsilin növbəti mərhələ-

sində uşağın nailiyyət göstəricilərinin yüksəldilməsi baxımından əhəmiyyətli olmayıb, həm də 

öz sosial ehtiyaclarını təmin edən vətəndaşın formalaşdırılmasında böyük rol oynayır.   

Sosiallaşma uşaqların gələcək inkişafında daha geniş və fəal iştirak edir. Burada uşaqlar 

artıq sosial münasibətlərin subyekti, iştirakçısı kimi çıxış edir. İ.S. Vıqotskinin sözləriylə de-

sək, “məktəbəqədər yaş dövrünü uşaqların “bəşər mədəniyyətinə qovuşan dövrü” kimi qiy-

mətləndirmək olar”. 

Uşağın sosial inkişafının əsasını sosial tərbiyə təşkil edir. Sosiallaşma erkən uşaqlıqdan 

başlanır və bütün həyat boyu davam edir. O uşaqların başqa insanlarla qarşılıqlı təsiri, onun 

cəmiyyətin dəyər və birgə fəaliyyət növlərini mənimsəməsini əhatə edir. Nəticədə onlar təd-

ricən bioloji varlıqdan sosial varlığa çevrilir. 

Məlum olduğu kimi məktəbəqədər yaşlı uşaqların sosial inkişafında aşağıdakı mühitlər tə-

sir edir: ailə, uşaq bağçası, uşağın mühiti, uşaq müəssisələri (inkişaf mərkəzi, dərnəklər və s.), 

uşaq fəaliyyəti, televiziya, uşaq mətbuatı. 

Uşaqların sosial inkişafında uşaq bağçaları mühüm yer tutur. Uşaq bağçası öz növbəsində, 

uşağın ətraf aləmlə qarşılıqlı harmoniyasını təmin etməyə, xeyirxah hisslər oyatmağa, əmək-

daşlığa və müsbət özünütəsdiqə nail olmağa qadirdir. Uşağın sosial fəallığı cəmiyyət tərəfin-

dən qəbul edilmiş mədəni ənənələrə uyğun olaraq ətraf aləmə münasibətini ifadə etməyə can 

atmasında yaranır. Onlar üçün həmyaşıdları ilə ünsiyyət bir çox müsbət emosiyaların mənbə-

yidir. Burada onlar norma və dəyərlər, cəmiyyətdə davranış və s. kimi bilikləri öyrənirlər. Ün-

siyyət zamanı onlar etik normaları öyrənir, yaşıdları ilə kollektiv şəklində hərəkət edirlər, bu 

kollektivin maraqlarını nəzərə alırlar. 
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Düzgün ünsiyyətin qurulması uşaqların  sosial keyfiyyətlərinin formalaşması üçün başlıca 

rol oynayır. Uşağın ana-atası və ətrafında olan insanlarla yaşaması onun sosial həyatının baş-

lanğıcıdır. Ünsiyyət prosesində maddi və mənəvi dünyanın, təbiət, əşya və sosial aləmin dərk 

olunması, şəxsiyyətlərarası münasibətlərin inkişafı, emosional və iradi mədəniyyətin təşəkkül 

tapması baş verir. Ünsiyyət yeni sosial mühitə uyğunlaşmaya, komfortu hiss etməyə imkan 

yaradır. Bunun üçün müvafiq bacarıqların mənimsənilməsi zəruri hesab edilir.  

Kommunikativ bacarıqlara nail olmaq uşağın sosial vəziyyətini yaxşılaşdırır: digərini başa 

düşüb qəbul etməyə, məlumat verməyə, hisslərini ifadə etməyə, bütövlükdə nitq inkişafına 

imkan yaradır. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların həmyaşıdları ilə ünsiyyətə tələbatı onun şəxsiy-

yətinin formalaşmasında mühüm rol oynayır və ünsiyyət tələbatı başqa adama simpatiya-mü-

nasibətə gətirib çıxarır. Uşaqlar müəyyən cəhətdən inkişaf etdikcə çevrəsi də genişlənir. Belə-

liklə, ailə içində başlayan sosial münasibətlər dostluq münasibətləri və məktəb həyatı ilə da-

vam edir. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların sərbəst və ya böyüklərin təsiri ilə ünsiyyət qurmağı 

bacarması onların cəmiyyətdə qarşılıqlı təsir nəticəsində inkişaf edən sosial varlığa çevrilmə-

sində, ümumilikdə gələcək həyatlarının düzgün inkişafında mühüm rol oynayır. Uşaqların 

əhatə olunduğu mühit, kollektiv onların düzgün sosiallaşmasını təşkil edir.  

Rus pedaqoq  A.V. Mudrik  sosiallaşma amillərini 3 növə bölmüşdür: 

1. Makro amillər - sosial-siyasi və ideoloji çərçivə nəzərdə tutulur; 

2. Mezoamillər - bunlara uşağın böyüdüyü şərait, media, regional şərtlər və digərləri daxil-

dir. 

3. Subyektiv amillər - bunlara uşağın fərdi xüsusiyyətləri daxildir. Bütün bu amillərin 

əməkdaşlığı uşaqların sosial inkişafının xüsusiyyətlərini təşkil edir. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların sosial inkişafı onların yaş xüsusiyyətlərindən asılıdır. 3 yaş-

dan etibarən uşaqlarda tam şəxsiyyətlərarası ünsiyyət imkanlarının yaranması üçün şərait ya-

ratmaq vacibdir. Bu dövrdə uşaqlar öz növbələri ilə ünsiyyət qurur, bir-birinə cəmiyyətdə bir 

yerdə yaşamaq üçün sadə normalar öyrədirlər. Onların mənəvi davranış təcrübəsi böyüklər ilə 

ünsiyyət prosesində inkişaf edir və müxtəlif birgə fəaliyyət və münasibətlərdə həmyaşıdları 

ilə davam etdirilir. 

Uşaqların sosial inkişafının ən əlverişli və effektiv yolu oyundur. Bu dövrdə oyun  hər bir 

uşağın əsas fəaliyyətidir və rabitə oyunun ayrılmaz bir hissəsidir. Oyun müddətində uşaq həm 

sosial, həm də emosional inkişaf edir. Çalışırlar ki, böyüklərin davranışını öyrənsin. Oyunda, 

uşaqlar münaqişələri həll etmək üçün müxtəlif yolları təhlil edir, xarici dünya ilə qarşılıqlı 

əlaqə qurmağı öyrənirlər. Bundan başqa oyundan fərqli olaraq məktəbəqədər uşaqlar üçün 

söhbətlər, oxu, araşdırma, müşahidə və müzakirələr də vacibdir. Bütün bunlar uşaqlara  sosial 

inkişafa kömək edir.  

Sosial keyfiyyətlərin mahiyyətinin mənimsənilməsi üçün uşaqlar müəyyən olunmuş nor-

maları şüurlu olaraq dərk etməlidirlər. Belə ki, şəxsiyyətin sosiallaşması uşağın dünyagörü-

şündən, cəmiyyətə uyğunlaşma dərəcəsindən, mədəni dəyərləri mənimsəmə səviyyəsindən 

asılıdır. Dəyərlər şəxsiyyətin sosiallaşmasının güclü amili kimi çıxış edir.  

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar sosial keyfiyyətlərə nə qədər dərin və hərtərəfli yiyələnərsə, 

onlar özünəməxsus keyfiyyətlərini inkişaf etdirmək üçün daha çox imkanlar əldə etmiş olar. 

Başqa sözlə, ayrılıqda götürülən hər bir şəxs və ya fərd sosial münasibətlərin məcmusunu nə 

dərəcədə mənimsəyirsə, bir o dərəcədə də onların daşıyıcısı kimi çıxış edir. 

Bu tədqiqatdan belə bir nəticə hasil olur ki, məktəbəqədəryaşlı uşaqların sosial inkişafı on-

ların mədəni dəyərləri mənimsəmə səviyyəsindən, fəallıq dərəcəsindən, yaradıcı düşüncə tər-

zindən asılıdır. Sosiallaşma prosesi bütün həyat boyu davam edir, məktəbəqədər yaşlı uşaqlar-
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da sosiallaşma əsasən, davranış motivasiyası ilə bağlıdır. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda sosial 

inkişaf sferalarını ailə, tərbiyə və tədris müəssisələri, əmək kollektivləri, dostların, tanışların, 

qohumların əhatəsi, kütləvi informasiya vasitələri və s. təşkil edir. Həmçinin sosial inkişaf 

özünü intellektual, mənəvi və psixoloji inkişafında göstərir. Sosial inkişafın gedişində sosial 

keyfiyyətlərin, xüsusiyyətlərin, əməllərin və bacarıqların, ünsiyyətin  formalaşması baş verir, 

bunların sayəsində onlar sosial qarşılıqlı təsirin səlahiyyətli iştirakçısı olur. Bu yaş dövründə 

uşaqlar sosial təcrübəni mənimsədikcə sosial qrupun nümayəndəsi kimi, əhəmiyyətli keyfiy-

yətlərə yiyələnmiş şəxsiyyət kimi formalaşır. 

Məqalənin aktuallığı. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda sosial inkişafın səciyyəvi cəhətləri-

nin müəyyənləşdirilməsi özünün aktuallığı ilə seçilir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda sosial inkişafın səciyyəvi cəhət-

lərinin müəyyənləşdirilməsi diqqət mərkəzinə gətirilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə magistrant və dissertantlarda, ümu-

miyyətlə, gənc tədqiqatçılarda maraq doğuracaqdır. 
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Характеристика социального развития  

дошкольников аспекты 
 

Резюме 
 

В статье рассматривается социальное развитие дошкольников и его особенности. 

Показано, что в результате социального развития ребенок усваивает нормы поведения в 

социальной группе, к которой он принадлежит. Правильные личные нормы и различ-

ные виды деятельности играют важную роль в социализации детей. В процесс социали-

зации вовлечены семья, школа, СМИ, трудовые коллективы и т.д. Также показано, что 

общение имеет особое значение для социального развития ребенка, поскольку общение 

играет ключевую роль в формировании социальных качеств у ребенка. Приобретение 

социальных качеств у дошкольников позволяет им правильно развиваться. 
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Characteristic of social development in  

preschool children aspects 

 

Summary 

 
The article examines the social development of preschoolers and its features. It is shown 

that as a result of social development, the child learns the norms of behavior in the social 

group to which he belongs. Correct personal norms and different activities play an important 

role in the socialization of children. Family, school, media, labor collectives, etc. are involved 

in the process of socialization. It is also shown that communication is of particular importance 

for the social development of a child, since communication plays a key role in the formation 

of social qualities in a child. The acquisition of social qualities in preschoolers allows them to 

develop correctly. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 30.09.2021 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №4 2021(48)                           
 

 283 

M.T. Sidqinin hekayələrində uşaqların ailədə tərbiyəsi məsələləri 
 

     Səbinə Namiq qızı Cəfərova 

fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorant, 

Bakı Slavyan Universiteti 

E-mail: sabina_16_86@mail.ru 

 

Rəyçilər: p.ü.f.d., dos. Z.S. Məcidova, 

                p.ü.f.d. N.R. Əliyeva 

 

Açar sözlər: tərbiyə, ailə, mənəviyyat, proses, mövhumat, övlad 

Ключевые слова: воспитание, семья, духовность, процесс, суеверия, ребенок 

Key words: upbringing, family, spirituality, process, superstition, child 

 

Ailə sosial institut olaraq maddi, mənəvi dəyərləri tənzimlənmiş, eyni zamanda əsrlər bo-

yu ailə münasibətlərinin qorunub saxlanmasını özündə ehtiva edən bir qurumdur. XIX əsrin 

sonu XX əsrin tarixi şəraitinə nəzər yetirdikdə Azərbaycanda ailə tərbiyəsi məsələləri daim 

diqqət mərkəzində olmuşdur. Ailənin inkişaf və formalaşması hər bir xalqın tarixi təkamülün-

də mühüm yer tutduğu kimi xalqların mənəviyyatının və mədəniyyətinin inkişafında da müs-

təsna əhəmiyyət kəsb edir.  

Bu gün yaşlı nəslin varisliyinin, təcrübəsinin düzgün və doğru yollarla ötürülməsi, eyni 

zamanda mental dəyərlərimizin qorunub, saxlanmasında ailələrin böyük rolu vardır. Belə ki, 

ailələr müxtəlif üsul və vasitələrlə uşaqların əxlaqını, mənəviyyatını, onların zövqlərini, sağ-

lamlığını bir sözlə hərtərəfli şəxsiyyət kimi formalaşmasını qarşıya məqsəd qoyaraq bu istiqa-

mətdə mühüm addımlar atır. 

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində də ailə tərbiyəsi məsələləri Azərbaycanlıların so-

sial-mədəni inkişafının və mədəni həyat tərzini əks etdirirdi. Bəzi Azərbaycan ailələrində bu 

münasibətlərin düzgün qurulmaması, ailələrin çoxunda mehribançılılq və ünsiyyətin olmama-

sı, qadınların hüquqsuzluğu, savadsızlığı, valideynlərin övladları düzgün tərbiyə etməmələri 

mütərəqqi pedaqoqların diqqət mərkəzində idi. 

Azərbaycanın maarifçi pedaqoqlarının əsərlərində, məqalə və felyetonlarında geniş yer ve-

rilən məsələlərdən biri də ailə, ailədə uşaq tərbiyəsi, qadına hörmət, valideyn-övlad münasi-

bətləri idi. Həmin əsərləri, məqalələri diqqətlə təhlil edərkən görmək olur ki, milli təfəkkürün, 

mədəniyyətin və mütərəqqi ideyaların yayılmasında mühüm xidmətləri olan bu görkəmli nü-

mayəndələr yalnız savadın, elmin yayılması, xeyriyyəçilik məsələləri deyil, eyni zamanda 

ailədə tərbiyə, tərəqqi, cəhalət və mövhumatın aradan qaldırılması, ailə bağlarının və təməllə-

rinin möhkəmləndirilməsi, habelə cəmiyyətdə ailə institutunun qüvvətlənməsi, ailələrdə şəx-

siyyətin hərtərəfli inkişafı, tərbiyəsi məsələlərini qarşıya zəruri məqsəd kimi qoymuş və bu is-

tiqamətdə mühüm addımlar atmışlar.  

Mütərəqqi ziyalılar o dövrdəki tarixi şəraitin Azərbaycan ailələrinə də təsirsiz ötüşmədiyi-

ni vurğulayır və bir çox ailələrdə mehribançılıq, ünsiyyət və xoş rəftarın olmadığını, ailələrdə 

qadına, uşağa hörmət göstərilmədiyini, onlara insani münasibət bəslənmədiyini, bəzən bu ai-

lələrin pul, var-dövlət, mənsəb münasibətləri üzərində qurulduğunu qeyd edirdilər. Bundan 

başqa onların əsas amallarından biri ailədə qadınların təhsili məsələləri, təlim-tərbiyə daha da 

diqqət ayırmaq və bu istiqamətdə mühüm addımların atılması idi. 

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində yaşayıb yaratmış görkəmli pedaqoqlardan biri Mə-
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həmməd Tağı Səfərov (Sidqi) (1854-1903) olmuşdur. M.T. Sidqinin əsərlərində ailəyə, övlad 

tərbiyəsinə xüsusi yer ayırırdı. O, hesab edirdi ki, insan şəxsiyyətinin hərtərəfli formalaşması-

na təsir göstərən mühüm amillərdən biri tərbiyədir və tərbiyənin rolunu yüksək qiymətlə-

dirərək onun uşaqların inkişafında vacib rol oynadığını dönə-dönə qeyd etmişdir. 

M.T. Sidqi özünün “Nəsihətnamə”sində qeyd edirdi ki, övladlar kiçiklikdən ata-ananın nə-

sihətlərinə qulaq asmalı, onları dinləməlidirlər, əgər övlad valideynini zamanında dinləməsə 

sonunda peşman olacaq, həyatı boyu çətinliklərlə üzləşəcəkdir. Bu səbəbdən də o, valideyn-

lərə övladlarına kiçiklikdən düzgün tərbiyə etməyə, elmə savada cəlb etməyə, eyni zamanda 

onların zamanlarını boş işlərə yönəltməyi vacib bilir, bununla yanaşı ana və ataların ailədə 

uşaqları ərköyünlükdən, əzizləmədən uşaq saxlamağı və bu işin uşağın tərbiyəsində nöqsana 

səbəb olacağını vurğulayırdı. Sidqiyə görə ailədə övladlar öz valideynlərinə hörmət və eh-

tiramla yanaşmalı, öz övladlıq borcunu şərəflə yerinə yetirməlidir. Sidqiyə görə, valideynlər 

övladlarını dünyaya gəlməsinə vəsilə olan, onları zəhmətlə boya-başa çatdıran insanlardır. Bu 

səbəbdən də ilk növbədə onlara hörmət və iffət etmək uşağın övladlıq borcudur. Bundan əlavə 

Sidqi söyləyirdi ki, əgər övladların öz valideynlərinə məhəbbəti, sevgisi yoxdursa bu uşaqlar 

gələcəkdə ən əxlaqsız insanlar olaraq yetişəcək və onlar üçün müqəddəs heç nə olmayacaqdır. 

Ailədə düzgün tərbiyə görmüş uşaq hər zaman öz valideynlərinə, böyüklərinə, müəllimlərinə 

və ətrafındakı insanlara hörmət və qayğı ilə yanaşacaq, onlara mərhəmət göstərəcək, qayğı-

larına qalacaqlar.  

Sidqi ailədə uşaqların düzgün tərbiyəsi onların cəmiyyətdəki davranışına, özünütəsdiqə, 

dostları ilə münasibətə birbaşa sirayət edir və bu əxlaqi keyfiyyətlər hələ erkən yaşlarında ailə 

üzvləri tərəfindən aşılanır. Məhz bu səbəbdən də bir pedaqoq və ailə başçısı olaraq Sidqi 

uşaqları kiçiklikdən hərtərəfli tərbiyə etməyi məsləhət görür və bu tərbiyədə ən başlıca vali-

deynin rolunu qiymətləndirirdi. O, uşaqları “yaş ağac”a bənzədərək onların tərbiyəsindəki qü-

surları lap erkən yaşdan aradan götürməyi məsləhət görürdü. Sidqiyə görə uşaq yaxşı və ya 

pisi, ağ və ya qaranı anladıqları zaman onların tərbiyəsinə həssas yanaşıb, daha da qayğı yetir-

mək lazımdır. Bu zaman onların qəlbində dürüstlük, saflıq kimi əxlaqı toxumlar səpiləcək və 

ədəbli, vicdanlı insan kimi yetişə biləcəklər. Görkəmli pedaqoqun valideynlərə ən başlıca 

məsləhəti ondan ibarət idi ki, uşaqları heç bir vəchlə nəzarətsiz qoymasınlar. Əgər ki, uşaq 

tərbiyəsi zamanı övlad valideyn nəzarətindən çıxarsa bu zaman həmin uşaq əxlaqdan, ədəb-

dən uzaqlaşacaq və pis əməllərə qurşanacaq, xasiyyəti korlanacaqdır. Görkəmli pedaqoq tər-

biyəsində bu cür nöqsanlı uşaqları təsvir edib söyləyirdi ki, əxlaqı və ədəbi pozulmuş uşaq-

larda heç zaman ar və namus olmaz, onlar valideynlərinin hörmətini saxlamaz, ağsaqqal tanı-

maz, nə ustad qədri bilər, nə müəllim. Bu cür uşaqlar ancaq avara işlərlə məşğul olar, boş-be-

kar gəzib həyatlarını cəhalət və qəflət içində keçirər. O, qeyd edirdi ki, ailədə ailə üzvləri ara-

sında səmimiyyət, isti münasibət, ər arvad arasında sevgi olmalıdır. Bu mehriban davranışlar 

uşaqların tərbiyəsinə birbaşa sirayət edir, onların xarakterinin formalaşmasında özünü göstə-

rir. Bundan əlavə Sidqiyə görə ailənin möhkəm təməllər üzərində qurulmasının başlıca şərti 

ailədaxili münasibətlər üzərində qurulması idi. Qarşılıqlı sevgi-məhəbbətin, gözəl ünsiyyət və 

rəftarın, dava-dalaşın olmadığı ailələrdə uşaqlar da xoşbəxt və sağlam zəka ilə böyüyəcək və 

gələcəkdə cəmiyyət üçün yararlı şəxsiyyətə çevriləcəklər. 

Məmməd Tağı Sidqi ailədə uşaq tərbiyəsi, onların düzgün üsullarla tərbiyə olunması mə-

sələlərinə öz əsərlərində geniş yer vermişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, M.T. Sidqinin uşaqların 

tərbiyə məsələləri, ailədə uşaqlara verilən düzgün tərbiyə üsulları və vasitələri haqqında mə-

sələlərə onun “Əxlaq nümunəsi” və “Qızlara hədiyyə” dərsliklərində rast gəlmək olur. Sidqi 

hekayələrində uşaqları milli dəyərlər ruhunda tərbiyə etməyi, əxlaqi məsələləri ön mövqeyə 
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çəkərək onları hərtərəfli yetişdirməyi məsləhət görürdü. O qeyd edirdi ki, həbsxanaları söküb 

onların yerində “övlada məhəbbət” adlı bir nişangahlar inşa etmək gərəkdir.  

M.T. Sidqinin əsərlərini təhlil edərkən tədqiq edilən dövr üçün xarakterik olan tərbiyə 

üsullarını aydın görmək olur. Məsələn, onun “Tərbiyənin təfavütü” adlı hekayəsində iki bacı-

nın hər birinin öz oğlanlarına verdikləri tərbiyənin fərqliliyi qeyd olunur. Bacıların övladla-

rına verdiyi fərqli tərbiyə onların uşaqlarının hərəktlərində, əxlaqi keyfiyyətlərində və mənəvi 

dünyalarında açıq-aydın görmək mümkündür. Birinci bacının övladına verdiyi tərbiyədə heç 

bir qüsur görməyən oxucu, ananın övladına verdiyi sevgi, məhəbbət, davranışındakı nəzakətli 

rəftar uşağın tərbiyə ağuşunda böyüməsinə şərait yaratdığına və yeri gəldiyində övladını tən-

qid etməkdən, cəzalandırmaqdan qaçmadığını aydınca görə bilir. Uşaq ananın verdiyi nəsihət-

lərə, öyüdlərə əməl edir buda onun çalışqan, zəhmətkeş bir insan kimi yetişməsinə səbəb olur. 

Aldığı bilik, savad və təhsil sayəsində Vətəninə, millətinə, cəmiyyətə layiqli insan kimi ye-

tişir.  

Lakin hekayənin ikinci qəhrəmanı, digər bacının övladına verdiyi tərbiyədəki qüsurları 

görməmək mümkün deyil. Ana övladının hər ərköyünlüyünə göz yumub, onun nazı ilə oyna-

yır, lazımi və lazımsız istəklərini həyata keçirir, bütün bunlar da uşağın tərbiyəsinə mənfi təsir 

göstərir. Ananın tərbiyə vermək bacarığı aşağı olduğundan övladının da tərbiyəsi zərər görür.  

Bu kiçik ibrətamiz hekayədən aydın olur ki, anaların şəxsi nümunəsi övladların tərbiyəsi-

nə birbaşa təsir göstərir. Mədəni dəyərlərdən məhrum olan ananın şəxsi nümunəsi övladının 

da əxlaqında, tərbiyəsində mənfi rol oynayır.  

M.T. Sidqi uşaqların tərbiyəsində anaların böyük rol oynadığını vurğulayırdı. O, “Bala tər-

biyəti” adlı hekayəsində qeyd edirdi ki, “anaların rəftarı və kirdarı, hal, hərəkəti balaların 

qəlbinin aynasına əsk salır” (4, s. 109). Hekayəni təhlil edərkən nəzərə çarpır ki, M.T. Sidqi 

uşaqların inkişafında, əxlaqlarının düzgün formalaşmasında elmə, savada yiyələnmiş anaların 

mühüm rol oynadığını vurğulayır və ananın övladının təlim-tərbiyəsini, elmini öz qiymətli 

libaslarından üstün tutması, ən dəyərli daş-qaşın onların tərbiyəsi, savadı olduğunu xüsusi 

həssaslıqla qeyd edir 

Sidqinin ailə tərbiyəsi ilə bağlı digər bir hekayəsinə nəzər yetirək. “Sitarə ilə xalası” heka-

yəsində bir qızcığazın anasına olan sevgisindən, məhəbbətindən söhbət açılır. Anasını bir gün 

görməsə darıxacağını, onu görməsə üzüləcəyini söyləyən Sitarə, xalasına anasını canı qədər 

sevdiyini qürur, vüqar hissi ilə vurğulayır. Bu məqamda təbii ki, Sitarənin xalası anaların necə 

böyük, əvəzedilməz varlıq olduğunu, övladlarının qeydinə qaldığını, onları dərin məhəbbətlə 

sevdiyini, qayğısını çəkdiyini, xəstələndikləri zaman səbirlə, nəvazişlə yanaşdıqlarını vurğu-

layır, habelə uşaqları anadan olduqları ilk gündən övladlarına itaətlə xidmət etdiklərini, ədəb-

ərkanla, namusla böyütdüklərini qeyd edir. Hekayədə valideynin şəxsi nümunəsinin qüvvətli 

təsir gücünə malik olduğunu görmək mümkündür. Sidqi bu cür ibrətamiz hekayələrlə nəinki 

anaların şəxsi nümunəsini, eyni zamanda ataların da nümunəsini övladların tərbiyəsində təsir-

edici qüvvəyə malik olduğunu vurğulamışdır. Sidqi valideyn nümunəsinin uşaqların gələcək 

taleyində, ailə həyatında habelə onların xarakterinin düzgün formalaşmasında mühüm əhə-

miyyət kəsb etdiyini qeyd edirdi. 

M.T. Sidqinin “Ədəbli və tərbiyəli uşaq” və “Ədəbsiz və tərbiyəsiz uşaq” hekayələrini 

təhlil edək. Adlarından da göründüyü kimi hekayələr bir-birinin əksidir. Burada görkəmli pe-

daqoq tərbiyəli və tərbiyəsiz uşaqların əxlaqını, əqidəsini üzləşdirir, uşaqların tərbiyəsində is-

tifadə edilən tələb metodunun hansı hallarda düzgün istifadə edildiyini, hansı hallarda isə yan-

lışlığa yol verildiyini, bundan əlavə uşaqlarda düzgün davranış təcrübəsinin formalaşdırılma-

sının yollarını izah etməyə çalışmışdır. Hekayədə ictimai rəy metoduna söykənərək uşaqların 
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tərbiyəsindəki doğru və əyriliklərin insanlar tərəfindən necə qarşılanacağını, etdikləri hərəkə-

tin xalq içində etibar qazanıb-qazanmayacağını həssaslıqla göstərmişdir. Sidqi söyləyirdi ki, 

hansı valideyn biədəb övladdan razı olar? Əgər valideyn övladının tərbiyəsinə görə utanmaq 

istəmirsə, onları zamanında əxlaqi keyfiyyətlərlə, düzgün davranış normalarına alışdırmaqla 

tərbiyə etməlidirlər.  

Beləliklə, məqalədən aydın olur ki, M.T. Sidqi ailədə uşaqların hərtərəfli inkişafına böyük 

önəm verir, bu işdə valideynlərin rolunu yüksək qiymətləndirirdi. Sidiqnin əsərlərini təhlil et-

dikdə görmək olur ki, görkəmli pedaqoq ailədə uşaqların əxlaqi tərbiyəsinin doğru formalaş-

dırılmasının vacibliyini vurğulamışdır.  

Məqalənin aktuallığı. Tərbiyə yaşlı nəslin əldə etdiyi bilik, bacarıq və vərdişlərin gələcək 

nəsillərə ötürülməsi və aşılanmasıdır, dinamik proses və mürəkkəb sistemdir. Bu baxımdan 

ailədə uşaqların tərbiyəsi, onların inkişafı həmişə ən mühüm məsələlərdən biri hesab olunur 

və Azərbaycan xalqının tarixi keçmişinin öyrənilməsi, ailə münasibətlərinin öyrənilməsi bu 

gün də aktualdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik onunla bağlıdır ki, məqalədə M.T. Sidqinin ailədə 

uşaqların hərtərəfli inkişafına böyük önəm verdiyi və bu işdə valideynlərin rolunu yüksək qiy-

mətləndirdiyi konkret nümunələr əsasında öz təsdiqini tapır. Eyni zamanda, ailədə uşaqların 

əxlaqi tərbiyəsinin düzgün formalaşmasının vacibliyi görkəmli müəllimin əsərlərinin təhlili 

ilə bir daha oxucuların diqqətinə çatdırılır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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С. Н. Джафарова 

 

Вопросы семейного воспитания детей в рассказах М.Т. Сидги 
 

Резюме 
 

В статье рассматриваются вопросы воспитания детей в семье в конце XIX - начале 

ХХ веков, значение воспитательного процесса. Воспитание - это передача и привитие 

знаний, навыков и привычек, приобретенных старшим поколением, будущим поколе-

ниям, это динамичный процесс и сложная система. С этой точки зрения воспитание де-

тей в семье, их развитие всегда считается одним из важнейших вопросов, и изучение 

исторического прошлого азербайджанского народа, изучение семейных отношений 

актуально и сегодня. Кроме того, в статье говорится, что М.Т.Сидги придает большое 

значение всестороннему развитию детей в семье и высоко оценивает роль родителей в 

этой работе. Анализ произведений Сидги показывает, что выдающийся педагог подчер-

кивал важность правильного формирования нравственного воспитания детей в семье. 
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S.N.Jafarova 

 

Problems of famıly upbringing of chıldren ın storıes M.T.Sidgi 

 

Summary 

 
The article examines the issues of upbringing children in a family in the late 19th - early 

20th centuries, the importance of the educational process. Upbringing is the transfer and 

inculcation of knowledge, skills and habits acquired by the older generation to future 

generations; it is a dynamic process and a complex system. From this point of view, the 

upbringing of children in the family, their development is always considered one of the most 

important issues, and the study of the historical past of the Azerbaijani people, the study of 

family relations is relevant today. In addition, the article states that M.T.Sidgi attaches great 

importance to the comprehensive development of children in the family and highly 

appreciates the role of parents in this work. An analysis of Sidgi's works shows that the 

outstanding teacher emphasized the importance of the correct formation of the moral 

education of children in the family. 
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Təcrübə göstərir ki, müasir məktəbi yeni informasiya texnologiyaları olmadan təsəvvür et-

mək artıq mümkün deyil. Təhsil prosesinin fərdiləşdirilməsi və fərqləndirilməsi, müvəffəqiy-

yətli öyrənmə üçün zəruri olan əsas proseslər olaraq təfəkkürün, təxəyyülün inkişafına yönəl-

dilməsi üçün sonsuz imkanlar vardır. Nəhayət, şagirdlərin idrak fəaliyyətinin səmərəli təşkili 

təmin edilir. Kompüterdə mətn, qrafik, audio-video məlumatları, animasiyanı birləşdirmək ki-

çik məktəblilərə təqdim olunan təhsil məlumatlarının keyfiyyətini və öyrənmələrinin uğurunu 

əhəmiyyətli dərəcədə artırır. 

Hər bir kompüter dərsi, prinsipcə, inteqrasiya olunmuşdur - fənn tapşırıqlarına əlavə ola-

raq, informatika kursunun vəzifələri həll olunur. Kompüterdən istifadə edərək dərslər, şagir-

din dərsi daha dərindən dərk etməsi, dərsin mövzusunu hiss etməsi və özünü yaradıcı şəkildə 

göstərməsi və müəyyən tapşırıqlarını həll etmək üçün kompüterdən istifadə olunmasının 

mümkün və məqsədəuyğun olduğu müntəzəm fəaliyyətlərlə yanaşı aparılır.  

İbtidai məktəbdə müasir informasiya kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) imkanla-

rından savadlı şəkildə istifadə edilməsinin aşağıdakılara kömək etdiyini iddia etmək olar (1, s. 

4): 

— idrak fəaliyyətinin artırılması, məktəblilərin performans keyfiyyətinin yüksəldilməsi; 

— ibtidai sinifdə istifadə üçün nəzərdə tutulmuş müasir elektron tədris materiallarının kö-

məyi ilə təlim məqsədlərinə nail olmaq; 

— şagirdlərdə özünü tərbiyə və özünü idarə etmə bacarıqlarının inkişafı, öyrənmə rahatlı-

ğının səviyyəsini artırmaq; 

— şagirdlər arasında didaktik çətinliklərin azaldılması; 

— sinifdə kiçik şagirdlərin fəallığını və təşəbbüskarlığını artırmaq, məktəblilərin informa-

siya təfəkkürünün inkişafı, informasiya və ünsiyyət bacarıqlarının formalaşdırılması; 

— təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməklə ibtidai sinif şagirdləri tərəfindən kompüter ba-

carıqlarının əldə edilməsi. 

İbtidai məktəbdə İKT-dən istifadə edərək dərs keçirmək təcrübəsi təhsil prosesinin təkmil-

ləşdirilməsinə və aktivləşməsinə, şagirdlərin zehni və praktik hərəkətlər etməsi üçün müsbət 

motivasiyanın yaranmasına kömək edir (bunun nəticəsində müəyyən xüsusi bacarıqların for-

malaşması baş verir). Diqqət və toxunma yaddaşının inkişafı, sol yarımkürə və sağ yarımkürə 

simmetriyası, eləcə də, insan mənəviyyatının inkişafı idrak fəaliyyətini stimullaşdırır. Məlu-

matlı təlim prosesində istifadə olunan əsas dərs növləri bunlardır: 

 Birləşdirilmiş dərs; 
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 Dərs - nəzarət və düzəliş; 

 Bilik və bacarıqların təkmilləşdirilməsi dərsi. 

İbtidai sinif şagirdlərinin tədrisində kompüter dəstəyi ilə keçirilən dərslər 3 təhsil forması-

nı əhatə edir (4, s. 39): 

1. “Cəbhə” forması; 

2. Qrup forması; 

3. Fərdi təlim forması. 

İKT-nin aktiv istifadəsi ilə təhsilin ümumi məqsədlərinə çatılır, ünsiyyət sahəsindəki sə-

riştələr daha asan formalaşır: faktları toplamaq, müqayisə etmək, təşkil etmək, fikirlərinizi ka-

ğız üzərində və şifahi ifadə etmək, məntiqli düşünmək, dinləmək, danışılan və yazılı nitqi an-

lamaq, yeni bir şey kəşf etmək, seçim və qərarlar vermək. İbtidai siniflərdə İKT-nin müxtəlif 

dərslərdə istifadə imkan vardır (5, s. 33): 

 Şagirdlərin ətraf aləmin informasiya axınlarını idarə etmək qabiliyyətini inkişaf etdir-

mək; 

 İnformasiya ilə işləməyin praktiki yollarını mənimsəmək; 

 Müasir texniki vasitələrdən istifadə edərək məlumat mübadiləsi bacarıqlarını inkişaf et-

dirmək; 

 Şagirdlərin idrak fəaliyyətini gücləndirmək; 

 Dərsləri yüksək estetik səviyyədə keçirmək, çoxsəviyyəli tapşırıqlardan istifadə edərək 

şagirdə fərdi yanaşmaq. 

Kompüter müəllimə müxtəlif növ məlumat təqdim etmək imkanlarını əhəmiyyətli dərəcə-

də genişləndirməyə imkan verir. Didaktik olaraq düzgün yanaşma ilə kompüter şagirdlərin 

diqqətini aktivləşdirir, motivasiyasını artırır, idrak proseslərini, təfəkkürü, diqqəti inkişaf etdi-

rir, təxəyyül və fantaziyanı inkişaf etdirir. Müəllim tədris zamanı hazır elektron mənbələrdən 

istifadə edə, dərs üçün, fərdi mövzular üçün elektron əlavələr hazırlaya bilər. Müəyyən möv-

zular üçün test tapşırıqları və tədqiqat işləri tərtib edərkən, habelə, interaktivdən istifadə edə-

rək dərslər vermək üçün İKT-dən istifadə etmək olar. Yeni materialı izah edərkən ekranda gö-

rünən məlumatları şərh etmək, lazım gələrsə əlavə izahat və nümunələrlə müşayiət etmək 

mümkündür. Eyni zamanda, dərsin qeyri-ənənəvi formalarının hazırlanmasında və keçirilmə-

sində İKT-dən istifadə etmək olar. 

İKT-dən istifadə edərək fənlərin tədrisi metodikasının elementləri aşağıdakı kimi ola bilər 

(2, s. 4): 

1. Tədris materialının təqdim edilməsi prosesində “problemli vəziyyətlərin” yaradılması; 

2. Dərslərin növləri: 

— hekayə, 

— söhbət, 

— elektron və çap materialları. 

3. Sinifdə əldə edilmiş biliklərin keyfiyyətinin test, sorğu şəklində qiymətləndirilməsi; 

4. Dərs materialı aydın, tam hissələrə bölünməli, məntiqi olaraq bir-birinə bağlanmalıdır. 

Belə dərslərin məhsuldarlığı çox yüksəkdir. Kompüter materialı rasional yadda saxlamaq 

bacarıqlarını formalaşdırır. Şagirdlərin öyrənilən materialı qısa və aydın şəkildə göstərən 

diaqram və cədvəllərin köməyi ilə çətin materialı yadda saxlaması daha asandır. Ənənəvi təd-

ris metodları ilə birlikdə tədris prosesində informasiya texnologiyalarının sistemli istifadəsi 

şərtilə tədrisin effektivliyi əhəmiyyətli dərəcədə artırıla bilər. Müxtəlif fənlərin tədrisi üçün 

İKT vasitələrinin optimal istifadəsi çərçivəsində texnologiya vasitələrindən istifadə edərkən 

təhsil prosesinin optimallaşdırılması yollarının praktiki həyata keçirilməsi üçün aşağıdakı im-
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kanları ayırd etmək olar (3, s. 7): 

 Təhsil, tərbiyə və inkişaf problemlərinin kompleks həlli; 

 Hər bir şagirdin qabiliyyətindən, motivasiyasından, hazırlıq səviyyəsindən asılı olaraq 

(İKT vasitələrinin verdiyi imkanlar hesabına) xüsusi vəzifələr təyin etmək; 

 Təhsil məqsədli müxtəlif növ elektron vasitələrdən istifadə, təhsil fəaliyyətini aktivləş-

dirmək; 

 Müəllimin məlumat, təlim, nəzarət funksiyalarını yerinə yetirməkdən qismən azad edil-

məsi; 

 Şagirdlərin biliklərə müstəqil yiyələnmə bacarıqlarının formalaşdırılması, İnternetdə 

məlumat axtarmaq, toplamaq və emal etmək bacarıqlarının inkişafı; 

 Görünüşün bütün formalarının inteqrasiyası, öyrənmə fəaliyyətlərinin dərhal rəy və inki-

şaf etmiş yardım sistemi ilə həyata keçirilməsi ilə öyrənmə üçün müsbət motivasiyanın sti-

mullaşdırılması. 

Beləliklə, ibtidai siniflərin tədris prosesinə yeni informasiya texnologiyalarının tətbiqi əl-

çatan formada şagirdlərin idrak prosesləri və fərdi keyfiyyətlərin inkişafı üçün idrak və oyun 

ehtiyaclarından istifadə etməyə imkan verir. Məktəbin yeni tədris ili üçün işinin metodik 

mövzusu tədris prosesinin təşkili üçün informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının isti-

fadəsidir. Müasir dünyada informasiya texnologiyalarına sahib olmaq qabiliyyət kimi key-

fiyyətlərlə bərabərdir. Texnologiyalara və məlumatlara məharətlə, təsirli şəkildə sahib olan, 

fərqli, yeni düşüncə tərzinə, ortaya çıxan problemi qiymətləndirməyə, fəaliyyətini təşkil etmə-

yə əsaslı fərqli yanaşma tərzi ilə, habelə informasiya texnologiyasından istifadə olunan dərs-

lərin ənənəvi dərslərdən bir sıra üstünlükləri var (5, s. 33): 

1. İnformasiya texnologiyasından istifadə edilən dərs şagirdlər üçün daha maraqlı olur və 

bunun nəticəsində bir qayda olaraq biliklərin daha effektiv mənimsənilməsi baş verir, dərsdə 

aydınlıq səviyyəsi yaxşılaşır; 

2. Bəzi kompüter proqramlarından istifadə etmək müəllim üçün işi asanlaşdırır: tapşırıqla-

rın, testlərin seçilməsi, biliyin keyfiyyətinin yoxlanılması və qiymətləndirilməsi, bununla da, 

əlavə tapşırıqlar üçün dərsdə vaxt boşaldılması (elektron formada materialların əvvəlcədən 

hazırlanması səbəbindən);  

3. Dərsin effektivliyini aydınlıq yolu ilə artırmaq, əlbəttə ki, buna başqa üsullarla da (pla-

katlar, xəritələr, cədvəllər, lövhədəki qeydlər) nail olmaq olar, amma kompüter texnologiyası, 

şübhəsiz ki, daha yüksək görünürlük səviyyəsi yaradır; 

4. Reallıqda görünməyən hadisələri nümayiş etdirmək bacarığı müasir fərdi kompüterlər 

və proqramlar müxtəlif təhsil situasiyalarını simulyasiya etmək üçün animasiya, səs, fotoşəkil 

dəqiqliyindən istifadə etməyə, unikal məlumat materiallarını (rəsmlər, əlyazmalar, video fraq-

mentləri) multimediya şəklində təqdim etmək qabiliyyətinə malikdir;  

5. İnformasiya texnologiyaları öyrənməni fərdiləşdirmək və fərqləndirmək üçün təkcə 

çoxsəviyyəli tapşırıqları yerinə yetirməklə deyil, həm də şagirdin özünü tərbiyəsi ilə geniş im-

kanlar yaradır. 

Müasir məktəbdə informasiya texnologiyaları tədris metodlarından biri hesab edilməlidir. 

Çünki, informasiya texnologiyasından istifadə edərək dərsin inkişafı yalnız elektron resurs ol-

duqda mümkündür.  

Ən maraqlı və təsirli dərslər universal təhsil resurslarından istifadə edən dərslərdir, yəni 

müəllimin müəyyən şagird qrupunun xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq və xüsusi şagirdlər üçün 

hazırladığı dərslərdir. İKT vasitələrindən istifadə edilməsinin zəruriliyi mübahisə olunur: təd-

ris materialı mənbələrinin olmaması, unikal məlumat materiallarını (rəsmlər, əlyazmalar, vi-
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deo kliplər) multimediya şəklində təqdim etmək bacarığı, öyrənilən hadisələrin, proseslərin və 

obyektlər arasındakı əlaqələrin görüntülənməsi, daha qısa müddətdə obyektiv qiymətləndirmə 

ehtiyacı və s.  

Məqalənin aktuallığı. Müasir dünyada təhsil sivilizasiyanın inkişafı, insanların rifahının 

təmin edilməsi üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Yalnız yüksək və hərtərəfli təhsilli mütəxəs-

sislər elmin, texnikanın, texnologiyanın daha da irəliləməsini təmin edə və əldə etdiklərini cə-

miyyətin xeyrinə çevirə biləcəklər. Bu şərtlər daxilində məktəbin özü, şübhəsiz ki, dəyişmə-

lidir. Bu gün bütün dünyada kompüter texnologiyalarına əsaslanan yeni təhsil formaları üçün 

intensiv axtarışlar aparılır, şagirdlərə müxtəlif məktəb fənlərini öyrətmək üçün istifadə edilə 

bilən təhsil məqsədləri üçün proqram vasitələri hazırlanır. Məqalə də məhz belə bir zəruri 

problemə həsr edildiyindən onu aktual saymaq olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə ibtidai siniflərdə İKT-

dən istifadənin məqsədəuyğunluğu vurğulanmaqla, bu kimi imkanlardan yararlanmağın müs-

bət cəhətləri, məlumatlı təlim prosesində istifadə olunan əsas dərs növləri və formaları və im-

kanları, eyni zamanda informasiya kommunikasiyası texnologiyalarından istifadə edərək fən-

lərin tədrisi metodikasının elementləri və onların ənənəvi dərslərdən üstün cəhətləri göstərilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Некоторые аспекты использования ИКТ в начальных классах 
 

Резюме 

 
В современном мире особенное значение для развития цивилизации, для обеспече-

ния благосостояния людей приобретает образование. Только высоко и всесторонне об-

разованные специалисты смогут обеспечить дальнейший прогресс науки, техники, тех-

нологии и обратить их достижения на пользу общества. В этих условиях, несомненно, 

должна измениться и сама школа. Сегодня во всем мире идет интенсивный поиск но-

вых форм обучения на основе компьютерных технологий, разрабатываются програм-

мные средства учебного назначения, которые могут быть использованы в обучении 

учащихся различным школьным предметам. 
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N.A. Pashayeva 

 

Some aspects of using ICT in primary schools 

 

Summary 

 
In the modern world, education is of particular importance for the development of civiliza-

tion, for ensuring the well-being of people. Only highly and comprehensively educated 

specialists will be able to ensure the further progress of science, technology, technology and 

turn their achievements for the benefit of society. Under these conditions, the school itself 

must undoubtedly change. Today, all over the world there is an intensive search for new 

forms of education based on computer technologies; software for educational purposes is 

being developed, which can be used in teaching students to various school subjects. 
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Kompyuter texnologiyaları təhsil fəaliyyətinin məzmununda əsaslı şəkildə möhkəmlən-

mişdir. Kompyuter təqdimatlarından, multimedia dərsliklərindən, biliklərin və şəbəkə tele-

kommunikasiya sistemlərinin avtomatlaşdırılmış nəzarət sistemlərindən istifadə hazırda müa-

sir dərsin ayrılmaz elementidir. Bununla yanaşı, texnoloji yeniliklər fiziki tərbiyə fənninin 

tədrisi metodikasına son dərəcə ləng daxil olur. Bunun səbəbi fiziki məşqlərlə birlikdə prak-

tiki məşğələdə tətbiq oluna bilən kompyuter tədris vasitələrinin olmamasıdır.  

Alimlər və praktiklər kollektivi fiziki tərbiyə dərslərində istifadə üçün nəzərdə tutulmuş 

müxtəlif idman növləri üzrə elektron tədris vasitələrini (ETV) işləyib hazırlamağa müvəffəq 

olmuşlar. ETV proqram örtüyü Android əməliyyat sistemi əsasında işləyir, bu da təlim məş-

ğələlərində bir tablet kompyuterindən istifadə etməyə imkan verir. 

ETV hərəkət texnikasının öyrədilməsi prosesində istifadə üçün nəzərdə tutulmuş kompyu-

ter proqram-metodik kompleksidir. ETV-nin məzmununda müvafiq idman növləri üzrə texni-

ki hərəkətlərin nümunəvi yerinə yetirilməsi ilə bağlı videogörüntülər dəsti yerləşir. Bilavasitə 

praktiki məşğələlər zamanı müəllim planşet kompyuterin monitorunda məktəblilərə öyrənilən 

hərəkət texnikasının videogörüntüsünü nümayiş etdirir. Bunun üçün ETV proqram örtüyündə 

videogöstərmənin aşağıdakı ixtisaslaşdırılmış alətləri nəzərdə tutulmuşdur: videoyazının sürə-

tinin yavaşıdılması, videoklipin fraqmentinin seçilməsi və nümayişi.  

ETV-nun köməyi ilə hərəkət texnikasının yazılması və etalonla müqayisə edilməsi üçün 

quraşdırılmış planşet (smartfon) də istifadə etmək olar. Müvafiq olaraq, müəllimin əlində öy-

rəndiyi hərəkətlərdə səhvlərə yol vermədiyi haqda şagirdə məlumat vermək üçün təsirli bir 

alət vardır. Proqram qabığında ETV-nin iki videoklipinin sinxron nümayişi nəzərdə tutulmuş-

dur ki, bu da konkret oriyentirlər əsasında fiziki məşq texnikasının icrasının keyfiyyətini mü-

qayisə etməyə və qiymətləndirməyə imkan verir. 

ETV-nin tədris metodikasına tətbiqi kompleks yanaşma tələb edir. Müəllimlər öz dərslə-

rində texnoloji innovasiyanın tətbiqi üçün hazırlanmalı, təlim məşğələlərini kompyuter ava-

danlığı ilə təmin etməli, hərəki təmrinləri öyrənənlərlə qarşılıqlı əlaqə sxemləri yaratmalı-

dırlar.  

mailto:geydarova.maya@mail.ru
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İlk növbədə, dərsin motor sıxlığının dəyişməsinə diqqət yetirək. Ayrı-ayrı idman növlə-

rinin tədrisi təcrübəsində ETV-nin tətbiqi üzrə təcrübə toplandıqca, dərsin strukturunda motor 

fəallığının payının artması müşahidə edilir.   

Məlumdur ki, motor sıxlığının göstəricisi fiziki tərbiyə və sağlamlıq üzrə tədris məşğələ-

lərinin keyfiyyətinin mühüm göstəricilərindən biridir. O, fiziki tərbiyə prosesinin səmərəliliyi 

üçün prinsipial əhəmiyyət kəsb edən məsələlərin həllinə sərf olunan vaxtı xarakterizə edir. 

Onların sırasına fiziki qabiliyyətlərin inkişafı, motor bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması, 

sağlamlaşdırıcı effektin əldə edilməsi daxildir.  

Müasir təhsil, ilk növbədə, təhsilalanların özünütəhsil və özününəzarət fəaliyyətlərinə hə-

vəsləndirilməsi istiqamətində fəaliyyətdir. Bunun üçün tapşırıqların müvəffəqiyyətlə və uğur-

suz yerinə yetirilməsini təhlil etmək bacarığını inkişaf etdirmək lazımdır; hərəkətlərin texni-

kasında səhvləri tapmaq, onların yaranmasının səbəbləri və aradan qaldırılması yollarını tap-

maq. Öz hərəkətlərini təhlil etmək bacarıqlarının formalaşdırılması üçün məşğul olanlar sub-

yektiv qüvvə, sürət, vaxt və digər hərəkət parametrləri hisslərini texniki qurğular vasitəsilə 

müəllimdən alınan qiymətləndirmə ilə tutuşdurmalıdırlar.  

Şagirdlərə (onların cəhdləri yerinə yetirildikdən sonra) rəqəmli məlumatlar və hərəkət vi-

deo yazıları təqdim edildikdə, hərəkətlərin icrası xarakteri ilə onun nəticələri arasında məntiqi 

əlaqələrin səmərəli formalaşması mümkün olur. Bu zaman müəllimin şifahi korreksiyası hərə-

kətin yerinə yetirilməsinə ümumiləşdirilmiş dəqiqlikləri gətirir (erkən, gec, az, daha çox və 

s.). Korreksiyadakı effekt  hərəkətin təkrarlanması arasında pauzalara sərf olunan vaxtdan ası-

lıdır. Təcrübə göstərir ki, fasilə nə qədər qısa olsa, təsiri daha yüksəkdir. 

Tətbiq olunan metodikanın pedaqoji potensialı şagirdlərin hər bir idman növü üzrə texniki, 

fiziki və nəzəri hazırlığının meyarları və göstəriciləri əsasında müəyyən edilmiş, təhsil pro-

sesinin iştirakçıları tərəfindən ETV-ə olan tələbat, həmçinin məktəblilərin valideynlərinin in-

novativ dəyişikliklərə münasibəti öyrənilmişdir. Ölçmələrin nəticələri şagirdlərin texniki və 

nəzəri hazırlıq göstəricilərinin müsbət dinamikasını, fiziki tərbiyə fənninin keyfiyyətini göstə-

rir.  

Elektron planşetlərdən istifadə prosesində dərslərin motor sıxlığı artırılmış, yerinə yetiri-

lən tapşırıqların düzgünlüyü öyrənənlər tərəfindən təhlil və özünütəhlil daha effektiv həyata 

keçirilmişdir. Bu, şagirdlərə öz səhvlərini əyani şəkildə görməyə, öz hərəkətlərini düzgün qiy-

mətləndirməyə və hərəkətlərini tənzimləməyə imkan verir. 

Təhsilalanların anket sorğusu ETV-nin istifadəsi ilə keçirilən dərslərin daha maraqlı oldu-

ğunu (65%) göstərdi, tədris materialı daha aydın oldu (68%). Rəyi soruşulan valideynlərin ək-

səriyyəti (83%) tətbiq olunan yeniliyi müsbət qiymətləndirdilər, kompyuter texnologiyaları fi-

ziki tərbiyənin təkmilləşdirilməsində böyük perspektivlərə (62%) malikdir. Bununla yanaşı, 

şagirdlər müəllimin hərəkəti şəxsən nümayiş etdirməsini videoyazının nümayişi ilə müqayisə-

də daha cəlbedici olduğunu qeyd edirlər. Bu vəziyyət fiziki tərbiyə dərsinin pedaqoji texnolo-

giyası kontekstində izah edilməlidir. 

ETV-nin praktiki məşğələdə tətbiqi praktikası tablet kompyuterinin köməyinə əsasən məş-

ğələlərin əsas hissəsinin problemlərini həll etmək imkanına malik olan multimedia əyanili-

yinin istifadəsini nəzərdə tutur. Bir nümunə olaraq, adi məktəblilər üçün kifayət qədər mürək-

kəb bir basketbol texnikası - topla dönmək - elementinin mənimsənilməsi prosesini nəzərdən 

keçirək. 

 Müəllim öyrənilən texnika haqqında ümumi təsəvvürü hərəkətin şəxsi nümayişi ilə yara-

dır. Hərəkət quruluşunun detalları artıq planşet kompyuteri və ETV-nin köməyi ilə təsvir edi-

lir. Bu, video ardıcıllığın strukturunda texniki fəaliyyətin nəticəsinin düzgün yerinə yetirilmə-
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sindən asılı olan elementləri ayırmağa imkan verir. Müvafiq olaraq, hərəkətin qurulması qay-

dasının qavranılması və anlama prosesləri optimallaşdırılır.  

Öyrənilən texnika ilə tanışlıq məsələsi həll edildikdən sonra şagirdlər ayaqda fırlanma, 

topsuz və topla dönmələr edərək praktiki hərəkətlərə başlayırlar. Əgər müəllim səhvi qeydə 

almışdırsa, onun məzmununun təhlili və onun düzəldilməsi yolları fərdi qaydada planşetin kö-

məyi ilə və müvafiq videoklipin nümayişi ilə həyata keçirilir. Sonra müəllim xüsusi tapşırıq-

ların təkrarlanmasının və texnikanın əsaslarının formalaşmasının sayı artdıqca, topla dönmə 

texnikasına nəzarətin yerinə yetirməsinin videoyazısını tətbiq etməyə başlayır. Şagirdə paralel 

rejimdə iki video – etalon və onun bu hərəkəti necə yerinə yetirildiyi nümayiş etdirilir.  

Göstərilən bu üsul səhvləri təhlil etmək və onları düzəltmək yollarını göstərmək üçün çox 

effektivdir. Diqqət yetirmək lazımdır ki, planşetin dərsdə istifadəsi motor vəzifəsi haqqında 

bütöv təsəvvür yaratmaq üçün sərf olunan vaxtı azaldır, öyrənənlərin idrak fəallığını aktivləş-

dirir, motor hərəkətlərinin təkmilləşdirmə proseslərini stimullaşdırır. ETV-nun köməyi ilə təd-

ris nailiyyətlərinin səviyyəsinin düzgün qiymətləndirilməsi imkanı da artır. 

ETV və tablet kompyuterindən istifadə edərək səhvləri düzəltmək üçün aşağıdakı alqo-

ritmdən istifadə etmək məsləhət görülür: 

— motor hərəkətin videoçəkilişinin məhsulu; 

— motor hərəkət texnikası ilə alınan videotəsvirin təhlili; 

— alınan məlumatların etalon dəyərləri və ya tövsiyələri ilə müqayisə edilməsi;  

— hərəkət korreksiyası haqqında qərar qəbul edilməsi; 

— şagirdə tapşırıq, səhvləri düzəltmək üçün hərəkət göstərişlərini növbəti hərəkət cəhdin-

də hərəki təmrinləri və ya onların xüsusi-ümumiləşdirici hərəkətləri yerinə yetirilməsi haq-

qında məlumat vermək.    

ETV-nin tətbiqi təcrübəsi göstərir ki, müəllim tərəfindən şagirdlə birlikdə planşet vasitəsi 

ilə alınan hərəkət məlumatlarının təhlili və interpretasiyası aşağıdakı imkanları verir: 

— şagirdin həssas təcrübəsini onun hərəkətlərinin obyektiv parametrləri ilə əlaqələndir-

mək; 

— tədris prosesində fiziki tərbiyənin metodik prinsiplərini: şüurluluğu və fəallığı və tədri-

sin əyaniliyini praktiki olaraq reallaşdırmaq. 

Tədris prosesində əyaniliyin bütün formalarından kompleks şəkildə istifadə hissi dərket-

mədən öyrənilən materialın mahiyyətinin başa düşülməsinə keyfiyyətli keçidi təmin edir. 

Fiziki tərbiyəsi fənni üzrə tədris prosesində videoçəkilişdən istifadə təcrübəsinə əsaslana-

raq, biz müxtəlif hazırlıq qruplarına aid şagirdlərlə dərslərdə tədris metodundan istifadə etmə-

yi, hərəkətlərin ilkin öyrənilməsində hər dərsdə 2-4 dəfə hər bir məşğələ üçün həftədə 6-8 də-

fə istifadə etməyi təklif edirik. 

Motor bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması prosesi üç mərhələdə həyata keçirilir. 

Mərhələ 1. Vəzifə: məşğul olanlarda öyrənilən fiziki hərəkətlərin rasional və effektiv tex-

nikası barədə təsəvvür yaratmaq. 

Vasitələr: planşetin, noutbukun və ya monitorun köməyi ilə videoçarxların  və illüstrasiya-

ların  nümayişi prosesində fiziki hərəkətin texnikasından bəhs etmək. 

Təşkilati-metodik göstərişlər. Fiziki hərəkətlərin texnikasının nümayişini yerinə yetirilər-

kən yavaşıdılmış rejimdən istifadə edərək, ən vacib, əsas məqamlarda dayanmaq məqsədəuy-

ğundur. Texnikanın nümayişi izahla və əsas qanunauyğunluqların və fiziki hərəkətlərin yerinə 

yetirilməsinin şərtləri ilə müşayiət olunmalıdır. 

Mərhələ 2. Vəzifə: məşğul olanların fərdi xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, onlara  əsas fi-

ziki hərəkətlərin texnikasını öyrətmək. 
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Vasitələr: öyrənilən fiziki hərəkətlər texnikasının ilkin əsas halqasına (məsafə qaçışları, 

tullanmalar - itələmə, atma – final səyləri, topla idman oyunları – topa zərbə) yiyələnmək 

üçün xüsusi tapşırıqların, sonra isə – şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla, onun 

ayrı–ayrı mərhələləri və hərəkət texnikalarının yerinə yetirilməsi. 

Təşkilati-metodik göstərişlər. Tədrisin rasional-konstruktiv üsulu və dərsdə şagirdlərin təş-

kili üçün dəqiq metoddan istifadə olunur. 

Mərhələ 3. Vəzifə: bütövlükdə öyrənilən fiziki məşq texnikasının təkmilləşdirilməsi. 

Vasitələr: öyrənilən məşqlərin yarış qaydalarına uyğun olaraq yerinə yetirilməsi. 

Təşkilati-metodik göstərişlər. Vahid və parçalanmış təlim üsulları istifadə olunur. Bütöv-

lükdə onun praktiki tətbiqi şəraitində və  hissələrilə, yarış şərtlərinə maksimum yaxın şəraitdə 

hərəki təmrinlərin mükəmməl mənimsənilməsini təmin etmək. 

Planşetin universallığı ilə əlaqədar olaraq ondan yalnız fiziki hərəkətlərin videotəkrarları 

üçün istifadə etmək deyil, təkmilləşən fiziki hərəkətin kinematik parametrləri haqqında təcili 

məlumat əldə etmək üçün (tullanmada itələmədən əvvəl son 5 metrdə sürət, fiziki hərəkət texni-

kasının əsas halqasını yerinə yetirərkən bədən hissələrinin künc mövqeləri və s.) tətbiq edilir. 

ETV-dən və planşetdən fiziki tərbiyə dərslərində praktiki istifadə təcrübəsi motor hərəkət-

lərini öyrənmək üçün yeni üsulun perspektivlərindən xəbər verir. ETV-nin istifadəsi dərs tap-

şırıqlarının tez və düzgün başa düşülməsinə kömək edir, motor bacarıq və vərdişlərin forma-

laşdırılması üçün vaxtın azalmasına imkan verir. Tədqiqat proqramı həyata keçirildikcə şa-

girdlərin tədrisdə elektron vasitələrinin tətbiqinə müsbət münasibətinin formalaşdırılması 

qeyd olunur. ETV-nin tətbiqi təhsil prosesinin iştirakçılarını öyrənilən fəaliyyət texnikasına 

dair dəqiq informasiya ilə təmin etməyə imkan verir ki, bu da tədrisin ilkin mərhələsində çox 

vacibdir. 

Elektron planşetlər fərdi kompyuter və multimedia proyektoru üzərində üstünlüyə malik-

dir, çünki onlar əhəmiyyətli dərəcədə mobildirlər və yalnız idman zalında deyil, stadionda, id-

man meydançalarında və digər müstəvi idman qurğularında da istifadə oluna bilərlər. 

Nəticə etibarilə qeyd etməliyik ki, fiziki tərbiyə dərslərində və sinifdənkənar məşğələlərdə 

ixtisaslaşdırılmış elektron didaktik vasitələrdən və planşet kompyuterlərindən istifadənin id-

manın müxtəlif növlərinə maraq yaradılmasında çox böyük əhəmiyyəti vardır. 

Məqalənin aktuallığı. Məlumdur ki, elektron texniki vasitələr fiziki tərbiyə və sağlamlıq 

üzrə tədris məşğələlərinin keyfiyyətinin mühüm göstəricilərindən biridir. Kompyuter texnolo-

giyaları təhsil fəaliyyətinin məzmununda geniş yer tutur. Müəllimlər öz dərslərində texnoloji 

innovasiyaları tətbiq etmək üçün hazırlanmalı, təlim məşğələləri kompyuter avadanlığı ilə tə-

min edilməli, hərəki təmrinləri öyrənənlərlə qarşılıqlı əlaqə sxemləri yaradılmalıdır.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, burada idmanın ayrı-ayrı növlə-

rinin hərəkət texnikasının öyrədilməsində kompyuter texnologiyalarının, kompyuter planşetlə-

rinin imkanlarından istifadənin yolları göstərilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə irəli sürülən müddəa və təkliflərdən 

ümumtəhsil məktəblərində fiziki tərbiyə dərslərində, dərsdənkənar məşğələlərdə, idman 

məşqlərində istifadə edilə bilər. Fiziki tərbiyə  müəllimləri bu vasitələrdən öz məşğələlərində 

istifadə etməklə daha yaxşı nəticələr əldə edə bilərlər. 
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Использование мобильных компьютерных  

технологий на уроках физического воспитания 

 

Резюме 

 
Электронные средства обучения (ЭСО) представляют собой компьютерный прог-

раммно-методический комплекс, предназначенный для применения в процессе обуче-

ния технике двигательных действий. По мере накопления опыта по применению ЭСО в 

практике преподавания отдельных видов спорта наблюдалось увеличения доли двига-

тельной активности в структуре урока. Современное образование – это в первую оче-

редь деятельность, направленная на побуждение обучающихся к самоанализу, само-

оценке, самоконтролю действий. 

Педагогический потенциал внедряемой методики определялся на основании крите-

риев и показателей технической, физической и теоретической подготовленности уча-

щихся по каждому виду спорта, изучалась востребованность ЭСО участниками образо-

вательного процесса, а также отношение родителей школьников к инновационным 

преобразованиям.  

                                                                

M.Z. Heydarova 

 

The usage of mobile phone and computer  

technologies in physical nurture lessons 
 

Summary 
 

Electronic teaching tools are computer program-methodical complex which are designed 

for the application of action technic in teaching. While collecting practices in the application 

of electronic teaching tools application in different sport fields, movement activity is observed 

in lesson's structure. 

Modern education mainly is the direction of motivating self-study, self - nurture, self-

control direction. 

Pedagogical potential of the applied methodology is determined through students 

technical, physical, and theoretical readiness indicators in each sport field, the approach of 

teaching participants to need of electronic teaching tools; furthermore, the approach of parents 

to innovational changes has been learnt. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 26.11.2021 
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Bu gün multimedia texnologiyaları təhsil prosesinin informasiyalaşdırılmasının ən pers-

pektivli sahələrindən biridir. Multimedia tədris texnologiyaları texniki tədris vasitələri və di-

daktik tədris vasitələrinin - informasiya daşıyıcılarının birləşməsidir. Multimedia çeviklik, in-

teraktivlik, müxtəlif növ multimedia təhsil məlumatlarının inteqrasiyası kimi keyfiyyətlərə 

malikdir. Buna görə də deyə bilərik ki, multimedia olduqca faydalı və məhsuldar təhsil texno-

logiyasıdır. Multimedia texnologiyalarının istifadəsi öz effektivliyini insanın qavrayış sistem-

lərinə hərtərəfli təsirinə borcludur. İnteraktiv multimedia sistemləri eyni vaxtda ötürür: səs, vi-

deo, animasiya, qrafika, mətnlər. 

Multimedianın texniki vasitələri məlumatın (səs və təsvirin) analoqdan, yəni fasiləsiz, rə-

qəmsal (diskret) formaya, saxlanması və işlənməsi üçün çevrilməsini, habelə bu məlumatın 

insan tərəfindən adekvat şəkildə qavranılması üçün əks çevrilməsini təmin edir. Texniki multi-

media tədris vasitələrinə, bir qayda olaraq, daxildir: stereo səs kartı, DVD/CD-ROM sürücü-

sü, stereo dinamiklər, mikrofon və video kartla təchiz edilmiş multimedia kompüteri, televi-

ziya və radio verilişlərini qəbul etməyə imkan verən televiziya tünerləri və radio tünerləri, rə-

qəmsallaşdırmaq üçün video təsvirləri kompüterə daxil etmək üçün qurğular, VCR və ya vi-

deo kamera ilə işləmək üçün lövhə; kameralar və rəqəmsal kameralar, telekonfrans və vizual 

ünsiyyət üçün WEB-kameralar, müxtəlif ekranlar, audio istehsalı və videonun səsləndirilməsi 

və məlumatların nümayişi üçün cihazlar, texniki vasitələrin uzaqdan idarə edilməsi üçün qur-

ğular. Təhsildə multimedia texnologiyaları hər gün daha çox istifadə olunur və təkcə məktəb-

lərdə və universitetlərdə deyil, həm də  məsafədən bilik əldə etmək üçün istifadə edilir. Tədris 

metodlarının müasirləşdirilməsi təhsildə multimedia texnologiyalarından istifadənin genişlən-

dirilməsini tələb edir. Bu yanaşma tamamilə yeni ali və orta məktəb yaratmağa, dərslərin sə-

mərəliliyini əhəmiyyətli dərəcədə artırmağa və biliklərin mənimsənilməsi prosesini fərdiləş-

dirməyə imkan verir. Bütün informasiya kanallarından vizual kanal ən güclüdür, ona görə də 

multimedia vasitəsi ilə onun təhsil sahəsində istifadəsi daha çox inkişaf etmişdir. Multimedia 
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texnologiyalarından istifadə təcrübəsi göstərir ki, tələbələrin əməyə marağı və fəallığı kəskin 

şəkildə artır, təfəkkürün alqoritmik üslubu inkişaf edir, optimal qərarlar qəbul etmək, dəyişkən 

hərəkət etmək bacarığı formalaşır; müəllim gündəlik işlərin kütləsindən azad edilir, əldə edi-

lən nəticələr əsasında yaradıcı fəaliyyət imkanı verilir. 

Təhsildə multimedia texnologiyalarından istifadə imkanları aşkar üstünlüklərlə xarakterizə 

olunur: biliyin dəyişkən mənimsənilməsi üsullarının dəqiq tənzimlənməsi, fərdi şəxsi keyfiy-

yətlərin inkişafı, təlim proseslərində fəal iştirak, materialın təqdimat keyfiyyətinin yüksəldil-

miş səviyyəsi, intuitiv metodlardan istifadə etmək, yaradıcı yanaşma və öyrənilən fənlərlə bir-

başa qarşılıqlı əlaqə. 

Müasir bir məktəbli üçün təhsilin təşkilinin aşağıdakı əsas metodoloji xüsusiyyətlərini töv-

siyə edə bilərik: 

— multimedia təqdimatlarından istifadə etməklə dərslər kompüter laboratoriyalarında 

multimedia proyektorlarından, rezident məlumat kitabçalarından, avtomatlaşdırılmış təlim sis-

temlərindən, müxtəlif proqramların video yazılarından və s. istifadə etməklə aparılır; 

— praktiki məşğələlərdə hər bir tələbəyə ayrıca kompüter ayrılmalıdır, bu kompüterdə 

onun sinif kodu və tələbənin soyadı adlanan şəxsi qovluğunun yaradılması məqsədəuyğundur; 

— fərdi yanaşmadan, o cümlədən fərdiləşdirilmiş təlim proqramlarından, çoxsəviyyəli 

tapşırıqlar bankından (praktiki məşğələlər və laboratoriya işləri üçün) geniş istifadə edilməli-

dir; 

— dərslərin əhəmiyyətli hissəsini işgüzar oyunlar şəklində keçirmək məqsədəuyğundur; 

tapşırıqlar kimi real həyatda çoxşaxəli və qeyri-müəyyən tapşırıqlar, xüsusən məzunların peşə 

fəaliyyətlərində qarşılaşacaqları tapşırıqlar verilməlidir; 

— layihə metodundan geniş istifadə olunmalı, onun çərçivəsində ardıcıllıq və davamlılıq 

prinsiplərinə əməl edilməlidir; bu o deməkdir ki, bir qlobal vəzifə bütün praktiki (laboratori-

ya) və hesablama və qrafik işlərdə ardıcıl yerinə yetirilməli, əlavə və genişləndirilərək ahəng-

dar tam sistemdə təcəssüm olunmalıdır; 

— proqramın əsas bölmələrinin paralel və konsentrik öyrənilməsi imkanı təmin edilməli-

dir; bu, tələbələrə kursu mənimsədikcə, bütün materialın təqdimatının bütövlüyünü itirmədən 

hər bir bölmə üzrə daha dərin biliklər əldə etməyə imkan verir; 

o bir-biri ilə əlaqəli aşağıdakı prinsiplərə istinad etmək lazımdır: 

o idrakın motivasiyası; 

o çox yönlü qavrayış; 

o “nüfuz edən” sistem-informasiya təhlili; 

o problemli tədris metodundan daha geniş istifadə edilməli, tələbələr tərəfindən təlim 

prosesində istifadə oluna bilən real proqramların (sənədlər, cədvəllər, verilənlər bazası) hazır-

lanması təmin edilməlidir. 

Tələbə passiv müşahidəçi rolu deyil, hadisələrin gedişatına birbaşa təsir edən əsas iştirakçı 

təyin edildikdə, bu yanaşmadan istifadə edən dərs növləri xüsusilə təsirlidir. Bununla belə, 

müəllimin ən azı mühüm məlumatların təqdimatı və ya audio yazısı olan proyektordan istifa-

də etdiyi siniflər də multimediadır. Demək olar ki, bütün böyük universitetlər praktiki labora-

toriya cütlərini kompüterləşdirilmiş dərslərlə birləşdirir, daha az xərclə səmərəliliyi eyni sə-

viyyədə qalır. İnternetin inkişafı dünyanın müxtəlif yerlərindən olan tələbələrin bir müəllimlə 

təhsil almasına şərait yaratdı. Bundan əlavə, dərslərin başlama vaxtını və müddətini seçim et-

mək, həmçinin onları demək olar ki, hər yerdə keçirmək mümkündür. Bununla belə, Azərbay-

canda bu cür texnologiyalar böyük universitetlər və müxtəlif spesifik xüsusiyyətlərə malik on-

layn təlimçilər tərəfindən tətbiq olunur. Sinifdə adi dərslərdə multimedia pedaqoji texnologi-
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yaları aşağıdakı formalarda istifadə olunur: 

1. Təqdimatların yaradılması. Şagirdlərin diqqətini cəlb etmək üçün yeni mövzuları öyrə-

nərkən təsirli olur. Proseslərin dinamikasını müxtəlif miqyaslarda göstərməyə imkan verir. Bu 

gün demək olar ki, hər hansı bir mövzuda hazır təqdimat tapa bilərsiniz və müəllim də təqdi-

mat üçün vaxt və materialı optimallaşdıraraq onu özü yarada bilər. 

2. Biliyin qiymətləndirilməsi. Test tapşırıqları, o cümlədən illüstrasiyalı tapşırıqlar, eləcə 

də praktiki işlərin kompüterdə yerinə yetirilməsi təlimin səmərəliliyinin monitorinqini prin-

sipial olaraq yeni səviyyəyə qaldırmağa imkan verir. Müəllim üçün əlavə - ixtisaslaşdırılmış 

proqramlardan istifadə edən bütün tələbələrin ümumi və orta ballarının sadələşdirilmiş uçotu. 

3. Tələbə layihələri. PowerPoint və ya video redaktorları ilə öz-özünə təhsil tələbə üçün 

güclü başlanğıcdır. O, məlumatın strukturunu öyrənməyə, müxtəlif qavrayış növlərinin mənti-

qi düzgün komponentlərini seçməyə və eyni zamanda proqramın birbaşa idarə edilməsi baca-

rıqlarını təkmilləşdirməyə imkan verir. Beləliklə, yaradıcılığın inkişafı yalnız stimullaşdırılır. 

Bəlkə də hər kəs gözəl çəkə bilməz, lakin hazır elementlərdən kollaj yaratmaq daha asan işdir, 

buna baxmayaraq, daha çox intellektual resurslar tələb olunur. 

Multimedia texnologiyasının öyrənilməsi özlüyündə həm də məntiq, yaradıcılıq və möv-

cud vasitələrdən istifadə etməklə prosesləri idarə etmək bacarığı tələb edir. Multimedia olduq-

ca faydalı və məhsuldar təhsil texnologiyasıdır.Təhsildə multimedia texnologiyalarından isti-

fadə ənənəvi tədrislə müqayisədə üstünlüklərə malikdir: rəngli qrafika, animasiya, soundtrack, 

hipermətndən istifadə etməyə imkan verir,daimi yenilənmə imkanı verir, orada interaktiv veb 

elementləri, məsələn, testlər və ya iş dəftərini yerləşdirməyə imkan verir, çoxlu hiperlinklərə 

görə materialın qeyri-xətti keçməsinə imkan verir 

Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq onunla bağlıdır ki, məqalədə təhsil sistemində multime-

dia texnologiyalarından istifadənin xüsusiyyətləri, bu proseslə bağlı üstünlüklər və çətinliklər  

nəzərdən keçirilir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Multimedia texnologiyalarından istifadə təhsil prosesinin təşki-

lində, eləcə də şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsində yeni imkanlar 

açır. Fəal təlim metodlarının səmərəli həyata keçirilməsi üçün kifayət qədər miqdarda kompü-

ter avadanlığı ilə təchiz edilməsi, habelə tədris prosesinin təşkilində metodiki və informasiya 

bazasının hazırlanması istiqamətində geniş və ciddi iş tələb olunur. Bu, bazarda artan tələblər 

nəzərə alınmaqla, mütəxəssislərin hazırlanmasının keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün fəal tə-

lim metodlarının tətbiqini təmin edəcək. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Multimedia texnologiyalarından istifadə təhsil 

prosesinin təşkilində, eləcə də şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişafında yeni imkan-

lar açır. Pedaqoqların, alimlərin, proqramçıların, multimedia tədris vasitələri istehsalçılarının 

və praktiki müəllimlərin birgə səyləri ilə yeni informasiya təhsil mühiti yaradılır ki, burada 

təhsilin məzmununa, tədrisin metod və texnologiyalarına tədris və informasiya yanaşmaları-

nın inteqrasiyası baş verir. 
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Elektron təhsilin yaranma tarixi distant təhsillə ayrılmaz şəkildə bağlıdır. Bununla da ke-

çən əsrin əvvəllərindən distant təhsil, yəni uzaqdan, müəllimlə birbaşa əlaqə olmadan təhsil 

forması geniş vüsət aldı. 

Kompyuter texnologiyası, telekommunikasiya və internetin inkişafı ilə distant təhsil inki-

şafına yeni təkan verdi. Uzaqdan təhsil vasitəsilə çox miqdarda məlumat ötürmək, təlim üçün 

materialları lazımi sayt və ya portallara yerləşdirmək mümkün oldu ki, bu da distant təhsili 

daha əlçatan etdi. Distant təhsil (distance learing) ilk növbədə müəllimin iştirakı olmadan in-

formasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə olunması prosesi kimi başa düşülmə-

yə başlamışdı. İngilis dilli ədəbiyyatlarda bu termin «open and distance learning» — «açıq  və 

distant təhsil» kimi qeyd olunur və ənənəvi təhsillə müqayisədə distant təhsil ilə daha geniş 

auditoriyanı idarə etmək mümkündür. Distant təhsil üçün hər hansı qəbul imtahanı nəzərdə tu-

tulmur və istəyən hər kəs üçün mümkündür. Üstəlik bu, "qeyri-rəsmi" (nonformal, informal 

learning) ola bilər. “Elektron təhsil” anlayışı ali təhsil və əlavə təhsilin alınması, kadr hazırlığı 

və inkişafı ilə bağlıdır. Cəmiyyətin inkişaf dinamikası resurslardan istifadənin səmərəliliyi ilə 

müəyyən edilir. İnnovasiya, yəni həyata keçirilən yeni biliklər son illərdə inkişaf etmiş bir sıra 

qabaqcıl ölkələrində iqtisadi artımın sürətlənməsinə öz töhfəsini verməkdədir. Cəmiyyətin in-

kişafı təlimin təşkilinin yeni formalarından istifadə etməklə mənimsənilməsinin səmərəli yol-

larının yaranması zərurətinə səbəb olmuşdur.  

Çox qısa müddət sonra təhsildə “e-learning” termini yarandı. Elektron təhsil dedikdə in-

formasiya texnologiyalarından, texniki vasitələrdən, o cümlədən telekommunikasiya şəbəkə-

lərindən istifadə etməklə tədris fəaliyyətinin təşkili, lazımi məlumatların rabitə kanalları vasi-

təsilə ötürülməsini, tələbələrin və müəllim heyətinin qarşılıqlı fəaliyyətinin təmin edilməsi ba-

şa düşülür. Təlimin belə təşkili informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifa-

dəyə əsaslanır, məsələn, kompüter təlimi texnologiyaları, interaktiv multimedia, veb-əsaslı tə-

lim, onlayn təlim və s. “Elektron təhsil” termini əvvəllər geniş istifadə olunan “distant təhsil” 

terminini əvəz edir. Bu onunla əlaqədardır ki, təhsil təşkilatlarında İKT-nin kütləvi istifadəsi 

təhsil müəssisəsində distant təhsillə ənənəvi təhsil arasında sərhədlərin pozulmasına gətirib çı-

xarır. İKT əsasında tədris prosesinin təşkilinin distant və kontakt üsullarının inteqrasiyası 
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“elektron təhsil” terminində öz əksini tapmışdır.  

Elektron təhsilə bir sıra tədbirlər daxildir: 

— texniki tədris vəsaitlərindən istifadə etməklə tələbələrin elektron tədris materialları ilə 

müstəqil işi; 

— uzaqdan qarşılıqlı əlaqə vasitəsilə məsləhətçidən (müəllimdən) məsləhətlər, tövsiyələr, 

izahatlar almaq; 

— birgə virtual təlim fəaliyyətləri üçün şəbəkədə coğrafi olaraq paylanmış tələbələr icma-

sının (sosial şəbəkələr, forumlar) yaradılması; 

— tələbələrin tədris məlumatları ilə vaxtında təmin edilməsi, onların elektron tədris mate-

rialları ilə təmin edilməsi; 

Elektron tədris sisteminə təkcə elektron tədris vasitələri və tələbələrin onlarla işləməsi de-

yil, həm də təhsil xidmətləri və texnologiyaları daxil edilməlidir. Sonra elektron təhsil sistemi 

aşağıdakıları əhatə etməli və təmin etməlidir: 

— elektron tədris materialları və texnologiyaları üçün standartlar və spesifikasiyalar, onla-

rın hazırlanması, nəzarəti, tətbiqi; 

— İKT-dən istifadə etməklə innovativ pedaqoji texnologiyaların mənimsənilməsi və po-

pulyarlaşdırılması, onların praktiki müəllimlərə ötürülməsi; 

— təhsil məqsədləri üçün yeni elektron resursları hazırlamaq və yaratmaq, artıq istifadə 

olunanları tənzimləmək bacarığı. 

Elektron təhsil bir sıra təhsil imkanları təqdim edir. 

1. Elektron təhsil yaş, fiziki, sosial, milli, regional, coğrafi xüsusiyyətlərinə görə ənənəvi 

təhsil xidmətlərindən istifadə etmək imkanı olmayan əhali kateqoriyalarını təhsil prosesinə 

daxil etməyə imkan verir. 

2. Elektron təhsil təhsilin iqtisadi səmərəliliyinin artmasına gətirib çıxarır. Bu, bir tərəfdən 

ənənəvi təhsil müəssisələrinin xərclərinin bir hissəsini azaltmağa, tədris prosesinin idarə edil-

məsini optimallaşdırmağa və təkmilləşdirməyə, təhsil resurslarını yaradan müəllim və mütə-

xəssislərin əmək haqqı səviyyəsini yüksəltməyə imkan verir. 

3. Elektron təhsil şagirdin şəxsiyyətinin koqnitiv xüsusiyyətlərinə, onun biliyinə və möv-

cud hazırlığına, təlim üçün vaxtın mövcudluğuna, maddi imkanlarına və s. uyğun olaraq fərdi 

təlim trayektoriyasını həyata keçirməyə imkan verir. 

4. Elektron təhsil tədris prosesinin keyfiyyətini yaxşılaşdırmağa kömək edə bilər. Bir qay-

da olaraq, informasiya texnologiyalarının tətbiqi təhsil müəssisələrinin kurs və proqramlarının 

keyfiyyətinin yüksəldilməsi ilə müşayiət olunur ki, bu da kursların və proqramların bütöv bir 

mütəxəssis komandasının iştirakı ilə yaradılması ilə bağlıdır. 

5. Elektron təhsil yeni təhsil konsepsiyalarının və yeni tədris modellərinin inkişafına kö-

mək edir. Bu modellər və konsepsiyalar öyrənənə, onun fərdi xüsusiyyətlərinə diqqət yetir-

məklə, fərdiyönlü öyrənməyə əsaslanır. 

6. Elektron təhsil açıq təhsil modelinə keçid imkanlarını açır, ömür boyu təhsil konsepsi-

yasını həyata keçirməyə imkan verir. 

7. Elektron təhsil tədris prosesinin bütün iştirakçılarına zamanın tələblərinə uyğun inkişaf 

etməyə imkan verir. Elektron təhsil sistemində həm müəllimlər, həm də öyrənənlər öz bilik, 

bacarıq və bacarıqlarını ən son texnologiya və standartlara uyğun inkişaf etdirirlər. 

8. Elektron təhsil öyrənənlərə potensial olaraq bərabər öyrənmə imkanı verir. 

Sosial inkişafı təmin etmək üçün yaranan elektron təhsil imkanları reallaşdırılmalıdır. 

Məhz elektron təhsil müasir təhsilin əsas prinsiplərinin – “hamı üçün təhsil” və “həyat boyu 

təhsil”in həyata keçirilməsinə keçməyə imkan verir. 
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Elektron təhsilin inkişafının əsas problemlərinə aşağıdakılar daxildir: 

— elektron tədris materiallarının keyfiyyətinin təmin edilməsi problemi (onları kim və ne-

cə, hansı meyarlarla, standartlarla qiymətləndirə bilər). Elektron təhsilin potensialını tam ola-

raq ortaya qoyan elektron dərsliklər hələ də inkişaf mərhələsindədir. Elektron təhsilin multi-

media imkanları, onların potensial interaktivliyi kifayət qədər təqdim olunmur; 

— həm elektron təhsilin tənzimləyici dəstəyinin ümumi problemləri, həm də elektron dün-

yada müəllif hüquqlarının qorunması, piratçılığa qarşı mübarizə, müəllif hüquqlarının müda-

fiəsinin texniki və hüquqi vasitələrindən istifadə ilə bağlı konkret vəzifələrlə bağlı hüquqi 

problemlər; 

— həm elektron tədris vasitələri üçün standartların hazırlanması və tətbiqi, həm də elekt-

ron kursların hazırlanması və sonradan yenilənməsi xərcləri ilə bağlı maliyyə problemləri. 

Əvvəlcə elektron materialların yaradılması bahalı və vaxt aparan prosesdir. Həqiqətən də, 

elektron-tədris mühiti təlim kurslarını ənənəvi təhsildən daha əlçatan edir. 

— ixtisaslı kadr çatışmazlığı ilə bağlı kadr problemləri. 

Əlbəttə ki, e-tədris texnologiyalarından istifadə edərək, coğrafi cəhətdən başqa məkanlar-

da yerləşmiş çoxlu sayda tələbəni bir yerdə cəmləmək mümkündür. Onlayn təhsil çox sürətlə 

inkişaf edir və inkişaf etməkdədir. Bu gün bir çox universitet ali və ya əlavə peşə təhsili kurs-

ları kommersiya əsasında onlayn təlim təklif edir. Texnologiya inkişaf etdikcə belə təhsil 

müəssisələrinin və kursların sayı artır. Bəs bu, istədiyiniz təhsil və iqtisadi fayda gətirəcəkmi? 

Elektron təhsilin təkmilləşdirilməsi və effektiv inkişafı üçün nə lazımdır? 

1. Elektron təhsilin təkmilləşdirilməsinin ən mühüm istiqaməti mütəxəssis hazırlığına tə-

ləblərin vahid ümummilli səviyyəsini təmin edəcək, ölkədə vahid təhsil məkanını formalaşdı-

racaq dövlət standartlarının hazırlanmasıdır. Bu standartlar əsasında elektron tədris texnologi-

yalarından istifadə etməklə tədris prosesinin didaktik və metodiki təminatının nəzəri və prak-

tiki vəzifələri həll edilməlidir. 

2. Bundan əlavə, elektron təhsilin effektivliyi, onun nəticəsi birbaşa tələbənin fərdi keyfiy-

yətlərindən, əsasən onun müstəqilliyindən və tələbə şüurundan, sərt özünüidarəetmə qabiliy-

yətindən asılıdır. 

3. Elektron təhsildə tədris prosesinin əsasını tələbənin yaradıcı müstəqil işi təşkil edir. O, 

fərdi cədvəl üzrə, özü üçün əlverişli yerdə, tədris materialları və xüsusi texniki təlim vasitələri 

dəstinə malik olmaqla, müəllim və həmkarları ilə əlaqə saxlamaq imkanı ilə təhsil ala bilər.  

4. Elektron təhsil texnologiyalarının köməyi ilə ənənəvi metodların imkanları xeyli geniş-

lənir və zənginləşir. Tədris prosesinin keyfiyyətcə yeni səviyyəsindən danışmaq olar. 

İndi elektron təhsilin qeyd olunan problemlərinin kompleks həlli ilə məşğul olmaq lazım-

dır. Bu problemlərin həlli dövlət təhsil orqanlarının, universitetlərin və informasiya texnologi-

yaları bazarında fəaliyyət göstərən şirkətlərin qarşılıqlı fəaliyyəti ilə mümkündür.  

Məqalənin aktuallığı. Məqalə müasir informasiya texnologiyalarının elektron təhsildə is-

tifadəsi mövzusuna həsr olunduğundan onu aktual hesab etmək olar.   

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalə hazırda distant təhsilin 

istifadəsi üçün ən inkişaf etmiş platformalardan olan Moodle texnologiyasından bəhs edir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə bəhs edilən informasiya texnologi-

yalarının ümumtəhsil müəssisələrinin distant təhsilin tədrisi prosesinə tətbiqi zamanı istifadə 

oluna bilər. 
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İnformasiya texnologiyalarının sürətli inkişafına əsaslanan cəmiyyətin informasiyalaşdırıl-

ması həyatın bütün sahələrinə, o cümlədən təhsilə də öz təsirini göstərir. Elektron tədris mühi-

tinin yaradılması “elektron-didaktika” təlim sistemində müstəqil istiqamətləri formalaşdıran 

yeni təlim yanaşmalarını, metod və texnikalarını tələb edir. Təlimdə informasiya texnologiya-

ları dəstəyi istənilən fənn sahəsi üzrə təlim sisteminin məcburi hissəsinə çevrilir. Universitet 

kursunun informasiya və texnoloji təminatı təlim prosesini fərdiləşdirməyə imkan verir, tələ-

bələrin müstəqil fəaliyyətlərini idarə etmək imkanlarını genişləndirir. Bu, xüsusilə həndəsi 

məsələləri həll edərkən (qrafik elementlərdən istifadə etməklə) aktualdır. 

Belə tapşırıqlar kimi şagirddən həndəsi anlayışların, qrafiklərin (o cümlədən kompüterin), 

əyani-obrazlı dilin, qanunların, metodların və qrafik aparatların köməyi ilə bütövlükdə və ya 

qismən konkret məsələ üzrə müəyyən nəticə tapmağı tələb edən vəziyyət başa düşülür. 

Məqalədə, bu və ya digər elektron təhsil texnologiyasının seçilməsinin metodoloji proble-

minin həllinə xüsusi diqqət yetirərək, elektron mühitdə bu cür məsələlərin həllinin öyrənilmə-

si strategiyalarını nəzərdən keçirəcəyik. 

Qrafik proqramlardan istifadə etməklə həndəsə məsələlərini həll etmək üçün informasiya-

kommunikasiya texnologiyalarına əsaslanan tədris komplekslərinin, o cümlədən mobil elekt-

ron dərsliklərin yaradılması aktualdır. Belə komplekslər bir tərəfdən İKT vasitələrini, digər 

tərəfdən tədrisin məqsəd  və  metodlarını birləşdirir. Bu vəziyyətdə tədrisin məqsədi, həndəsi-

qrafik modelləşdirmənin əyani-məcazi dilini mənimsəmək üçün bu və ya digər bacarıq və ya 

qabiliyyətin formalaşdırılması və tapşırığı yerinə yetirmək üçün bir informasiya vasitəsinin 

seçilməsi kimi başa düşülür. 

Tədris texnologiyalarından birini - hipermətn məzmununda qrafik proqramlardan istifadə 

etməklə həndəsi məsələlərin həllində şagirdlərin müstəqil işini nəzərdən keçirək. 

Hər şeydən əvvəl qeyd edirik ki, bu cür problemləri həll edərkən iki yanaşma nəzərə alı-

nır: alqoritmik və evristik. Alqoritm dedikdə istənilən nəticəyə aparan hərəkətlərin ardıcıllığı-

nın dəqiq təsviri başa düşülür. Əksinə, evristika- problemin həll yolunu  taparkən variantların 

mailto:saadat.mazanova@gmail.com
mailto:aliyeva_elmira66@mail.ru


Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №4 2021(48)                           
 

 307 

sayını azaltmağa imkan verən üsullar və ya qaydalar toplusudur. Alqoritmlərdən fərqli olaraq, 

evristika düzgün nəticəni təmin etmir. Məsələlərin həlli üçün kontekst təşkil edən alqoritmik 

məsələlərin həllində toplanan məlumatların miqdarı bu kontekstdən evristik məsələlərin qav-

ranılmasında və həllində istifadə olunmasına, həmçinin yeni məsələlərin müstəqil şəkildə düz-

gün formalaşdırılmasına imkan verir (2). 

Təlim prosesində problemlərin həlli müxtəlif funksiyaları yerinə yetirir. Qrafik proqram-

lardan istifadə etməklə həndəsi məsələlərin həllinin öyrədilməsi zamanı əsas funksiyalar on-

dan ibarətdir ki, məsələlərin həlli istifadə olunur: 

• tələbələr arasında lazımi motivasiya və təhsil fəaliyyətinin formalaşdırılması, bu fəaliy-

yətə marağın inkişafı üçün; 

• öyrənilən materialı təsvir etmək və konkretləşdirmək üçün; 

• tələbələr arasında müəyyən bacarıq və bacarıqları inkişaf etdirmək (məkan və məntiqi tə-

fəkkür və s.) üçün; 

• tələbələrin tədris işlərinin monitorinqi və qiymətləndirilməsi üçün ən adekvat və əlverişli 

vasitə kimi; 

• tələbələrin yeni biliklərə yiyələnməsi üçün (2). 

HYPERTEXT, eyni mətnin səhifələrinə və ya fraqmentlərinə və ya oxşar mövzunun digər 

mətnlərinə bağlantılar daxil olmaqla müəyyən bir quruluşa malik bir mətn kimi başa düşülür. 

Hipermətn, mətni alt hissələrə bölmək və onun müxtəlif hissələri arasında keçid təmin etmək 

lazım olduqda istifadə olunur. Bağlantıları tıkladığınızda, araşdırılan mövzu ilə bağlı məlu-

matlarla daha dolğun və quruluşlu bir tanışlıq baş  verir. 

Qrafik elementlərdən istifadə etməklə həndəsi məsələləri nəzərdən keçirərkən hipermətn 

daxilində aşağıdakı informasiya bloklarının növlərini ayırd etmək olar: 

• başlanğıc səhifəsi - problemin şərtini (qoyuluşunu), onun məqsədlərini, habelə həndəsi 

obyektlərin ilkin məlumatlarının ən ümumi və əsas xüsusiyyətlərinin siyahısını ehtiva edir. 

Ənənəvi məzmun cədvəlindən fərqli olaraq, başlanğıc səhifəsi həndəsi bir cismin ümumi təs-

viridir; 

• əsas mətn - problemin həllinin birbaşa əsaslandığı məlumatları verir; italik, təfsiri müəy-

yən bir problemdə mövcud olan anlayışları və ya həndəsi manifoldları, onların həndəsi ölçülə-

rini, problemin həllində istifadə olunan metod və ya alqoritmləri göstərir; 

• müxtəlif vizual aydınlıq növlərindən (mətn, rəsmlər, video qeydlər) istifadə edərək təs-

virlər (müxtəlif növlər) və nümunələr; 

• ənənəvi məlumat mənbələrinə istinad edən biblioqrafiya. 

Hipermətn mühitində həndəsə problemləri ilə işləməkdə tələbələrin müstəqil işi zehni hə-

rəkətlərin mərhələli formalaşması prosesinin modulları ilə təmsil oluna bilər (Şəkil). 

Bu modullar və yuxarıda göstərilən informasiya blokları əsasında şagirdlərin qrafik vasitə-

lərdən istifadə etməklə həndəsi məsələləri müstəqil həll etmələri üçün mobil elektron dərslik 

formalaşdırılır. 

Tapşırığın ilkin təqdimatında tələbə onun vəziyyətini görür (“Tapşırıq” modulu). Bundan 

əlavə, elektron dərsliyin başlanğıc səhifəsindən tələbə problemin həlli üçün lazım olan alqorit-

mi axtarmağa başlayır (“Alqoritm” modulu). Elektron dərsliyin kontekstinin olması sayəsində 

şagird alqoritmin mənasını daha mənalı şərh edə bilər. Məsələnin ilkin vəziyyətinin başa dü-

şülməsi və onun həndəsi-qrafik şərhi, eləcə də digər oxşar problemlərlə korrelyasiya (artıq 

həll olunub) problemin yeni kontekstdə yenidən nəzərdən keçirilməsinə gətirib çıxarır (“Mü-

zakirə, problemli məqamlar üzrə şərhlər” modulu). Əgər məsələnin şərtinin başa düşülməsi 

mərhələsini verilmiş məsələnin başlanğıc nöqtəsi hesab etsək, onda onların alqoritmləri ilə ar-
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tıq həll olunmuş məsələlər geriyə doğru hərəkətdir və bu həndəsi-qrafik məsələnin həllinin 

gələcək nəticəsi və yeni alqoritm irəli hərəkətdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemin belə yenidən nəzərdən keçirilməsi ilə tələbənin müstəqil olaraq konkret məsələ-

ləri təsnif etmək və alqoritmlərin uyğunluğu prinsipinə uyğun olaraq öz təsnifatını yaratmaq 

bacarığı artır (“Əlavə məlumat” modulu). Tələbənin verilmiş həndəsi-qrafik məsələnin həlli 

alqoritmi haqqında məlumatlı olma prosesi müəyyən bir hərəkət marşrutu şəklində təqdim 

olunur. Bu tapşırığın digər tapşırıqlarla onların alqoritmlərinin məcmusunda əlaqələndirilməsi 

və bu tapşırıqla bağlı alqoritmlərin şərhi düzgün həlli tapmağa imkan verir (“Alqoritm haq-

qında öz konsepsiyanızın yaradılması” modulu). Hipermətndəki kontekst fikrin istiqamətlən-

dirilməsinə, qavrayış və dərketmə sintezinin genişlənməsinə kömək edir (biblioqrafiya bloku).  

Tələbənin məsələdə istifadə olunan alqoritmin mənasını başa düşməsi baxımından hiper-

mətndə açar sözlərə olan tələblərin müzakirəsi vacibdir. Onlar  

• kifayət qədər məlumatlı olmalı; verilən tapşırıq daxilində əsasən terminoloji məna daşı-

malı; 

• məsələnin şərtində  müəyyən qiymətə malik olmalı; 

• verilmiş hipermətn daxilində yalnız bir informasiya bloku ilə məntiqi əlaqədə olmalı 

Məsələnin şərtini oxuyan şagird mətnin qrammatik tərtibatına əsaslanaraq onun məzmunu-

nu qavrayır. Məsələnin mətnindəki ilkin siqnallar həndəsi manifoldların (obyektlərin) xarici 

formasıdır ki, bu da tələbə tərəfindən sözlər və cümlələr şəklində ayırd edilir  və müəyyən bir 

alqoritmlə əlaqələndirilir. Bununla belə, hipermətndə təsvir olunan həndəsi xüsusiyyətlərin və 

Tapşırıq məlumat mənbəyi kimi 

Məsələ  

Alqoritm  

Müzakirə, problemli 

məqamlara dair şərhlər 

Əlavə  informasiya 

Didaktik kontekst 

İnformasiyanın təmsili, qavranılması və semantik emalı 

Alqoritm və onun şərhi haqqında anlayışın formalaşması 

Həndəsi elementlərə əsaslanan  alqoritm tapmaq 

bacarığı 

Cədvəllərdən, diaqramlardan, qrafiklərdən və s. istifadə 

edərək tapşırıq təsnifatçısından istifadə edərək mənası, 

assosiativ əlaqələri dərinləşdirmək, 

Uyğunluq prinsipinə uyğun olaraq alqoritmin mənasını 

izah etmək, öz alqoritminizi tərtib etmək və onu 

tapşırıq təsnifatı ilə əlaqələndirmək bacarığı 

Öz alqoritm konsepsiyanızı 

yaratmaq 
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xassələrin hamısının problemi başa düşmək üçün eyni məna daşımadığını da nəzərə almaq la-

zımdır. Məlumatı qəbul etmək və emal etmək üçün tələbə aşağıdakıları etməlidir: 

• manifoldların informasiya həndəsi determinantlarını tanımağı bacarmalı; 

• formada üst-üstə düşən həndəsi hadisələri ayırd etmək; 

• problemi onun həlli alqoritmi ilə əlaqələndirməyi bacarmalıdır. 

Ayrı-ayrılıqda, müəllimin müəyyən etdiyi mövzuya dair əlavə məlumatlarla tələbə işinin 

modulu üzərində dayanmaq lazımdır. Əlavə məlumatlarla işləmək, problemin mənasını və 

onun alqoritmini daha dərindən başa düşməklə əlaqələndirilir. Bunun üçün hipermətn mühi-

tində müxtəlif növ nümunələr, təsvirlər, rəqəmlər, qrafiklər, cədvəllər, şərhlər və s. tətbiq edi-

lir. Çox vaxt müəllim mühəndislik və həndəsi problemlərdən istifadə edir, yəni, şərti və tələbi 

mühəndisin peşə fəaliyyətində yaranan müəyyən vəziyyətin modelini müəyyən edən və bu və-

ziyyətin öyrənilməsini həndəsi-qrafik modelləşdirmə üsulu ilə həyata keçirilən vəzifələr. Belə 

problemlərin həlli zamanı şagirdin fənlərarası səriştəsi inkişaf edir (2).  

İnformasiyanın strukturlaşdırılması və təqdim edilməsinin hipermətn prinsipi tələbənin 

diqqətini və düşüncəsini düzgün cavabın axtarışına yönəltməyə kömək edən yardım və məslə-

hətlər sistemindən başqa bir şey deyildir (1). Tələbə sonuncu modula – “Öz alqoritm konsep-

siyasının yaradılması”na gəldikdə, o, artıq problemin həlli üçün müəyyən bir alqoritm haqqın-

da kifayət qədər biliyə malikdir və təqdim olunan problemin həllini özü verə bilər, həmçinin 

özünü yarada bilər. Məsələlərin uyğunluq prinsipinə görə alqoritmlərin növlərinə görə, həll 

yollarının sayına görə, eyni tipli alqoritmlərin vəhdətinə görə təsnifatı. 

Məlumat quruluşunun hipermətn prinsipi tələbənin müstəqil işi üçün aşağıdakı imkanları 

təmin edir: 

• Simsiz cihazlarda istifadə üçün nəzərdə tutulmuş mobil təlim üçün əsas vasitə kimi mo-

bil elektron dərslik yaratmağa imkan verən tədris materialının təkmilləşdirilmiş təqdimatı; 

• informasiyanın təqdim edilməsinin çevik forması, bu halda biz informasiya ehtiyatlarına 

istənilən vaxt və istənilən yerdə çıxış imkanını nəzərdə tuturuq; 

•  şagirdin fərdi ehtiyaclarını nəzərə almaq; 

• şagirdin dünyagörüşünü genişləndirməyə və problemin həlli üçün tədris materialının ki-

fayət qədər informasiya tutumunu təmin etməyə imkan verən informasiya bloklarının məntiqi 

əlaqəsi. 

Mobil elektron dərslikdən istifadə edən tələbələrin uğurlu müstəqil işi üçün aşağıdakı şərt-

lər yerinə yetirilməlidir: 

• müəllim tərəfindən konkret bir didaktik tapşırıq təyin edilməsi; 

• tələbənin bilik, bacarıq və bacarıqlarının tələb olunan həcminin və səviyyəsinin mövcud-

luğu; 

• biliyin müstəqil və sistemli şəkildə doldurulmasına şagirdin psixoloji münasibətinin inki-

şafı. 

Məqalənin aktuallığı. Müstəqil iş üçün nəzərdə tutulan tapşırıqlar aktiv və yaradıcı ol-

malı, müstəqil həll yolları axtarışını stimullaşdırmalıdır. Müstəqil iş texnikalarına yiyələnmək, 

özünütəhsil bacarıqlarının inkişafı üçün ilkin şərtdir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Hipermətn mühitində həndəsə məsələlərinin həllində tələbələrin 

müstəqil işi zehni hərəkətlərin mərhələli formalaşması prosesinin modullar şəklində təqdim 

edilməsi. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. İşdə elektron mühitdə həndəsi məsələlərin həl-

li üçün təlim strategiyası məsələləri müzakirə olunur, konkret elektron tədris texnologiyası se-

çilərkən metodiki məsələlərin həllinə xüsusi diqqət yetirilir. 
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Məlumdur ki, Python proqramlaşdırma dili yeni olduğundan onun həm nəzəri, həm də 

praktiki cəhətdən tədrisində problemlər mövcuddur. Nəticədə fənni tədris edən müəllimlərin 

əksəriyyəti bu sahədə ya çox səthi biliyə malik olurlar, ya da ümumiyyətlə bunun məzmun 

xəttini bilmirlər. Bütün bu çatışmazlıqları nəzərə alıb tam fərqli yanaşma və metodika təklif 

edirik. Təklif etdiyimiz metodikanın əsası öyrədiləcək materialın nəzəri hissəsini paralel ola-

raq praktikadan keçirməklə öyrədilməsi və eksperimental olaraq yoxlanılmasıdır.  

Qeyd etdiklərimizi nəzərə almaqla Python proqramlaşdırma dilinin nəzəri və praktiki cə-

hətdən öyrənilməsi üçün sistemli formada aşağıdakı ardıcıllıq verilir. 

1. Python proqramlaşdırma dili haqqında ümumi məlumat və onun yaddaşa yüklənməsi 

2. Python proqramlaşdlrma dilinin əsas operatorları. 

3. Praktik məsələlərin proqramının tərtibi və eksperimentdən keçirilməsi. 

Məlumdur ki, indiyə qədər 698 adda proqramlaşdırma dili mövcuddur. Ilk proqramlaşdır-

ma dili “ADA” proqramlaşdırma dilidir. Bəhs edəcəyimiz Python proqramlaşdırma dili 1991-

ci ildə Gvido van Rossum tərəfindən hazırlanmışdır. Python proqramlaşdırma dili universal-

dır. Pyrhon “dili” vasitəsilə müxtəlif təyinatlı proqramlar yazmaq mümkündür. Müsbət cəhət-

lərindən ən başlıcası odur ki, onda yazılan proqramlar istənilən əməliyyat sistemində yerinə  

yetirilə bilər və müasir tələblərə cavab verir. Onun obyektyönlü, funksional olması da üstün 

cəhətlərindən biridir. Xüsusilə üstün cəhətlərindən biridə onun asanlıqla öyrənilməsidir. Orta 

məktəblərdə bu dilin tədrisinin xüsusi əhəmiyyəti vardır. Ona görə bu dilin orta məktəblərdə 

tədris metodikası sistemli şəkildə işlənilməlidir. Qeyd edək ki, 2015-ci ildən etibarən orta 

məktəblərdə proqramlaşdırma dili kimi Python dili tədris edilir. Proqramlaşdırmaya başla-

mazdan əvvəl Python dilinin interpretatorunu yükləyib kompüterə instalyasiya etmək lazım-

dır. Bunun üçün Python layihəsinin http://python.org saytından öz əməliyyat sistemimizə 

uyğun olan versiyanı yükləmək lazımdır. Python dilinin interpretatoru Windows, UNİX, OS 

və s sistemləri üçün mövcuddur. Orta məktəblərdə Windows əməliyyat sistemindən istifadə 

etdiklərinə görə Windows platforması əsas götürülür. Saytın Download bölməsindən Win-

dows platforması seçilir. Python proqramlaşdırma dili, Python 2x və Pyrhon 3x istiqaməti üz-

rə inkişaf etdirilir. Fərqləri nəzərə alsaq, onu demək olar ki, Python 3x realizasiyası daha sadə 

sintaksisə malikdir. İnstalyasiya python-3.4.3.msi faylını yüklədikdən sonra onu icra etmək 

lazımdır. Next açar sözünü “aktivləşdirməklə” nəticəni almış olarıq. Sonda isə Finish klavişi-

ni sıxmaqla instalyasiya prosesini qurtarırıq.  

Python proqramlaşdırma dilinin standart komplektinə İDLE adı verilən interqallaşdırılmış 

http://python.org/
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proqram işləmə mühiti daxildir. İDLE mühitində Python dilində proqram yazmaq üçün mətn 

redaktoru və proqram sazlayıcısı mövcuddur.  

.>>>print(“Salam uşaqlar !”)  

Salam uşaqlar! 

>>> 

Nəticədə monitorda (ekranda) Salam uşaqlar alınacaqdır. Deməli, əmrlər rejimində En-

ter düyməsini sıxdıqdan sonra Payton proqramlaşdırma dilininin  interpretatoru proqramı icra 

edib nəticəni monitora çıxardı. Eyni proqramı faylda da yazıb nəticəni monitorda ala bilərik. 

Bunun üçün aşağıdakı əməliyyatlar ardıcıllığı yerinə yetirilir.  

1. İDLE mühitində əsas menyudan File New File ardıcıllığını seçmək 

2. Redaktor pəncərəsində print (“Salam uşaqlar!”)  əmrini yazmaq. 

3. Menyudan File Save əmrini seçməklə proqramı yaddaşa yazmaq 

Menyudan Run Run Module əmrini seçməklə proqramı icra etsək, yekunda eyni nəticə 

alınacaqdır. Qeyd etmək lazımdır ki, Python proqramlaşdırma dilində yazılmış proqram fayl-

larına skript deyilir və genişləndirilmələr .py və ya .pyw yazılışında olur. Bunları yazmaqla 

şagirdlərdə Python proqramlaşdırma dilinin ilk xüsusiyyətləri haqqında təsəvvür yaradıldı.  

Dəyişənlərə ad verilərkən latın əlifbasından istifadə etmək lazımdır. 

1. Dəyişənlərin adları ixtiyari uzunluqda ola bilər. 

2. Dəyişənlərin adları rəqəm ilə başlaya bilməz, lakin ortada rəqəm yazıla bilər. Məsələn, 

Goy21gol, Gəncə2000g, və s. Dəyişənin adı _(altxətt) ilədə başlaya bilər. Məsələn _tur, 

_kitab və s. 

3. Dəyişənlərə ad verərkən proqramlaşdırma dilinin xüsusi təyinatlı sözlərindən (rezerv 

sözlər) istifadə etmək olmaz. Məsələn eilf, else, if , from və s. 

4. Python proqramlaşdırma dilində böyük və kiçik hərflərin mənası var. Məsələn mer, 

MER, tur, TUR və s. 

Python proqramlaşdırma dilində hər hansı riyazi məsələnin proqramlaşdırılması üçün əv-

vəlcə istifadə edilən operatorların xarakterik xüsusiyyətlərin öyrətmək vacib məsələlərdən bi-

ridir. İlk əvvəl operatorların vəzifələrini öyrənəndən sonra proqram tərtib etmək lazımdır. Bu 

zaman şagird əyani olaraq istifadə edilən operatorun xüsusiyyətlərini öyrənəcəklər. Məsələn,  

aşağıda verilmiş məsələlərin Python proqramlaşdırma dilində proqramları  tərtib edək. 

1.Hər hansı ikirəqəmli ədəd 3-ə bölünür. Əgər onun rəqəmləri arasına sıfır yazsaq və alın-

mış ikirəqəmli ədədə yüzlüyün 2 mislini əlavə etsək, əvvəlki ədəddən 9 dəfə böyük olan ədəd 

alınar. İkirəqəmli ədədi tapın.  

Həlli:  

Əvvəlcə riyazi modelini quraq. Axtarılan ikirəqəmli ədəd A=XY=10*A+Y olsun. Onda 

ikirəqəmli ədəd B=XOY= 100*X+Y olar. Lakin məsələnin şərtinə C=B+2*X=100*X-

+Y+2*X=102*X+Y olar. Beləliklə  C=9*A. Qeyd etdiklərimizi nəzərə alaraq Python dilində 

proqramı tərtib edək.  

For   i  in  range (1,10): 

For   j in range (1,10):  

a=10*i + j 

b=100*i +j 

c=102*i+j 

if a%3=0  and c=9*a: 

t=a 
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print(t) 

Proqramlaşdırmanın tətbiqi metodikasından istifadə etsək, onda yazılmış proqrama müra-

ciət edilərək daha mürəkkəb məsələlərin proqramını yaza bilərik. 

2. Verilmiş ikirəqəmli ədədi kvadrata yüksəltmək üçün onun rəqəmləri arasına hər hansı 

ikirəqəmli ədəd yazmaq lazımdır. Sonuncu ikirəqəmli ədədi tapın.  

                                                Həlli: 

Verilmiş ikirəqəmli ədəd XY olsun. Onda onun rəqəmləri arasına yazılmış ikirəqəmli ədə-

di  ZT ilə işarə etsək, aşağıdakı ədəd alınar. XZTY=1000*X+100*Z+10*T+Y. Məsələnin şər-

tinə görə XZTY=XY olar. 

K=0 

for x in range(1,10): 

for y in range(1,10): 

for  z  in range(1,10): 

for  t  in range(0,10): 

a=1000*x+100*z+10*t+y 

if a=(10*x+y)**2: 

print(‘a=’,a,’z=’,z,’t=’,t) 

k=k+1 

if k=0: 

print (‘Belə ədəd yoxdur’) 

Python proqramlaşdırma dilində qrafik operatorlardan istifadə edərək müxtəlif tipli proq-

ramlar vasitəsilə şagirdlərdə Vətən sevgisini də  aşılamaq metodiki cəhətdən əsasdır. Məsələn 

(10,200) koordinatdan başlayaraq “QARABAĞ AZƏRBAYCANDIR!” sözünü və ulduzu par-

laq şəkildə çap etmək üçün proqramı yazaq. 

From turtle import* 

for i in range(5) 

right(145) 

begin_fill() 

while True : 

forward(200) 

left(170) 

if abs(pos))<1: 

        break 

bgcolor(‘green’) 

pencolor(‘yellow’) 

  penup() 

goto (10,200) 

write (‘QARABAĞ AZƏRBAYCANDIR!’, align=”center”, font=(“Jokerman”, 32, 

”normal”)) 

end _fill() 

done() 

Məqalənin aktuallığı. Pythonun yeni bir proqramlaşdırma dili kimi tədrisində həm nəzə-

ri, həm də praktiki olaraq müəyyən problemlər özünü büruzə verir. Bu çatışmazlıqları nəzərə 

alaraq məqalədə tamamilə fərqli bir yanaşma və metodologiya təklif olunur. Təklif olunan 

metodologiya, paralel təcrübə vasitəsilə öyrənilən materialın nəzəri hissəsinin təliminə və eks-

perimental yoxlamasına əsaslanır. Məqalə də məhz bu kimi vacib bir problemə həsr olundu-
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ğundan onu aktual hesab edə bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə Python proqramlaş-

dırma dilinin nəzəri və praktiki cəhətdən öyrənilməsi üçün sistemli formada ardıcıllığı sadala-

nır, hər hansı riyazi məsələnin proqramlaşdırılması üçün əvvəlcə istifadə edilən operatorların 

xarakterik xüsusiyyətləri göstərilərək tərtib olunan proqramlar haqqında məlumatlar verilir və 

proqramdan istifadə etməklə müxtəlif məsələlərin həlli yolları göstərilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 

tələbələri, eləcə də magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Summary 

 
We all know that Python is a new programming language. Therefore, in his teaching there 

are certain problems, both theoretical and practical. Most of the teachers teaching this subject 

either have very superficial knowledge of this area or have no knowledge of the content at all. 

Given these shortcomings, the article proposes a completely different approach and 

methodology. The proposed methodology is based on training and experimental verification 

of the theoretical part of the studied material through parallel practice. 
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Bu gün dünyanın istənilən nöqtəsində yaşayan və internetə çıxış əldə edə bilən hər bir kəs 

arzu etdiyi halda bir veb sayt yarada bilər. Bunun üçün kompyuter avadanlığının və müəyyən 

elmi biliklərin olması kifayətdir. Müasir dövrdə texnologiyaların sürətli inkişafı veb saytların 

daha da təkmilləşdirilməsinə şərait yaratmışdır. Belə ki, HTML, CSS və Javascript kimi tex-

nologiyaların imkanlarının çoxalması vebsayt yaratmaq istəyən şəxslərə əlavə üstünlüklər qa-

zandırmışdır. Sayt yaratmaq istəyən şəxs öncəliklə əsas məqsədi seçməlidir, yəni yaradılacaq 

vebsayt hansı işlər üçün istifadə olunacaqsa, o, müəyyənləşdirilməlidir.  

Daha sonra veb saytın infranstrukturu yaradılarkən düzgün domen adın seçilməsinə diqqət 

yetirilməli və domen ad sisteminin unikal ad olub-olmaması yoxlanılmalıdır, yəni təkrarlan-

ma, eyni adın istifadəsi mümkün deyil. İlk növbədə mövzunun aktuallığı barədə onu deyə bi-

lərik ki, sadəcə şəxsi məqsədlər üçün deyil, biznes idarəçiliyi sahəsində çalışan şəxslər də sayt 

yaratmaqla işlərini elektron versiyada daha yaxşı imkanlarla genişləndirə bilərlər. Hal-hazırda 

dünyanın bir çox ölkəsində elektron ticarət biznesi inkişaf etməkdədir və əlyetənliyin, konfi-

densiallığın təmin olunması, daha çox insana əlyetən ola bilmək üçün veb saytların təkmilləş-

dirilməsi üzrə bir sıra tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Həm verilənlər bazasındakı sorğuların 

optimal cavablandırılması zamanı, həm də domen adların qanunauyğunluqla seçilməsi zamanı 

xüsusi meyarlara diqqət yetirilməlidir. 

Lokal və qlobal kompüter şəbəkələri üzrə elmi-nəzəri məlumatların və praktiki bacarıqla-

rın təmin olunması, ümumi şəbəkələr və onların konfiqurasiyasının təşkili zamanı DNS (Do-

main Name System) paketlərindən istifadə olunmaqdadır. DNS paketlərinin istifadəsinin ak-

tuallığı əsasən elektron poçt vasitəsi ilə informasiya mübadiləsi baş verərkən şəbəkə istifa-

dəçilərinin ünvanlarının və İP adreslərinin ikilik kodlar şəklinə çevrilməsində domen sistem-

lərinin rolu və əhəmiyyəti ilə xarakterizə olunur.  

Qeyd etdiyimiz kimi, veb saytların yaradılması zamanı domen ad sistem paketlərindən ge-

niş istifadə olunur. Öncəliklə DNS paketləri barədə məlumat verək. Domen Adlar Sistemi 

(DNS) internetin əsaslarından biridir, lakin şəbəkədən kənar insanların çoxu ondan hər gün iş-

lərini görmək, e-poçtlarını yoxlamaq və ya smartfonlarında vaxt itirmək üçün istifadə etdiklə-

rini dərk etmirlər. Ümumi mənada DNS nömrələrlə uyğun gələn adlar kataloqudur. Nömrələr, 

bu halda, kompüterlərin bir-biri ilə əlaqə saxlamaq üçün istifadə etdiyi IP ünvanlarıdır. 

İstifadəçilər veb sayt yaradarkən düzgün domen ad seçməklə saytın etibarlılığını təmin etmiş 

olurlar və bəzi hallarda sayt adlarının kodlar şəklində göstərilməsi lazım gəlir.  
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Bu zaman DNS paketlərindən istifadəyə ehtiyac yaranır. Bu paketlər vasitəsi ilə verilmiş 

sayt adları yəni domen adlar İP ünvanlarına çevrilərək kodlar şəklində ifadə olunur. DNS pa-

ketləri şəbəkə serverlərində bir sorğu qeydiyyatı, əlavə izləmə infranstrukturu olmadan birba-

şa olaraq domen adların əsas trafikini, yəni keçdiyi yolu müəyyən etməyə imkan verir. Mə-

lumdur ki, İnternetə qoşulan hər bir cihaza İnternet Xidmət Provayderi tərəfindən bir IP (In-

ternet Protocol) ünvanı verilir və İnternetdəki digər cihazlar bu cihazlara verilən IP ünvanları 

ilə çatır. IP ünvanları olan iki fərqli cihaz eyni şəbəkədə olmasa belə, onlar bir-biri ilə mar-

şrutlaşdırıcılar vasitəsilə əlaqə saxlaya bilirlər.  

Vebsayta daxil olmaq üçün brauzerə konkret IP ünvanını daxil etmək hələ də mümkündür. 

Qeyd edək ki, ən böyük qlobal şəbəkə hesab olunan  İnternetin sərhədləri olmadığı üçün DNS 

paketlərinin etibarlılığı nə qədər güclü olsa da bəzi hallarda şəbəkə verilənləri kiberhücumlara 

məruz qala bilir. İndi isə vebsaytların yaradılması strukturundan bəhs edə bilərik. Veb saytın 

ümumi inkişaf prosesinin necə görünə biləcəyinə nəzər salaraq deyə bilərik ki, inkişaf mərhə-

lələrinin ümumi sayı adətən beş ilə səkkiz arasında dəyişir.   

Ümumi mənada sayt yaradılması prosesinin mərhələlərini qeyd edək: 1) Məlumatların 

toplanması; 2) Planlaşdırma; 3) Dizayn; 4) Məzmun Yazma və Montaj; 5) Kodlaşdırma; 6) Sı-

naq, Nəzərdən keçirmə və işə salma; 7) Baxım.  

Birinci mərhələdə məlumatın toplanması, əsas məqsədlər və hədəf auditoriyası müəyyən-

ləşdirilir. Bu nöqtədə ən vacib vəzifə gələcək veb saytın məqsədlərini, əldə etmək istədiyimiz  

əsas məqsədləri və sayta cəlb etmək istədiyimiz hədəf auditoriyasını aydın şəkildə başa düş-

məkdir. Bu cür vebsaytın hazırlanması sorğusu gələcək layihənin idarə edilməsi üçün ən yaxşı 

strategiyanın hazırlanmasına kömək edir. Veb saytın inkişaf dövrünün plan mərhələsində tər-

tibatçı müştəriyə bütün saytın necə görünəcəyini mühakimə etməyə imkan verən məlumatları 

yaradır.  

Dizayn mərhələsində veb sayt formalaşır. Şəkillər, fotoşəkillər və videolar kimi bütün vi-

zual məzmun bu addımda yaradılır. Bir daha qeyd edək ki, birinci mərhələdə toplanmış bütün 

məlumatlar çox vacibdir. Dizayn üzərində işləyərkən müştəri və hədəf auditoriya nəzərə alın-

malıdır. Məzmun yazmaq və tərtib etmək adətən veb saytın yaradılmasının digər mərhələləri 

ilə üst-üstə düşür və onun rolunu qiymətləndirmək olmaz. Bu addımda veb saytıın auditoriya-

sına çatdırmaq istədiyimiz mahiyyəti yazılı şəkildə yazmaq və fəaliyyətə çağırışlar əlavə et-

mək lazımdır. Daha sonra kodlaşdırma mərhələsində veb saytın özünü tam formalaşdıra bilə-

rik. Əvvəlki mərhələlərdə dizayn edilmiş qrafik elementlər faktiki veb-sayt yaratmaq üçün is-

tifadə edilməlidir.  

Adətən əvvəllər sayt xəritəsi şəklində yaradılmış veb-sayt iyerarxiyasına uyğun olaraq əv-

vəlcə ana səhifə yaradılır, sonra isə bütün alt səhifələr əlavə olunur. İndi isə veb saytların ya-

radılmasına və DNS-in saytla əlaqəsinə diqqət yetirək. Anlaya biləcəyimiz qaydada izah et-

sək, veb saytı virtual və ya rəqəmsal bir vitrin kimi təsəvvür edə bilərik.  

Təqdim edəcəyimiz malları istifadəçilərin görə bilməsi üçün bizə vitrin yəni bir struktur 

modeli lazımdır. Bu zaman belə bir sual yaranır ki, istifadəçilər bizim yaratdığımız veb saytı 

necə tapa bilir? Məhz bu zaman domen adlar işə düşür. Sayt yaradarkən seçdiyimiz domen adı 

unikaldır, yəni bütün internet şəbəkəsində başqa belə ad yoxdur. Hər hansı bir şəxs seçdiyimiz 

domen adı brauzerinə yazdıqda (məs: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari və s.) bu, veb-

saytımızı tapmaq üçün kompüterə hara müraciət edəcəyini bildirən ünvan kimidir. 

Keçmiş dövrlərdə internet şəbəkəsi yeni yarandığı zamanlarda hələ domenlər mövcud de-

yildi. Bu səbəbdən də kompüterlər bir-birini tapmaq üçün IP ünvanları adlanan nömrə sətirlə-

rinə etibar edirdilər. Yəni domen adların bir növ ikilik kodlar kimi yazılışından istifadə olu-
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nurdu. Lakin vebsaytların IP ünvanlarının kodları uzun ola biləcəyindən istifadəçilər üçün bu 

kodları yadda saxlamaq çətinləşirdi. Məhz bu səbəbdən DNS paketlərindən istifadə olunmağa 

başlanıldı.  

Qeyd edək ki, istifadəçi vebsayta daxil olmaq üçün brauzerə sorğu göndərir və brauzerin 

axtarış çubuğuna domen adını yazdıqda, brauzer sayta daxil olmaq üçün təmsil etdiyi IP ünva-

nından istifadə edir. Domen adların veb saytlarda önəmindən danışdıqdan sonra sorğularla 

birbaşa əlaqəsindən məlumat verə bilərik. Öncəliklə sorğu dedikdə nə başa düşülür bunu izah 

edək. Sorğu verilənlər bazası cədvəlindən və ya cədvəllər birləşməsindən məlumat əldə et-

mək məqsədi ilə ünvanlanmış bir növ müraciətdir. Bu, əldə olunacaq məlumatlar Strukturlaş-

dırılmış Sorğu Dili (SQL) tərəfindən qaytarılan nəticələr və ya şəkillər, qrafiklər və ya mürək-

kəb nəticələr və s. şəkildə verilə bilər. Sadədən mürəkkəbə qədər verilənlər bazası sorğularını 

yerinə yetirmək üçün bir neçə müxtəlif sorğu dillərindən biri istifadə edilə bilər. Sorğu veri-

lənlər bazası xüsusiyyəti zərurət baxımından məlumatların saxlanma qabiliyyətinə bərabərdir.   

Verilənlər bazasından sorğu etmək üçün yeganə yol xüsusi sorğu dilindən istifadə etmək 

deyil. Belə ki, istifadəçi standart menyudan onu axtarışda istiqamətləndirəcək mövcud para-

metrləri seçə bilər. Bu üsul  sadə olsa belə daha  çevik bir üsuldur.  İndi isə sorğuları bir qədər 

izah etdikdən sonra DNS  sorğuları nədir? sualını şərh edək. DNS sorğusu (DNS məlumat is-

təyi kimi də tanınır) istifadəçinin kompüterindən (DNS müştərisindən) DNS serverinə göndə-

rilən məlumat tələbidir.  Əksər hallarda domen adı ilə əlaqəli IP ünvanını istəmək üçün DNS 

sorğusu göndərilir.  

Ümumiyyətlə, bir domenə çatmaq cəhdi əslində həmin domenlə əlaqəli IP ünvanını əldə 

etmək üçün DNS serverlərinə sorğu göndərən bir DNS müştərisinin istəyi kimi başa düşülə 

bilər. DNS sorğularının növlərinə diqqət yetirək. Ümumi olaraq domen adı sistemindən istifa-

də edərək, bir əsas şəbəkə kompyuteri və ya domen adını IP ünvanına həll etməyin iki yolu 

var – 1) rekursiv sorğu və 2) qeyri-rekursiv sorğu. Rekursiv sorğu, DNS müştərisi ad server 

sistemindən tam tərcüməni yerinə yetirməsini xahiş edərək birbaşa domenin IP ünvanını al-

dıqda olur. 

Qeyri-Rekursiv sorğu isə DNS müştərisi lazım olan məlumatları ehtiva edən serveri tapa-

na qədər ad serverləri ilə bir-bir əlaqə saxladıqda yaradılır. Rekursiv sorğunun arxasındakı ic-

ra olunan prosesin necə işləməsini mərhələlərlə izah edək:  

 1. İstifadəçi sevimli brauzerini açır və ünvan çubuğuna https://www.somedomain.com 

ünvanını daxil edir. Onun kompüteri www.somedomain.com üçün IP ünvanını bilmir, ona gö-

rə də istifadəçinin DNS həlledicisinə sorğu göndərir. 

 2. Həlledici www.somedomain.com üçün IP ünvanını bilmir, ona görə də kök (baza 

əsas) DNS serverlərindən birini sorğulayacaq. 

 3. Kök serverlər .com kimi bütün TLD-lərin (Top Level Domain-Yüksək səviyyəli do-

men) yerlərini bilirlər, www.somedomain.com-un IP-sini bilmirlər, ona görə də .com server-

lərinin yerini qaytarırlar. 

 4. Sorğu .com TLD serverlərinə çatdıqdan sonra o, www.somedomain.com saytının 

səlahiyyətli DNS serverini tapacaq və həmin serverlə həllediciyə cavab verəcək. 

 5. Həlledici domenin səlahiyyətli DNS serverinə sorğu göndərəcək və onu həll edəcək. 

 6. Domenin səlahiyyətli DNS serveri öz verilənlər bazasında yoxlayacaq və IP ünvanı 

olan www.somedomain.com üçün giriş tapacaq. 

 7. Nəhayət, həlledici www.somedomain.com üçün IP ünvanını biləcək və nəticəni isti-

fadəçinin kompüterinə göndərəcək. 

Beləliklə, istifadəçinin ünvanladığı sorğu cavablanmış olacaqdır. Rekursiv olmayan sorğu-
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ların arxasındakı icra olunan proses də analojidir. Rekursiv sözünün mənası ümumi olaraq 

“özünü yeniləyən” kimi başa düşülür. Bu mənada rekursiv sorğu zamanı kompyuter mövcud 

domen adlar arasında yenilənmə apararaq daxil edilmiş saytın domen ünvanını axtarır və bü-

tün mümkün variantları ekrana çıxışa verir. Lakin  rekursiv olmayan sorğuda əlavə yenilənmə 

aparmadan sadəcə daxil edilmiş sayt adına uyğun olan və daha öncə giriş olunmayan ünvan-

ları ekrana çıxarır.      

Ümumiyyətlə, müasir zamanda veb sayt istifadəçilərinin sayı günü-gündən artmaqda da-

vam edir. Buna səbəb dövrün texnologiyalarının inkişafı kimi yetişən gənc nəslin də günü-

gündən inkişaf etməsidir. Dövrün tələblərinə uyğun olaraq saytların təkmilləşdirilməsi DNS 

paketlərindən istifadənin aktuallığı məsələsi ön plana çıxarmışdır. Biznes sahəsi ilə məşğul 

olan şəxslər üçün vebsaytın olması o deməkdir ki, müştərilər onları hər zaman – istənilən 

vaxt, hər yerdə tapa bilsinlər. Hətta iş saatları xaricində olsaq belə veb saytın mövcudluğu ye-

ni müştərilər tapmağa və təmin etməyə şərait yaradır. O, istifadəçiyə rahatlıq təklif edir, çünki 

onlar ehtiyac duyduqları məlumatı öz evlərinin rahatlığında əldə edə bilirlər və heç bir əlavə 

təzyiqə məruz qalmırlar.  

Son olaraq fikirlərimizi ümumiləşdirib deyə bilərik ki, günü-gündən inkişaf edən texnolo-

giyalar dövründə yaşayırıqsa yaradılan və istifadə olunan hər bir avadanlığın xüsusiyyətlərini 

dərindən bildikdən sonra həyatımızda onlardan istifadə etsək daha məqsədəuyğun nəticə əldə 

edə bilərik. 

Məqalənin aktuallığı. Öz biznesini inkişaf etdirərək dünyanın istənilən yeri ilə əlçatanlığı 

təmin etmək və bununla da qeyd olunan yeniliklərdən yararlanmaqla öz sahəsində uğur qaza-

na bilmək baxımından məqalə aktual sayıla bilər. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik bununla bağlıdır ki, bağlıdır ki, proqramlaşdırma 

və informasiya texnologiyaları sahəsində çalışan şəxslər üçün DNS paketləri və onların veb 

saytlarda istifadəsi, unikal domen adlarının seçilməsi üsulları və s. informasiyanın əldə olun-

ması mühüm hesab olunur.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə göstərilən materiallardan informati-

ka müəllimləri və bu sahədə tədqiqat aparan şəxslər istifadə edə bilər. Həmçinin məqalə müa-

sir dövrdə telekommunukasiyanın əsasını təşkil edən kompüter şəbəkələri ilə praktiki işlər za-

manı istifadəçilərə faydalı sayılmalıdır. Vebsaytlar yaradılarkən İP adreslərin domen adlar 

şəklində saxlanılması və istifadəçilər sorğu göndərdikdə müvafiq domen ada uyğun nəticələ-

rin ekrana çıxarılması məsələləri üzrə informasiya əldə etmək istəyənlər də məqalədən yarar-

lana bilərlər. 
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Н.Ф. Ахмедлы 

 

Роль DNS-пакетов в создании сайта  

и их отношение к запросам 

 

Резюме 

 
В наше время количество пользователей сайта растет. Поскольку большинство ком-

пьютерных сетей используют протоколы передачи на основе пакетов, преобразование 

IP-адресов в двоичные коды и уникальный выбор доменных имен и прямая связь с 

запросами стали приоритетом. 

 

N.F. Ahmadli  

 

The role of DNS packets in site creation  

and their relationship to queries 

 

Summary 

 
The number of website users is growing in modern times. As most computer networks use 

packet-based transmission protocols, the transformation of IP addresses into binary codes and 

the unique selection of domain names and direct communication with queries have become a 

priority. 
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Bu mövzu kompüter və ya proqramlaşdırma ilə maraqlananlar üçün asan deyil. Bu ixtisas 

fərdi məlumatların və ya hər hansı digər məlumatların qorunmasına zəmanət verməyi hədəflə-

yir. Bir tələbənin aldığı dərəcənin ümumi adı Kompüter və İnformasiya Elmləri kimi səslənə 

bilər 

“Kiber təhlükəsizlik” ixtisası işə demək olar ki, hər hansı bir şirkətin qapısını açır, çünki 

bugünkü dünyada informasiya təhlükəsizliyi ən vacib problem və əsas vəzifədir. Tələbələr ve-

rilənlər bazalarını saxlama metodlarını, şəbəkə fəaliyyətini izləmə üslublarını, məlumatları 

qorumaq prinsiplərini, haker hücumlarını dəf etmək üçün texnologiyaları öyrənirlər. Kompü-

terlərin həyata nüfuz etməsinin mövcud səviyyəsi ilə şəbəkə texnologiyaları, cihazlarda təhlü-

kəsizliyin təmin edilməsi, İnternet təhlükəsizliyi, kriptoqrafiyaya, kriptovalyutaların öyrənil-

məsinə, “bulud” təhlükəsizliyinə, hər hansı bir “istifadəçinin” informasiya təhlükəsizliyinə 

diqqət yetirilir. Məlumat mənbəyi kimi proqramlaşdırma prosesində təhlükəsizlik nəzəriyyəsi 

və praktikası öyrənilir. 

Ümumiyyətlə, ABŞ və Avropadakı müasir universitetlərdə əsas fənlər bunlardır: kompüter 

təhlükəsizliyi, şəbəkə təhlükəsizliyi, rəqəmsal məhkəmə ekspertizası, təhlükəsizlik sistemlə-

mailto:bah-aziz@rambler.ru
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rindəki risklərin idarəedilməsi və kiber cinayətlərin araşdırılması. 

 

Tələbələr hansı proqramdan (softlardan) istifadə edirlər? 

Kiber Təhlükəsizliyi öyrənərkən tələbələr aşağıdakılardan istifadə edir və öyrənirlər: 

ENCASE; Nessus paketləri, MetaSploit, Kali Linux, OpenSSH, SSL və s. Tələbələr  davamlı 

olaraq görünən və yenilənən ən yeni və inkişaf etmiş proqramı öyrənir və istifadə edirlər. 

Cyber Security, əmək bazarında aktuallığı və tələbi zamanla artacaq olan super müasir 

bir peşədir. Bu peşə (ixtisas) zatən çox böyükdür və ABŞ kimi bir ölkədə belə son dərəcə yet-

kin mütəxəssis çatışmazlığı var! ABŞ-da və dünyanın bütün ən böyük İT şirkətləri (Facebook, 

Google, Pixar, Twitter, IBM, eBay, Amazon), daha kiçiklərdən danışmırıq, davamlı olaraq 

müvafiq peşələrini genişləndirərək bu peşə üzrə işçilər götürürlər. 

Rəsmi statistikaya görə, ABŞ Əmək Statistika Bürosu, CIS (Beynəlxalq Məktəblər Şu-

rası)) və Comodo İnternet Təhlükəsizliyi işçilərinin orta əmək haqqı 2017-ci ildə ildə 160.000 

ABŞ dollarını keçdi! Yalnız bir nisbi dar çərçivədə olan “kiber təhlükəsizlik” ixtisası üçün 

2021-ci ilədək iş sayı eyni ABŞ Statistika Bürosunun proqnozuna görə 210.000 olacaqdır! 

Çox spesifik olmaq üçün İKT tələbələri aşağıdakı səriştələrə sahib olmalıdırlar: 

— peşə fəaliyyətində yaranan problemlərin mahiyyətini müəyyənləşdirmək, elmin ümumi 

qanunlarından istifadə etmək və riyazi aparatı informasiya peşə tapşırıqları sahəsində tətbiq 

etmək; 

— müasir cəmiyyətdə, informasiya texnologiyalarının tətbiqində, müxtəlif mənbələrdə və 

qlobal kompüter sistemlərində hədəfli məlumat axtarışında məlumatın mahiyyətini və əhə-

miyyətini başa düşmək;  

— peşə sahəsində hüquqi məsləhətlərdən istifadə; 

— qanuni əsaslar, inzibati və texnoloji tətbiqetmə və iqtisadi səmərəliliyi nəzərə alaraq, 

mümkün təhdidləri müəyyənləşdirərək məlumat təhlükəsizliyini təmin etmək üçün köməkçi 

tədbirlər kompleksinin idarə olunması; 

— dövlət və şirkət siyasətinin tələblərinə uyğun olaraq obyektlərə nəzarət;  

— nəzarət, idarəetmə və istismarın alt sisteminin iştirakı və inkişafı;  

— kibertəhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün texniki və iqtisadi məqsədəuyğunluğun ilkin 

təhlilində iştirak; 

— mövcud informasiya təhlükəsizliyi qaydaları nəzərə alınmaqla texniki göstəricilərin ha-

zırlanması; 

— informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və sistem, tətbiq olunan və xüsusi tip 

proqram təminatlarının istifadəsi üçün ümumi alqoritmlər üçün proqramlaşdırma həlləri; 

— tədqiqat zamanı hadisələrin və proseslərin təhlili və dizayn qərarları qəbul edilməsi; 

— milli və xarici standartlardan istifadə edərək obyektlərin və sistemlərin informasiya təh-

lükəsizliyinin təhlili; 

— informasiya təhlükəsizliyinin idarə olunması üçün bir sıra tədbirlərin (qaydalar, prose-

durlar, praktik tövsiyələr) formalaşdırılması və inkişafı. 

İnformasiya texnologiyaları bu gün iqtisadi fəaliyyətin demək olar ki, bütün sahələrində 

tətbiq edilmişdir. Bunlar işin daha səmərəli və davamlı olmasına kömək edir, inkişaf üçün ye-

ni perspektivlər açır və əslində bir çox iş prosesinin əsası olur. Lakin, eyni zamanda, yeni təh-

didlər də gətirirlər. Bu, informasiya texnologiyalarının yalnız ticarət əməliyyatları üçün deyil, 

həm də haqsız rəqabət üçün istifadə edilməsidir; təcavüzkarlar tərəfindən tez-tez istifadə olu-

nur. 
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Ən ümumi təhdidlərə aşağıdakılar daxildir: 

— saytları və məlumat bazalarını sındırmaq; 

— zərərli proqramların paylanması; 

— məxfi məlumatların oğurlanması; 

— daxili infrastruktura uzaqdan giriş əldə etmək; 

— təşkilatın normal fəaliyyətini pozmaq və ya işini tamamilə bloklamaq üçün verilənlər 

bazalarının redaktə edilməsi və ya məhv edilməsi. 

Rəqəmsallaşma kiber təhlükəsizlik mütəxəssislərinə tələbat yaradıb. Ticarət və dövlət üçün 

yeni kadrların əsas mənbəyi bazarın tələblərini başa düşməyi bacaran universitetlərdir. 

Yəni təhsil sustemi, xüsusən də ali məktəblər  bu mövzunu dərk edərək bacardıqları qədər 

çalışırlar ki, müdavimlərini  müasir biliklərə yiyələndirsinlər.  

İnformasiya təhlükəsizliyinin inkişafı kimi kibertəhlükəsizlik, ənənəvi informasiya proses-

ləri modellərindən fərqli olaraq, xarici amillərin və hədəf dağıdıcı təsirlərin mövcudluğunu 

nəzərə alan maddənin, enerjinin və informasiyanın işlənməsi üçün müəyyən bir modelə əsas-

lanır. 

Beynəlxalq informasiya təhlükəsizliyi standartlaşdırma qurumları, aparıcı dünya universi-

tetləri, yüksək texnologiyalı aparıcı şirkətlər, innovasiya texnologiyalarının inkişaf perspek-

tivləri, sənayeyönlü bir yanaşmanın yayılması nəzərə alınaraq ayrı bir elm olaraq informasiya 

təhlükəsizliyi sənayesinin perspektivli bir mənzərəsini meydana gətirirlər. Həm təhsildə, həm-

də  iqtisadiyyatın rəqəmsallaşdırılmasında. Eyni zamanda, informasiya təhlükəsizliyi çox vaxt 

rəqəmsallaşdırma istiqamətini müəyyənləşdirir, lakin özü buna əməl etmir. 

Bu tendensiyanın tanınmış nümunələri pilotsuz nəqliyyat vasitələrinin maşın-arası (maşın-

altı) şəbəkələri, birləşdirilmiş şəbəkə platformaları, 6G rabitə texnologiyaları və antropomorf 

robotlardır. Onlarda informasiya təhlükəsizliyi və kiber təhlükəsizlik məsələləri, tələbləri, 

standartları və metodları ön plana çıxır, informasiya və sənaye texnologiyalarının texnoloji 

imicini və tətbiq profilini formalaşdırır. 

Bu səbəbdən kiber təhlükəsizlik mütəxəssislərindən yalnız ixtisaslaşmış şirkətlərdə və ya 

dövlət xidmətlərində deyil, həm də rəqəmsallaşdırma prosesinin getdiyi və qabaqcıl informa-

siya texnologiyaları ilə məşğul olduqları bütün müəssisələrdə tələb olunur.  

Aşağıda kibertəhlükəsizliyə dair ümumi məlumatlar veriləcək, bu da öz növbəsində İnfor-

masiya texnologiyaları sahəsindən hətta tamamilə kənar bir adamda belə minimal təsəvvürü 

oyadacaq.  

 

Kiber təhlükə.  

Kiber təhlükə - siyasi, sosial və ya digər məqsədlərə çatmaq üçün virtual məkana qanun-

suz giriş və ya zərərli müdaxilə təhlükəsidir.  

Kiber təhlükə, məlumatları ehtiva edən, fiziki və ya virtual bir cihazın materiallarını saxla-

yan bir kompüterin məlumat sahəsini təsir edə bilər. Hücum ümumiyyətlə istifadəçinin şəxsi 

məlumatlarının saxlanması, işlənməsi və ötürülməsi üçün xüsusi hazırlanmış bir saxlama mü-

hitinə təsir edir. 

Kiber təhdidlər hakerlərdən, serverləri sındırmaq və onlardan qanunsuz yolla məlumat əl-

də etmək qabiliyyətli insanlardan gəlir. Hacker kompüter proqramlarının incəliklərini başa 

düşən yüksək ixtisaslı mütəxəssisdir. Tarixən bu söz indi çox vaxt “kompüterə müdaxilə edən” 

mənasında istifadə olunur. 

Ümumiyyətlə, kiber hücumlar qlobal maliyyə sistemi üçün bir nömrəli təhlükədir. Təhlü-

kələrinə görə, kiber hücumlar 2008-ci ildə qlobal maliyyə böhranına səbəb olan kredit və 
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likvidlik risklərini də hətta  üstələyirlər. Bu barədə bir çox İKT mütəxəssisləri  məlumat verir. 

Məsələn, CBS-də ABŞ Federal Ehtiyat Sisteminin İdarə Heyətinin sədri Jerome Powell 

daha ətraflı  bunu izah edir: “Deyərdim ki, hazırda ən çox izlədiyimiz risklər kiber risklərdir. 

Buna görə kiber məkan hadisələrindən narahat olmalısınız. Bu, Fed (ABŞ Federal Ehtiyat Sis-

temi - red.) və buna böyük sərmayə qoyan bütün böyük özəl maliyyə şirkətləri daxil olmaqla 

bütün böyük özəl müəssisələr daxil olmaqla bir çox dövlət idarəsi tərəfindən çox yaxından iz-

lənilən bir şeydir. Və deyərdim ki, bu, qlobal maliyyə böhranı kimi görünən deyil, real bir 

riskdir” dedi. 

Federal Rezerv Sisteminin rəhbərinin izah etdiyi kimi hadisələrin inkişafı üçün ən pis sse-

narilərdən biri, hakerlərin böyük bir ödəmə sistemini söndürməyi bacardıqları bir vəziyyət ola 

bilər ki, bu da bir maliyyə qurumundan digərinə pul axınına mane olacaq. Powell, maliyyə 

sisteminin sektorlarını və hətta bütün təbəqələrini bağlaya biləcəyini söylədi. 

Powell hökumətlərin və özəl müəssisələrin bu cür təhdidlərdən getdikcə daha çox ehtiyat-

landığını qeyd etdi: “Bu kimi şeylərdən qorunmaq üçün çox vaxt, səy və pul sərf edirik. Hal-

hazırda bütün böyük qurumlara qarşı kiberhücumlar gündəlik həyata keçirilir. Və hökumət 

bunun üzərində işləyir. Bütün özəl sektor şirkətləri kimi. Bu təhdidlərlə mübarizə aparmaq 

çox səy tələb edir. Bu, dünyadakı təhlükə mənzərəsinin böyük bir hissəsidir ”dedi. 

 
 

İnsanlar niyə kiberhücumlar edirlər? 

Təcavüzkarlar korporativ sistemlərdəki zəifliklərdən istifadə etməyə çalışırlar ki, bu da ki-

bercinayətlərin illik artımına səbəb olur. Tez-tez hakerlər fidyə (girov) tələb edirlər: kiber hü-

cumların 53%-i 500.000 dollar və ya daha çox zərərlə nəticələndi. 

Kiberhücumlarda gizli məqsədlər də ola bilər. Hakerlərin sistemləri və məlumatları məhv 

etmək üçün bəzi cəhdləri “hacktivism”in özünəməxsus təzahürləridir. 

        

Botnet nədir? 

Botnet - viruslar kimi zərərli proqram təminatlarına yoluxmuş cihazlar şəbəkəsidir. Hac-

kerlər, hücumların miqyasını artırmaq üçün sahiblərini bilmədən bir botnet'i tək bir qrup ola-

raq idarə edə bilərlər. Botnetlər tez-tez DDoS (Distributed Denial of Service) hücumları nəti-

cəsində sistemlərə dözülməz bir yük yaratmaq üçün istifadə olunur. 

         

Fişinq 

Fişinq - etibarlı bir alıcıya göndərilmiş kimi görünən saxta mesajların ümumiyyətlə e-poçt 

yolu ilə paylanmasıdır. Bu fəaliyyətin məqsədi kredit kartları və ya hesablar kimi məxfi mə-

lumatları oğurlamaq və ya zərər çəkmiş şəxsin kompüterinə zərərli proqram yükləməkdir. Fi-

şinq getdikcə daha çox yayılmış bir kiber təhdiddir. 

 

Vasitəçi hücumu 

Ortadakı adam hücumları (MitM), yəni “Man in the middle”, hakerlər iki tərəfin qarşılıqlı 
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təsirinə sızdıqda meydana gəlir. Trafikə giriş əldə edərək hakerlər məlumatları süzə və oğur-

laya bilərlər. 

Vasitəçi hücumlarını həyata keçirməyin iki ümumi yolu: 

1. Təminatsız bir ümumi Wi-Fi şəbəkəsində hakerlər ziyarətçinin cihazı ilə şəbəkə arasın-

dakı ərazini idarə edə bilərlər. Bunu bilmədən ziyarətçi bütün məlumatları haker vasitəsi ilə 

ötürəcəkdir. 

2. Zərərli proqram cihaza sızdıqda, haker qurbanın bütün məlumatlarını təhlil etmək üçün 

tətbiqetmələr qura bilər. 

       

SQL inyeksiyası 

SQL (structured query language) inyeksiyası zərərli SQL-in SQL sorğularını işləyən bir 

serverə ötürülməsi və serverin ifşa etməyi planlaşdırmadığı məlumatları ifşa etməsidir. SQL 

kodunu vurmaq üçün bəzən həssas veb saytın axtarış sahəsinə zərərli kod daxil etmək kifayət-

dir. 

 

DNS Tunelləşdirmə 

DNS  (Domain Name System)  tunelləşdirmə, DNS protokolunun 53 nömrəli portda  DNS 

olmayan trafiği ötürmək üçün istifadəsidir. Bu hücum HTTP və digər protokol trafikinin DNS 

vasitəsilə göndərilməsinə imkan verir. DNS tunelləşdirmə müxtəlif qanuni məqsədlər üçün is-

tifadə edilə bilər. Bununla birlikdə, zərərli DNS tunel üçün VPN xidmətlərindən istifadə et-

mək mümkündür. Onların köməyi ilə, DNS trafiki adı altında, ümumiyyətlə bir İnternet kanalı 

ilə ötürülən məlumatları ötürə bilərsiniz. Təcavüzkar, DNS sorğularını istifadə edərək, təhrif 

olunmuş bir sistemdən məlumat çıxara və ətraf mühitə köçürə bilər. Bunlar, həm də hacker in-

frastrukturundan zədələnmiş idarəetmə sistemini güzəştli bir sistemə yönəltmək üçün istifadə 

edilə bilər. 
        
Kriptoqrafiya (ümumi məlumat) 

Kriptoqrafiya (qədim yunan dilindən hiddenρυπτός “gizli” + γράφω “yazıram”) məxfiliyi 

(məlumatı yad insanlar tərəfindən oxumağın mümkünsüzlüyü), məlumatların bütövlüyünü 

(məlumatdakı hiss olunmayan dəyişikliklərin mümkünsüzlüyünü), identifikasiyanı (doğrula-

mağı) təmin edən metodlar haqqında elmdir. bir obyektin müəllifliyinin və ya digər xüsusiy-

yətlərinin həqiqiliyi), şifrələmə (məlumatların kodlaşdırılması). 

Başlanğıcda kriptoqrafiya məlumat şifrələmə metodlarını - gizli alqoritm və ya açar əsa-

sında açıq (orijinal) mətnin şifrə mətninə çevrilməsini öyrənirdi. Ənənəvi kriptoqrafiya sim-

metrik kriptosistemlərin bir hissəsini təşkil edir ki, burada şifrə və şifrənin açılması eyni gizli 

açardan istifadə olunur. 

 “Lorenz” alman kripto maşını, İkinci Dünya Müharibəsi dövründə ən gizli mesajları şifrə-

ləmək üçün istifadə edilmişdir 

Bu bölməyə əlavə olaraq müasir kriptoqrafiya asimmetrik kriptosistemləri, elektron rə-

qəmsal imza (EDS) sistemləri, hash funksiyaları, açar idarəetmə, gizli məlumatların alınması, 

kvant kriptoqrafiyasını əhatə edir. 

Kriptoqrafiya qanuni abunəçilərin aldatma, rüşvət və ya şantaj, açarların oğurlanması və 

təhlükəsiz məlumat ötürmə sistemlərində ortaya çıxan digər məlumat təhdidlərindən qorun-

maq deyil. 

Kriptoqrafiya ən qədim elmlərdən biridir, tarixi bir neçə min il əvvələ gedib çıxır. 

Şifrə mətni, şifrə (qapalı) mətn - kriptosistemdən istifadə edildikdən sonra əldə edilən mə-

lumatlar (ümumiyyətlə müəyyən bir açarla). Başqa bir ad: kriptoqram. 
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Şifrə, kriptosistem - düz mətnin şifrəli mətnə çevrilə bilən çevrilmələr ailəsi. 

Şifrələmə - düz mətnin bir alqoritm və açara əsaslanan şifrəli mətn çevrilməsinin normal 

tətbiqi. 

Şifrənin açılması şifrəli mətni düz mətnə kriptoqrafik olaraq çevirmək üçün tətbiq olunan 

normal prosesdir. 

Asimmetrik şifrə - iki açar şifrə, açıq açar şifrə - şifrələmə və şifrəni açmaq üçün iki düy-

mədən istifadə edən şifrədir. Eyni zamanda, yalnız şifrələmə düyməsini bilməklə mesajın şif-

rəsini açmaq mümkün deyil və əksinə. 

Kriptanaliz məlumatların məxfiliyi və bütövlüyünün pozulmasının riyazi metodlarını araş-

dıran bir elmdir. 

Kriptanalizator kriptanaliz metodlarını yaradan və tətbiq edən bir elm adamıdır. 

Kriptoqrafik hücum - kriptanalizatorun hücum edilən təhlükəsiz məlumat mübadiləsi 

sistemində sapmalara səbəb olma cəhdidir. Uğurlu bir kriptoqrafik hücuma hack və ya hücum 

deyilir. 

Deşifrovka - məlum şifrələnmiş kriptoqrafik açarı bilmədən düz mətnin çıxarılması prose-

sidir. Şifrələmə termini ümumiyyətlə şifrəli mətnin kriptanaliz prosesi ilə əlaqədardır (kripta-

nalizin özü, ümumiyyətlə, şifrələnmiş açıq mesajla yanaşı, kriptosistemin analizindən də iba-

rət ola bilər). 

Hibrid kriptosistem ümumi açar kriptosisteminin üstünlüklərini simmetrik kripto-

sistemlərin performansı ilə birləşdirən şifrələmə sistemidir. 

Elektron rəqəmsal imza və ya elektron imza - asimmetrik imitasiya (təhlükəsizlik açarı 

doğrulama düyməsindən fərqlidir). Başqa sözlə, imtahan edən şəxsin saxta edə bilməyəcəyi 

elə bir təqlid əlavəsidir. 
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Sosial şəbəkələr artıq təhlükəlidir. 
İsrail alimləri yaxın gələcəkdə sosial şəbəkələrin istifadəçilərinin “şəxsiyyət itkisi” ilə təh-

did olunduğuna inanırlar. Xüsusi bir proqramın köməyi ilə təcavüzkarlar İnternet istifadəçiləri 

haqqında bütün məlumatları toplayacaq və bunun əsasında cinayət törətmək üçün istifadə edi-

lə bilən bir şəxsin virtual ikiqatını yaradacaqlar. 

İnsan çox qəribə bir məxluqdur. Həmişə elmi və texnoloji tərəqqinin hər bir nailiyyətini 

cinayət törətmək üçün bir silah kimi istifadə etməyə çalışır. Təəssüf ki, əksər insanlar tərəfin-

dən çox sevilən, daha çox İnternet kimi tanınan “Dünya Şəbəkəsi” də bundan qorunmur. 

 
 

Bu ecazkar virtual rabitə vasitəsi lüks deyil, zərurət “əmtəəsinə” çevrilən kimi dərhal müx-

təlif cinayətkarlar tərəfindən mənimsənildi. Üstəlik, əvvəlcə, virtual təhlükəsizlik sistemləri 

hələ o qədər mükəmməl olmadığında, hakerlər çox vaxt izlərini gizlətmirdilər. Daha sonra İn-

ternet istifadəçiləri bu problemdən ciddi şəkildə narahat olduqda, cinayətkarlar daha hiyləgər 

fəndlərdən istifadə etməli, məsələn, başqasını təqlid etməli idilər. Bu texnikanın uzun müddət 

müvəffəq olması, təhlükəsizlik xidmətlərinin təcavüzkarın özünü anlaya bilməməsi, ancaq ci-

nayətin törədildiyi kompüteri müəyyənləşdirmələri ilə əlaqədardır. 

Ancaq son vaxtlar “şəbəkə nəzarəti” sistemləri getdikcə daha da təkmilləşdirilir və bir ci-

nayətkarın başqasının ləqəbi altında gizlənməsi getdikcə çətinləşir. Bununla birlikdə, haker-

lərin qısa müddətdə virtual hüquq mühafizə xidmətlərinə zərbə endirə biləcəyi ehtimalı var. 

Lakin, şəbəkə məkanının “pis dahiləri” bu dəfə nəyi ixtira edəcək? 
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Bu problemlə məşğul olan İsrail alimləri, “şəbəkə haker işçiləri”nin növbəti addımının in-

sanların fərdi məlumatlarını sosial şəbəkələrdən oğurlayacaq və bunun əsasında “virtual iki-

qatlıqlar” yaradan bir proqramın tərtibi ola biləcəyinə inanırlar. Belə bir cinayət şəxsiyyət 

oğurluğu kimi təsnif edilməlidir. Üstəlik, bu vəziyyətdə bir adam sadəcə əylənmək üçün de-

yil, onun əsasında yaradılan “surətin” İnternet vasitəsilə bəzi qanunsuz hərəkətlər etməyi plan-

laşdıran cinayətkarlar üçün qalxan rolunu oynaması üçün oğurlanır, m.ü.. bank hesabının oğur-

lanması. 

Ancaq yaxın illərdə belə bir proqram yaratmaq mümkündürmü? Ben-Gurion Universite-

tinin (Negev) tədqiqatçılarının işi bəli olduğunu göstərdi. İsrail mütəxəssisləri bu yaxınlarda 

bu cür proqramın demo versiyasını nümayiş etdirdilər. Bu onlayn proqram, uzun müddətdir bir 

neçə spesifik İnternet istifadəçisinin davranışını, sosial əlaqələrini və asılılıqlarını izlədi və daha 

sonra maraqlandığı bütün məlumatları öz şəxsi səhifələrindəki göstərilən bölməyə göndərdi. 

Tədqiqatçılar inanırlar ki, fırıldaqçılar istənilən an şəxsiyyət oğurluğunun əsas təhlükəsi-

nin mənbəyi və dəyişdirilməsi çətin olan istifadəçi məlumatlarını oğurlamağa qadirdirlər.  

Məsələn, oğurlanmış bir kredit kartı nömrəsi və ya şifrə daha sonra başqa birinə dəyişdirilə 

bilərsə (köhnəsini blokladıqdan sonra), belə bir cinayət qurbanının adını, doğum ilini, pasport 

nömrəsini, həm də xarakterik vərdişlər və zövqlərin dəyişdirməsi çox çətin olacaq. 

Bəzi amillər, məsələn, keçmişdəki faktlar və ya valideynlərin adları heç bir şey ilə əvəz 

edilə bilməz. Bu mümkünsüzdür. Ancaq virtual bir şəxsiyyət yaratmaq üçün, bir qayda olaraq, 

yalnız sosial şəbəkələrin istifadəçisinə yaxın insanların bildiyi məlumatlar daxil olmaqla hər 

hansı bir məlumat istifadə olunur. Üstəlik, virtual ikiqat nə qədər detallı və “canlı” olarsa, ci-

nayətkarın arxasında gizlənməsi o qədər asan olar. 

Ən acınacaqlısı budur ki, indi də orada “qeydiyyatdan keçən” hər bir istifadəçi ilə bağlı 

sosial şəbəkələrdə bir çox maraqlı şeyləri öyrənə bilərsiniz. Bu şəbəkələrdən ünsiyyət və vir-

tual məkanda yaşamaq üçün istifadə edən insanlar tez-tez əlaqə saxladıqları şəxslərdən heç bir 

şey gizlətmirlər, ziyarətçilərdən hər hansı birinin bu cür şəxsi məlumatları axtaran bir mü-

daxilə çevrilə biləcəyini tamamilə bilmirlər. Belə çıxır ki, bir gün bu istifadəçilərin “virtual 

ikiqatlığı” tərəfindən törədilən bir cinayətdə ittiham olunurlarsa, təəssüf ki, baş verənlərdə 

özlərini, daha doğrusu həddindən artıq açıqlıqlarını (səmimiyyətini) günahlandırmalıdırlar. 

İsrail alimləri tərəfindən hazırlanan proqram, hərəkətinin aşkarlanmasının çox çətin olması 

ilə də təhlükəlidir. Bütün müasir şəbəkə təhlükəsizliyi vasitələri hal-hazırda sosial şəbəkələr 

üzərindən göndərilən fayllarda gizlənə bilən bu zərərli agenti tanıya bilmir. Əlbəttə ki, gələ-

cəkdə kompüter alimləri bununla mübarizə yollarını mütləq tapacaqlar (axı əvvəllər tutulma-

yan “Trojan”ları - başqalarının şifrələrini oğurlayan proqramları zərərsizləşdirmə yolları tap-

dılar). Ancaq o zamana qədər yüzlərlə “virtual şəxsiyyət” artıq qaçırılmış (qarət edilmiş) ola 

bilər. 

Alimlər bu cür qaçıranların kütləvi inkişafının şəbəkə “qul ticarəti”nin yaranmasına səbəb 

ola biləcəyini - hakerlər tərəfindən oğurlanmış “virtual ikiqat”ların cinayətkar məqsədlər üçün 

istifadə etmək istəyənlərə satılmasına əsaslanan bir işin ortaya çıxmasına səbəb ola biləcəyini 

təxmin edirlər. Tədqiqatçıların hesablamalarına görə, yaxın gələcəkdə bu tip kölgə virtual işi 

spam və ya onlayn pornoqrafiyanın yayılmasından daha sərfəli ola bilər. Üstəlik, bu cür “vir-

tual kölə tacirləri”ni izləmək və zərərsizləşdirmək çox çətin olacaq. 
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Yaxşı, “şəbəkə” kimliyinizin cinayətkarlar tərəfindən qaçırılmaması üçün nə etməlisiniz? 

İnformasiya təhlükəsizliyi mütəxəssisləri sosial media istifadəçilərinin hesablarını müm-

kün qədər çox bağlamalarını tövsiyə edir və bu hesabı yalnız əlaqə siyahısında olanlara təq-

dim edirlər. Ancaq təsəvvür etdiyiniz kimi, bu cür təhlükəsizlik tədbirləri, dostlarınızın şəx-

siyyətinin “virtual surətini” istifadə edərək əlaqə siyahısına düşə bilən kiber cinayətkarlara 

qarşı yüz faiz qorunmasını təmin etmir. 

Göründüyü kimi, ünsiyyət qurmaq üçün bu şəbəkələrdən istifadə edən hər kəs həmsöhbət-

ləri ilə daha az səmimi olmalı və səhifələrində tamamilə “açılmamalıdır”. Yalnız belə ehtiyat-

la onları şəbəkə müdaxilələri tərəfindən şəxsiyyət oğurluğundan xilas edə bilərsiniz.  

Razılığa gəlin ki, özünüzü virtual ikiqatınızın “arxasında gizlənərək” başqasının törətdiyi 

bir cinayətə görə məsuliyyət daşımaqdansa, gizli bir şəxs kimi qurmağınız daha yaxşıdır ... 
 

İnternet gözətçiləri sizi izləyir! Facebook-dan... 

Amerikanın New Hampshire əyalətindəki müstəntiqlər, cinayətkarların ... qurbanların öz-

lərinin kömək etdiyi görünməmiş bir sıra oğurluq hadisələrinin üstünü açıblar. Üç cinayətkar-

dan ibarət mütəşəkkil bir qrup, yüz min dollardan çox pulla onlarla evi qarət etdi və başqası-

nın əmlakını oğurladı. 
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“Əslində, İnternetdə cinayətlər törədildi, çünki onun köməyi ilə oğrular bir evə girməyin 

mümkün olduğunu bildilər və planlarını qurdular” - yerli polis nümayəndələrindən biri deyir. 

Bütün qurbanlar dünyanın ən populyarlarından biri olan (təqribən 500 milyon istifadəçisi 

olan) Facebook-da qeydiyyatdan keçiblər. Bu yaxınlarda bu portalın rəhbərliyi yeni bir funk-

siya təqdim etdi: indi sistemdə bir mobil telefon nömrəsini qeydiyyatdan keçirmək istəyən hər 

kəs yerləşdiyi yer barədə qısa mətn mesajları göndərəcək. Məsələn, “evimin yanındakı idman 

salonunda”, “meydandakı bir kafedə”, “hava limanında Haitiyə uçuram, hər kəs həsəd aparır” 

və s. 

Əlbəttə ki, bu seçim ən yaxşı niyyətlə yaradıldı. Güman edilirdi ki, “Places” bölməsi dost-

larına əyləncələrini koordinasiya etməyə kömək edəcək - bu anda yaxınlarının harada olduğu-

nu öyrənmək və buna görə gündəlik işlərini qurmaq. İndiyə qədər New Hampshire polisi, yeni 

bir funksiyanın portalının tətbiqi ilə bir sıra oğurluqlar arasında birbaşa əlaqənin olub-olma-

ması barədə rəsmi bir açıqlama almamışdır. Ancaq jurnalistlər artıq nəticə çıxarıblar: hər hal-

da MSNBC kanalı birbaşa cinayətlərin sosial şəbəkələrdə törədildiyini iddia edir. 

 

 
Yeni fürsəti təqdim edən Facebook meneceri Michael Sharon jurnalistlərə “yerinizi bütün 

dünyaya açıqlamaq deyil, dostlarınız və ailənizlə ünsiyyəti daha da yaxın və isti etmək” məq-

sədi daşıdığını söylədi. Ancaq portalın bir çox digər funksiyaları kimi, burada da hər şey öz 

planlarını kimə və necə izah edəcəyinə qərar verən istifadəçilərin iradəsinə qalır. Lakin, bir 

çox insan diqqəti unutdurur.  

Bəzi insanlar “onlayn səmimiyyətlərinin” nəticələrini düşünmürlər. Bəlkə də portal admi-

nistratorları “müştərilərini” üzləşdikləri təhlükə barədə xəbərdar etməlidirlər, ancaq əsas təd-

birlərə əməl etməsəniz, vəziyyətin nə qədər ciddi ola biləcəyini özləri başa düşdükləri ehtimal 

olunur. 

“Qeydiyyatdan keçərkən profillərinin parametrlərini düzəldərək, əksər istifadəçilər bir ne-

çə opsiyaları tərk edərək bir sıra variantları atlayırlar. Kimsə daha sürətli qeydiyyatdan keç-

mək istəyir və sadəcə ayarların edilməsinə ehtiyac görmür. Kimsə bunu daha sonra etməyi 

gözləyir və sonra unudur. Ancaq insanların böyük əksəriyyəti sözdə dostlara giriş üçün səhi-

fələri tamamilə açıqdır. Və burada “dostlar” siyahısından kimin həqiqətən bizim dostumuz 

deyə özümüzdən soruşmalıyıq, —“ dedi. 

Amerikalı İnternet mütəxəssislərinin izah etdiyi kimi, portalın moderatorlarını dolayı yolla 

oğrulara qarşı ittiham etmək belə tamamilə haqsız olardı. Məsələ burasındadır ki, “Places” 
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funksiyası olmasa da, bir çox istifadəçi şəxsi səhifələrindən istifadə edərək dostlarına indi ol-

duqlarını və ya müəyyən bir zamanda olacağını söyləmək imkanı tapırlar. Məsələn, on min-

lərlə insan tətilə getmədən əvvəl bu sevincli hadisəni “statuslarında” əks etdirməyi lazım bilir. 

“Məni bir həftə axtarmayın, tropik cənnətdə olacağam” və ya “Vay, bu axşam Madonnanın 

konsertindəyəm” kimi coşğulu mesajlar qeyd edilir. Bu tipli səhifələr ictimaiyyətə açıq olarsa, 

profil sahibinə, yəni qeydiyyatdan  keçmiş istifadəçilərə zərər vurula  bilər.  

Nyu-Hempşirdə 88 min əhalisi olan kiçik Nashua qəsəbəsindəki polis, üç təcavüzkarın Fa-

cebook da daxil olmaqla sosial şəbəkələrdə yer məlumatları  (location) axtardığını söylədi. İki 

yerli yeniyetmə və Massaçusetsdən bir gənc hansı istifadəçilərin evdən uzaq olduğunu və ya-

xın bir neçə saat ərzində ora qayıtmaq istədiklərini təyin etmək üçün məlumat toplayırdılar. 

İnsanlara planları, məsələn Foursquare və Gowalla haqqında məlumat yerləşdirməyə imkan 

verən bir sıra İnternet xidmətləri var, lakin populyarlıqları daha azdır. Bir çox insan Twitter-

də öz mikrobloqlarından istifadə edərək dostlarına hara gedəcəklərini söyləyirlər: “Artıq cina-

yətkarların sosial şəbəkələrdə qurban seçdiyini müəyyənləşdirə bildik” - yerli polis kapitanı 

Ronald Dickerson The Nashua Telegraph-a verdiyi müsahibədə dedi. – Hər halda bu sizin tə-

til və ya həftə sonu planlarınız barədə şəbəkədəki məlumatlardır. “Bu anda istintaqda 18 

cinayət epizodu haqqında məlumat var, lakin daha çox qaçırılma (yəni qarət, abduction) ola 

biləcəyini istisna etmir. Şübhəlilər artıq tutulublar və tezliklə məhkəməyə veriləcəklər. 

Bu arada, İnternet təhlükəsizliyi sahəsində mütəxəssislər insanları İnternetdə lazımsız şəx-

si məlumatların yerləşdirilməsinə qarşı xəbərdar etməyə davam edirlər. Bu yaxınlarda, World 

Wide Web-in Amerika seqmentində tamamilə kobud istifadəçilərə həsr olunmuş bir sayt or-

taya çıxdı - onlayn yerləşdirdikləri məlumatların təhlili və müvafiq nəticələrlə dolu bir portal. 

Söhbət təkcə sosial şəbəkələrdən deyil, həm də orijinal ad və soyadla qeydiyyatı tələb edən 

bütün veb mənbələrdən, telefon nömrəsi, ev ünvanı və digər koordinatlardan gedir.  

Belə bir saytın materialına əsasən bir qərib harada və nə vaxt olacağınızı müəyyən edə bi-

lərsə, belə bir mənbədə qeydiyyatdan keçməmək daha yaxşıdır. Bu xəbərdarlıq ilk növbədə 

müəyyən tədbirlər, əyləncə, sənət (sərgilər cədvəli ilə və s.), idman və alış-verişə həsr olun-

muş saytlara aiddir. 

Müstəqil mütəxəssislərin fikrincə, Facebook istifadəçilərinin yüzdə 38-i və Twitter istifa-

dəçilərinin yüzdə 33-ü tətillər və həftəsonları haqqında məlumatlarını mütəmadi olaraq inter-

netdə yerləşdirirlər. Bu məlumatlar geniş insanlara təqdim olunduqca, soyğunçulara “müştəri” 

olma riski çox yüksəkdir. 

 

Muzdlu haker sayında həyəcan verici artım - CloudSavvy IT 

Qaranlıq hörümçək  torunda gizlənmək 

 

Haraya baxacağınızı bilirsinizsə, sizin üçün kiber cinayətlər törətmək müqabilində pulu-

nuzu məmnuniyyətlə götürəcək muzdlu bir haker tapa bilərsiniz. Qaranlıq vebdə hakerlərin 

şübhəli xidmətlərini reklam etdikləri bir çox yer var. Bu hacker forumları və darknet bazarları 

illərdir mövcuddur. Onlar demək olar ki, yeni deyillər. Yenilik, hacker axtaran insanların öz-

ləri üçün çirkli işlərini görməsinə dair mesajların birdən-birə artmasıdır. 

Darknet-ə çıxmaq o qədər də çətin deyil. Yalnız doğru vasitələrdən istifadə etməlisiniz. 

Qaranlıq ağ, darknets adlanan bir sıra örtük şəbəkələrindən ibarətdir. Ortaq internet infrast-

rukturu ilə işləyirlər, ancaq öz protokol dəstlərini və rele adı verilən marşrut qovluqlarını 

istifadə edirlər. Darknet veb ünvanlarında “.onion” və “.i2p” kimi qeyri-adi şəkilçilər var. 
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Darknets sizə iki supergüc (imkan) verir: anonimlik və görünməzlik. Qaranlıq veb proto-

kollar şifrələnir, beləliklə internet trafikinizi heç kim görə bilməz və qaranlıq veb marşrut qov-

şaqları geriyə baxmaq və IP ünvanınızı müəyyənləşdirmək üçün başqa fəndlərdən istifadə edir. 

Əksər şeylər kimi, darknet öz başına nə yaxşı, nə də pisdir. Cinayətkar olmayan bir çox 

darknet istifadəçisi də var. Repressiv rejimlərin müxalifləri onlardan dünya ilə əlaqə qurmaq 

üçün istifadə edirlər. Darknets qanuni səbəblərdən məlumat verənlər, aktivistlər və hətta hərb-

çilər tərəfindən istifadə olunur. Bir çox qəzet qaranlıq bir veb portal saxlayır, beləliklə anonim 

mənbələr məqalələr təqdim edərkən şəxsiyyətlərini qoruya bilər. Darknetin anonimliyi onu 

hər növ cinayətkarlar üçün belə cəlbedici bir cənnətə çevirir. 

Görünməz İnternet Layihəsi (I2P), FreeNet və Tor Layihəsi ən məşhur qaranlıqlardan biri-

dir. Tor qaranlıq şəbəkəsi cinayətkarlar üçün ən cəlbedici olduğunu sübut etdi. 

 

Hakerlərin axtarışımda  

Tor brauzeri Tor darknet-ə keçməyə kömək edir. Bir Virtual Şəxsi Şəbəkə (VPN) ilə isti-

fadə olunan əsl şəxsiyyətiniz mümkün qədər gizlədiləcəkdir. Beləliklə, siz qaranlıq şəbəkə-

dəsiniz. İndi nə? Qaranlıq veb üçün Google-dan yaxşı bir şey yoxdur. İstədiyiniz yerdə axtarış 

edə bilməzsiniz. Ziyarət edəcəyiniz bazarın və ya saytın veb ünvanını bilməlisiniz. 

Tor brauzerini, VPN-i və .onion saytlarını anlamaq vacibdir, bu cür brauzerlər  müəyyən 

dərəcədə mülayim bir şəkildə internetə həssas (naşı) insanlar üçündür. Muzdlu hakerlərin 

mövcudluğu və təcrübələrini reklam etdikləri bir forum və ya bazar tapmaq da onlardan kəna-

ra çıxmamalıdır. Əsl çətinlik hansı mesajların fırıldaqçı olduğunu tapmaqdır. 

Bir hackerin - ümumiyyətlə bu hackerdirsə - pulunuzu almayacağını və heç nə etməyə-

cəyini necə bilirsiniz? Və ya haradan bilirsiniz?  
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Bir hacker haradan bilir ki, onları hüquq-mühafizə tələsinə cəlb etməyə çalışmırsınız? Ge-

cə keçid zolağının rəqəmsal ekvivalentində çətin anlaşmalar etmək problemidir. Etibar edə 

biləcəyiniz bir cinayətkar tapdığınızı necə bilirsiniz? Bu əsl təzaddır. 

Ancaq hackinq xidmətlərini reklam edən yazıların çoxu fırıldaq olsa da, qalanları gerçək-

dir. Darknet-də deponent xidmətləri mövcuddur. Əməliyyatlar üçün pulu hər iki tərəf də işlə-

rinin qarşılıqlı məmnuniyyətlə tamamlandığından razı olana qədər saxlayırlar. Ancaq bəzi 

hacker yazılarının saxtakar olub-olmaması, hacker axtaran potensial müştərilərdən göndərilən 

yazı sayının artmasını izah etmir. 

Alıcılar pulla ayrılırlar, bunu istəmirlər. Beləliklə, saxta olduqları halda heç bir şey qazan-

mayacaqlar. Hüquq mühafizə orqanları hakerləri aldatmaq üçün daha mürəkkəb strategiyalar-

dan istifadə edir. Potensial bir alıcıya saxta reklam vermək çox böyük bir ümid bağlamaq 

üçün bir vasitədir. 

Cinayətkarların kompromis anından əvvəlki fəaliyyəti iş həftəsi ərzində üç dəfə çoxdur, 

güzəştdən sonra trafik isə bu baxımdan daha az fərqlənir. 

Bəzi təhdidlərin başqalarına nisbətən ümumi bir infrastrukturdan istifadə ehtimalı daha 

yüksəkdir. İstifadəçilər və müəssisələrin veb saytlarını yaratmağı asanlaşdıran veb platforma-

lar, son illərdə kiber cinayətkarların diqqət mərkəzində saxladığı texnologiyaların nümunələri-

dir. 

Ransomware (soyğunçu proqramlar) yox olmayıb, daha çox hədəflənib və varlı istifadəçi-

lərə yönəlib. 

Təcavüzkarlar getdikcə kiberhücumları təmin etmək üçün hədəf sistemlərinə quraşdırılmış 

ikili məqsədli alətlərdən daha çox istifadə edirlər. 

 

Təhlükəsiz rəqəmsal gələcək 

Rəqəmsallaşma yayıldıqca kiber təhlükəsizlik mütəxəssislərinə tələb artacaq. Bu tendensi-

ya xüsusilə Şərqi Avropa ölkələri üçün aktualdır: məlumata görə şirkətlərin% 80-dən çoxu rə-

qəmsal transformasiyanın başlanğıc mərhələsindədir, bu da inkişaf üçün böyük potensialın ol-

duğu deməkdir. 

Buna paralel olaraq, tələbələrin ixtisaslaşa biləcəyi informasiya təhlükəsizliyi sahələri də 

genişlənəcəkdir. Məsələn, Universitetlərdə ICB kiberpsixologiya, rəqəmsal istehsalın kiber 
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davamlılığı və nüfuz testləri sahəsində yeni təhsil proqramları açmağı planlaşdırır. 

Ekspertlərin fikrincə, kibertəhlükəsizliyin İnstitutunun təhsil və elmi fəaliyyəti, birincisi, 

sənaye sistemlərinin kiber davamlılığı, rəqəmsal istehsal, nəqliyyat, məhsulların interneti, 

ağıllı ev, sonra isə kiberpsixologiya, şəxsi təhlükəsizlik istiqamətində inkişaf etməlidir. Rə-

qəmsal dünya, çünki rəqəmsallaşma fəal şəkildə sosial sahədə dəyişir. Rəqəmsal gələcək üçün 

bunlar çox tələb olunan ixtisaslardır.  

 

Tədqiqatın əsas nəticələri 

 

Araşdırmalar kiber cinayətkarların hər zaman imkanları maksimum dərəcədə artırmağa ça-

lışdıqlarını göstərdi. Həftə içi və həftə sonları kiber öldürmə zənciri fazalarının veb süzgəcinin 

miqdarını iki mərhələ ilə müqayisə etdikdə, güzəştdən əvvəl aktivliyin iş həftəsi ərzində üç 

dəfə yüksək olduğu, bu baxımdan güzəştdən sonra trafikin az olduğu fərqləndirildi. 

Bu, əsasən zəifliklərin axtarılması üçün kiminsə fişinq e-poçtundakı bir keçidi izləmək ki-

mi bir hərəkətin tələb etməsi ilə bağlıdır. Bunun əksinə olaraq, aktiv addımlar  üçün belə bir 

tələb yoxdur (command-and-control, C2), buna görə də bu cür fəaliyyət hər an müşahidə olu-

na bilər. Kiber cinayətkarlar bunu başa düşür və istifadəçilər ən çox İnternetdə olduqları iş 

həftəsi ərzində imkanlardan maksimum istifadə etməyə çalışırlar. 

Müxtəlif təhdidlərin müəyyən bir infrastrukturdan istifadə dərəcəsi bir sıra vacib tenden-

siyalar barədə məlumat verir. Bəzi təhdidlər digərlərinə nisbətən vahid və ya ixtisaslaşmış in-

frastrukturlardan daha çox yek, yəni bir ümumi infrastrukturdan istifadə etmək ehtimalı daha 

yüksəkdir. Təhlükələrin demək olar ki, 60%-i ən azı bir ümumi domen daxilində həyata keçi-

rilmişdir ki, bu da əksər botnetlərin artıq qurulmuş bir infrastrukturdan istifadə etdiyini göstərir. 

Bu, infrastrukturun zərərli kampaniyaların həyata keçirilməsində xüsusi rol oynadığını 

göstərir. Hansı təhdidlərin eyni infrastrukturdan istifadə etdiyini və hücum zəncirinin hansı 

nöqtələrində olduğunu anlamaq, təşkilatların gələcəkdə potensial inkişaf nöqtələrini və zərərli 

proqram və ya botnetlərdə dəyişiklikləri proqnozlaşdırmasına imkan verir. 

Bir təşkilatın yalnız təhdidlərdən düzgün şəkildə müdafiə olunmağı deyil, həm də gələcək 

hücumları inkişaf etdirməyə və avtomatlaşdırmağa hazırlaşma qabiliyyətini artırmaq üçün bü-

tün paylanmış şəbəkə daxilində mövcud olan təhlükəli kəşfiyyat vasitələrinə ehtiyac var. Əldə 

edilən bilik, meylləri müəyyənləşdirməyə, rəqəmsal bir hücum səthinə yönəlmiş müxtəlif me-

todların təkamülünü qiymətləndirməyə və kiber cinayətkarların məhz nəyə hədəfləndiyini 

əsas götürərək özü üçün kiber gigiyena prioritetlərini təyin etməyə kömək edəcəkdir. 

Yalnız geniş miqyaslı, inteqrasiya olunmuş və avtomatlaşdırılmış platformaya əsaslanan  

struktur yaradılmalıdır, və bu struktur təhlükəsizliyə yanaşma ilə İnternetdəki məhsullardan 

tutmuş, nüvə və çox buludlu infrastrukturlara qədər bütün şəbəkə mühitiniz üçün sürətli və 

geniş bir qorumanı  təmin edə bilər. 

Məqalənin aktuallığı. İKT-nin həyata nüfuz etməsinin mövcud səviyyəsi ilə şəbəkə tex-

nologiyaları, cihazlarda təhlükəsizliyin təmin edilməsi, İnternet təhlükəsizliyi, kriptoqrafiya-

ya, kriptovalyutaların öyrənilməsinə, “bulud” təhlükəsizliyinə, hər hansı bir “istifadəçinin” in-

formasiya təhlükəsizliyinə diqqət yetirilir və məlumat mənbəyi kimi, proqramlaşdırma prose-

sində təhlükəsizlik nəzəriyyəsi və praktikası öyrənilməsi öz aktuallığı ilə secilir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Yalnız geniş miqyaslı, inteqrasiya olunmuş və avtomatlaşdırıl-

mış platformaya əsaslanan struktur yaradılmalıdır, və bu struktur təhlükəsizliyə yanaşma ilə 

İnternetdəki məhsullardan tutmuş,  nüvə və çox buludlu infrastrukturlara qədər bütün şəbəkə 

mühitiniz üçün sürətli və geniş bir qorumanı təmin edə bilər. 
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Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Ekspertlərin fikrincə, kibertəhlükəsizliyin İn-

stitutunun təhsil və elmi fəaliyyəti, birincisi, sənaye sistemlərinin kiber davamlılığı, rəqəmsal 

istehsal, nəqliyyat, məhsulların interneti, ağıllı ev, sonra isə kiberpsixologiya, şəxsi təhlükə-

sizlik istiqamətində inkişaf etməlidir. 
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Роль кибербезопасности в развитии информационных  

и коммуникационных технологий в Интернете 

 

Резюме 

 
Киберпреступное сообщество в своей деятельности учитывает общенациональные 

стратегии и методологии, а также технические особенности устройств и сетевых техно-

логий, на которые направлены их атаки. Организациям следует пересмотреть свои ст-

ратегии, чтобы лучше защититься от кибер-рисков и научиться более эффективно уп-

равлять ими. 

Один из первых важных шагов заключается в том, чтобы рассматривать кибер-бе-

зопасность как науку, и с максимальной щепетильностью отнестись к основе своей 

инфраструктуры, для чего, в свою очередь, необходимо обеспечить высокую скорость 

и сетевую связанность киберпространства для эффективной защиты. 

Использование платформенного подхода к безопасности, микро и макро сегмента-

ции, технологий машинного обучения и автоматизации в качестве строительных бло-

ков искусственного интеллекта, открывает огромные возможности для эффективного 

противодействия киберпреступникам. 
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E.G. Hasanov, B.B. Azizov, Z.H. Babazada 

  

The role of cyber security in the development of information  

and communication technologies in the Internet 

 

Summary 
 

The cybercriminal community in its activities takes into account national strategies and 

methodologies, as well as the technical features of the devices and network technologies to 

which their attacks are directed. Organizations should rethink their strategies to better protect 

against cyber risks and learn how to better manage them. 

One of the first important steps is to treat cyber security as a science and be as scrupulous 

about the core of your infrastructure, which, in turn, requires high speed and network 

connectivity of cyber space for effective protection. 

The use of a platform-based approach to security, micro-and macro-segmentation, 

machine learning and automation technologies as building blocks of artificial intelligence 

opens up tremendous opportunities for effectively countering cybercriminals. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 08.09.2021 

 

 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №4 2021(48)                           
 

 336 

Python proqramlaşdırma dilində funksiyalar və  

onun ümumtəhsil məktəblərində tədrisi metodikası 
       

 Aydan Qurban qızı Mirzəzadə 

                                                               Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

                                                E-mail: a.mirzazade@arti.edu.az 

 

Rəyçilər: t.ü.f.d., dos.S.B. Mazanova,  

                r.ü.f.d., dos. Q.İ. Əliyev  

 

Açar sözlər: proqram kodu, Python dili, funksiyalar, proqramlaşdırma dilləri, def, modul 

Ключевые слова: код программы, язык Python, функции, языки программирования, 

def, модуль 
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Python dinamik güclü yazma və avtomatik yaddaş idarəçiliyinə malik yüksək səviyyəli 

ümumi təyinatlı proqramlaşdırma dilidir, əsas diqqəti tərtibatçının məhsuldarlığını, kodun 

oxunuşunu və keyfiyyətini yaxşılaşdırmağa, eləcə də orada yazılmış proqramların daşınmasını 

təmin etməyə yönəlmişdir. Dil tamamilə obyektyönlüdür. Eyni zamanda  imperativ, prosedur, 

strukturlaşdırılmış və funksional proqramlaşdırmanı dəstəkləyən çox paradiqmalı proqramlaş-

dırma dilidir. 

Funksiya müəyyən bir işi yerinə yetirən əlaqəli ifadələr qrupudur. Funksiyalar proqramı-

mızı daha kiçik və modul hissələrə ayırmağa kömək edir. Proqramımız böyüdükcə daha bö-

yük funksiyalar onu daha mütəşəkkil və idarəolunan edir. Təkrarlanmanın qarşısını alır və ko-

du təkrar istifadə edilə bilən edir. 

Funksiyalar əsasən aşağıdakı xüsusiyyətləri yerinə yetirirlər: 

 Hər bir funksiya müəyyən bir iş görür; 

 Parametrli və parametrsiz olmaqla 2 yerə bölünür; 

 Funksiyanın məqsədi qarışıq əmrləri bir əmr altında yığmaq və bir addımla yerinə yetir-

məkdir; 

 Funksiyalardan istifadə edərək bir və ya bir neçə addımdan ibarət əməliyyatları bir ad 

altında birləşir; 

 Bir funksiya  bir neçə dəfə istifadə oluna bilər; 

Python dilində iki növ funksiya var:  

 Python proqramlaşdırma dilinə aid olan standart funksiyalar,  

 Yeni yaratdığımız funksiyalar.  

Biz çoxlu funksiyalar tanıyırıq. Print, input, hesab əməliyyatlarını yerinə yetirmək üçün 

nəzərdə tutulan funksiyalar və s. Bunlar müxtəlif məqsədli Python proqramlaşdırma dilinin 

standart funksiyalarıdır. Bu funksiyalar aid olduqları kitabxanalarda yer alır və əməliyyatları 

yerinə yetirməkdə istifadəçiyə kömək etmiş olur. Məsələn: abs (), sin(), pow ()- math (riyaziy-

yat) kitabxanasına aid olan riyazi əməliyyatlardır. Onlardan istifadə etmək üçün ilk öncə math 

kitabxanasının proqram başında import math kimi daxil edilməsi lazımdır. Bundan başqa 

məqsədə uyğun olan çoxlu kitabxanalar mövcuddur. Məsələn: import modul, import game, 

import random və s. aid etmək olar. 
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Python dilinin təklif etdiyi hazır funksiyalardan başqa yeni yaratdığı funksiyalardan da 

proqramda istifadə edə bilərik. Funksiyanı def açar sözü ilə təyin edirik. Definition sözündən 

götürülmüşdür. Def-dən sonra funksiyaya ad verilir. Mötərizə daxilində parametrlər yazılır. 

Mötərizədən sonra mütləq cüt nöqtə qoyulmalıdır. Daha sonra gövdə hissəsində funksiyanın 

nə iş görəcəyi ilə bağlı ifadələr və return açar sözündən sonra funksiyanın qaytardığı dəyər 

yazılır. Sadə funksiya elanı ilə tanış olaq: 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 1. 

Bunu bir nümunə üzərində izah edək. Mütləq qiymətin hesablanması üçün bir funksiya ya-

zaq. Bilirik ki, mütləq qiymət yazmaq üçün standart abs funksiyası mövcuddur. Lakin bunu 

özümüz yarada bilərik. 

 
Şəkil 2. 

 

Funksiyalar bir neçə formada təsnif olunur. Qiymət qaytarma xüsusiyyətinə görə funksiya-

lar qiymət qaytaran və qiymət qaytarmayan, parametr əlamətinə görə parametrli və parametr-

siz funksiyalara bölünür.  

Əgər funksiya daxilində 1 və 1-dən çox parametr istifadə olunarsa - parametrli, heç bir pa-

rametrdən istifadə olunmursa - parametrsiz funsksiya hesab olunur.  

Qiymət qaytaran funksiyaya yuxarıdakı misalda izah göstərdik. Qiymət qaytarmayan 

funksiyaya bir nümunə üzərində baxaq.  

 
Şəkil 3. 

 

Şəkil 3-də baxılan bu funksiya parametrli, lakin qiymət qaytarmayan funksiyadır. Nəticə a 

olacaq.  



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №4 2021(48)                           
 

 338 

 
Şəkil 4. 

 

Şəkil 4-də proqram nümunəsində parametrsiz və qiymət qaytarmayan funksiya göstəril-

mişdir. Nəticə info olacaq.  

Həm parametrli, həmdə qiymət qaytaran funksiya nümunəsinə baxaq.  

 
Şəkil 5. 

 

Şəkil 5-də verilmiş proqramın nəticəsi  a-ya bərabər olacaq.  

Parametrsiz, qiymət qaytaran funksiya nümunəsinə baxaq. 

 
Şəkil 6. 

 

Şəkil 6-da verilmiş proqram nümunəsinin nəticəsi “a” olacaq.  

Sadə funksiyalar üzərində parametrlərə qiymət mənimsənilməsi və qiymət qaytarılmasın 

aid nümunələr göstərək. Parametr sayı əvvəlcədən müəyyən olan hal üçün misallar tərtib 

edək.  

 
Şəkil 7. 
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Şəkil 7-də verilmiş nümunədə 4 ədədi a-nın, 7 ədədi b-nin yerinə yazılır və nəticədə fun-

ksiya 11 qiymətini qaytarır. Bunu parametr daxilində a=4, b=7 kimi yaza bilərik. Funksiyanı 

çağırarkən deyil, təyin edərkən qiymətlər mənimsədərək cəmini hesablamaq mümkündür.  

İndi isə parametrlərə neçə qiymət mənimsədiləcəyi məlum olmadığı hal üçün funksiyanı 

aşağıdakı kimi qurmaq olar. Nümunə üzərində ətraflı izah edək.  

 
Şəkil 8. 

 

Şəkildə 8-də göstərilmiş nümunədə a  və  b parametrlərinin cəmini hesablanması proqramı 

yazılıb. Sum funksiyası Python proqramlaşdırma dilinin standart funksiyası olduğundan çağı-

rılan qiymətlərin cəmini hesablayacaq. Lakin proqramın nəticəsinə baxsaq error verdiyini gö-

rərik. Bunun səbəbi odur ki, funksiya təyin edərkən 2 parametr təyin olunub, lakin çağırıldığı 

zaman ona 4 qiymət verilib. Nəticədə proqram error verir. Funksiya elan olunduqda ötürülə-

cək parametrlərin sayı əvvəlcədən məlum olmadıqda ixtiyari uzunluqlu parametrlərdən istifa-

də olunur. Belə ki, funksiyaya ixtiyari sayda açar sözü olmayan parametr ötürüləcəksə bu za-

man qarşısında * işarəsi qoyulmalıdır. Adətən Python *args metodu müxtəlif sayda arqument-

ləri təmsil edir. Bu, nə qədər parametr ötürmək istədiyinizə əmin olmadığınız zaman para-

metrləri funksiyaya ötürməyə imkan verir. “Args” termini yer tutucudur. Funksiyanızda 

“args” adını istənilən dəyərlə əvəz edə bilərsiniz. Məsələn, rəqəmlərin siyahısını göstərmək 

üçün “rəqəmlər” və ya tələbələrin təfərrüatlarını təmsil etmək üçün “tələbə” istifadə edə bilər-

siniz. Aşağıda uyğun proqramı nəzərdən keçirək.  

 
Şəkil 9. 

 

Şəkildən göründüyü kimi ədədlər neçə qiymət mənimsəməyimizdən asılı olmayaraq cəmi-

ni hesablayacaq. Buna səbəb ixtiyari sayda parametrlərin hesablanması üçün nəzərdə tutulan 

*args açar sözündən istifadə edilməsidir.  
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Funksiya anlayışı ilə bağlı məsələ üzərində fikrimizi əsaslandıraq.  

Məsələ: 1-65 arasından təsadüfi seçilmiş 8 ədədi ekrana çıxaran proqram kodu yazın.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 10. 

 

Bu proqram müxtəlif aralıqda tələb olunan sayda rəqəmlərin ekrana çap olunması üçün 

nəzərdə tutulmuşdur. İmport random-təsadüfi rəqəmlərin ekrana gətirilməsi üçün nəzərdə tu-

tulan bir kitabxanadır. Funksiya daxilində ixtiyari 8 rəqəmin əvvəlcədən müəyyən olunan 

ədədlər aralığından seçilərək çap olunması nəzərdə tutulmuşdur. Nəzərə almaq lazımdır ki, 

eyni kodu hər dəfə çalışdırdığımızda çap olunan rəqəmlər müxtəlif olacaqdır.  

Python oxunaqlılığı, sadə sintaksisi və kompilyasiyaya ehtiyac olmadığı üçün proqramlaş-

dırmanın öyrədilməsinə çox uyğundur və diqqətinizi alqoritmləri, konsepsiyaları və paradiq-

maları öyrənməyə cəmləməyə imkan verir. Sazlama və eksperiment dilin təfsir edilməsi üçün  

çox asandır. 

Məqalənin aktuallığı. Bugün Python proqramlaşdırma dilinin Turtle modulu vasitəsilə az 

sətirli proqramlar yazaraq uşaqlar qrafiki təsvirlər yarada və dəyişdirə, mini oyunlar yarada 

bilərlər.   

Məqalənin elmi yeniliyi. Python proqramlaşdırma dilinin Turtle modulu və onun orta 

məktəb səviyyəsində tədris olunan mövzular əsasında müxtəlif səviyyəli proqramların tərtibi 

əks olunur.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Günümüzdə müxtəlif sahələrdə fəaliyyət gös-

tərən mütəxəssislər işin sadələşdirilməsi üçün proqramlaşdırma dilindən istifadə edir. Turtle 

modulu aşağı yaş səviyyəsində olan şagirdlərdə proqramlaşdırma dilində işləmə həvəsi və ba-

carığı yaradır, onların gələcəkdə düzgün peşə seçimində mühüm istiqamətverici rol oynayır.  
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А.Г. Мирзазаде  

 

Функции на языке программирования Python  

и методы его обучения в средних школах 

 

Резюме 

 
В статье исследуется концепция функции в языке программирования Python, кото-

рые проходят в 9-м классе средней школы. Основная важность функций – это написа-

ние функции. Также объясняется функция различных классификаций. 

 

A.Q. Mirzazade  

 

Functions in Python programming language and  

its teaching methods in secondary schools 

 

Summary 

 
This article explores the concept of Python functions taught in 9th grade in high school. 

Basically, the importance of functions, the first writing of the function, the benefits of use are 

indicated by the question. At the same time, the function of the various classifications is 

explained.  
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Hazırki zamanda bütün dünya üzrə həyatın müxtəlif sahələrində informasiya kommunika-

siya texnologiyalarının (İKT) tətbiqi geniş vüsət almışdır. Bu nöqteyi-nəzərdən, təhsil və təd-

ris prosesi də İKT-dən bilavasitə asılıdır və müasir informasiya texnologiyaları olmadan heç 

bir təhsil müəssisəsi effektiv fəaliyyət göstərə bilməz. İnformasiyalaşdırma sahəsində nisbətən 

yeni istiqamət olan Bulud texnologiyaları belə texnologiyalardandır. Bulud texnologiyalarının 

tətbiq edilməsi müxtəlif kompüter avadanlıqları və proqram təminatlarının alınması, saxlan-

ması və ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən idarə edilməsi məqsədilə çox saylı maliyyə xərclə-

rini azaldaraq təhsilin keyfiyyətinin artırılmasına  qatqı  göstərə bilər. 

Bulud texnologiyaları dedikdə, şəbəkə, server, saxlanma, proqram və servislər kimi ümu-

mi kompyuter resursları toplusunu sorğu əsasında şəbəkə vasitəsilə əldə etməyə imkan verən 

xidmət başa düşülür.  

National Institute of Standards and Technology (NIST) – Milli Standartlar və Texnologiya 

İnstitutu tərəfindən bulud xidmətlərinin 3 arxitektura səviyyəsi müəyyən edilmişdir: 

infrastruktura xidməti kimi – IaaS. İnternetdə fayllarla müştərək iş üçün (ehtiyat surətçı-

xarma və arxivləşdirmə, verilənlər bazası, axtarış və işləmə vasitələri) xidmətidir; 

proqram təminatı xidməti kimi – SaaS. İstifadəçinin uzaq serverlərdə yerləşən proqram tə-

minatına çıxışı mümkündür və bu çıxış İnternetin köməyilə reallaşır; 

platforma xidməti kimi – PaaS istifadəçiyə icra hüququnda avadanlıq təqdim edir, icraçı 

isə onlardan öz məqsədləri üçün yararlana bilər. Bu xidmət növü vasitəsilə istifadəçinin yalnız 

avadanlığa çıxışı təmin edilir.  

Hazırda, dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində bulud texnologiyaları aktiv şəkildə tətbiq edi-

lir. Bu texnologiyalar  biznes, idarəetmə, tədris və elmi tədqiqatlar üçün prinsipial yeni, iqtisa-

di səmərəli imkanları təmin edir. 

Bulud xidmətləri təhsil sahəsində də səmərəli şəkildə tətbiq edilə bilər. Bulud xidmətləri 

istər tələbələrin, istərsə də müəssisələrdə çalışan əməkdaşların tədris prosesində səmərəli təş-

kilinə şərait yaradır. Elektron gündəliklər, elektron jurnallar, tələbələr və müəllimlər üçün 

şəxsi kabinetlər və s. kimi nümunələri bulud texnologiyalarının təhsildə istifadəsi kimi göstər-

mək olar. Tədris prosesində informasiya texnologiyalarının adı çəkilən növünün bütün nailiy-

yətlərindən istifadə edən bulud texnologiyaları, müxtəlif növ sosial proqram təminatına əlça-

tanlığı təşkil etməyə şərait yaradır, mobil tədrisin təşkili üçün platforma qismində çıxış edir. 
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Belə olan halda, bulud texnologiyalarının tətbiqi tədris prosesində xərcləri aşağı salmağa, təd-

ris planlarını operativ şəkildə dəyişməyə, tədris materiallarına müştərək əlçatanlığın təmin 

edilməsinə şərait yaradır.  

Tədqiqatçılar tərəfindən təhsildə bulud hesablamalarının aşağıdakı üstünlükləri ayırd edi-

lir:  

Ehtiyat surətçıxarma. Kompyuter sıradan çıxsa belə buludda verilənlər saxlanılır; 

Saxlama. Bulud texnologiyaları istifadəçilərə imkan yaradır ki, bütün növ verilənlərin ha-

mısını saxlaya bilsin; 

Əlçatanlılıq. Bütün verilənlərə əlçatanlıq yalnız mobil qurğular vasitəsi ilə reallaşır; 

Əməkdaşlıq. Bulud imkan verir ki, bir neçə istifadəçi eyni zamanda işləyə bilsin, qrup la-

yihələri bu funksiyanın köməyi ilə yaradılır, dərslərdə müəllimlərin və tələbələrin əməkdaşlıq 

planları bu funksiya vasitəsilə optimallaşdırılır; 

Resurslara və vaxta şüurlu münasibət. Bu funksiyanın sayəsində, müəllimlərin tədris ma-

teriallarının surətini çıxarmasına vaxt və resurs sərf etməsinə ehtiyac qalmır, tələbələrə isə 

tədris materiallarını onlayn rejimdə əldə etməyə imkan yaranır;  

Tapşırıqların təşkili. Tələbələr öz tapşırıqlarını buludda saxladıqları zaman, istənilən mü-

nasib vaxtda müəllim onlara nəzarət edə bilər. 

Elektron təhsildə bulud texnologiyalarının imkanları dedikdə, aşağıdakılar başa düşülür:  

 elektron tədris resurslarının – ETR yaradılması;  

 tədris kurslarının  ETM – elektron tədris modulları əsasında yaradılması;  

 təhsil fəaliyyətinin ETR, ETM-dan istifadə edilməklə həyata keçirilməsi; 

 bulud texnologiyalarının köməyi ilə tədrisin idarə edilməsi sisteminin təşkili; 

 müəllimlər arasında təcrübə mübadiləsi. 

Bulud xidmətləri tələbə və müəllimlərə internetin köməyi ilə çatdırılır. Pulsuz və ya kiçik 

vəsait hesabına təhsil müəssisələri bu xidmətləri əldə edə bilirlər. Bulud serverlərində sənəd-

lər, elektron poçt, proqram təminatı, həmçinin tədris prosesinə cəlb olunan digər məlumatlar 

saxlanılır. Bu üstünlükləri hesaba alaraq, belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, gələcəkdə bir çox 

təhsil xidmətlərində bulud texnologiyasının tətbiqi qaçılmazdır. Bununla bərabər, təhsil müəs-

sisələrinin yüksək keyfiyyətli və bahalı avadanlıqlarla təchiz olunması, kompyuter mərkəzlə-

rinin saxlanılması, elektrik xərcləri və heyət məvaciblərinin ödənilməsinə lüzum qalmayacaq-

dır. Lakin bu texnologiyanın istifadəsi üçün internetə çıxışın təmin olunması şərtdir.  

Paralel proqramlaşdırma texnologiyalarının inkişafı çoxprosessorlu sistemlərin hesablama 

resurslarından rasional istifadəsinə, buludun hesablama proseslərini isə çevik bölüşdürməsinə 

gətirib çıxardı. Bulud xidmətlərində böyük həcmli verilənlərin təsvirində virtuallaşdırma tex-

nologiyalarında iş görülür. Virtuallaşdırma texnologiyalarının əsas üstünlüyü virtual infrast-

rukturun yaradılması imkanına, sistemlərin çevik miqyaslanmasına və güclənməsinə, sistem-

lərin təşkili və təminatına çəkilən xərclərinin aşağı salınmasına, İnternet şəbəkəsi vasitəsilə 

virtual infrastrukturun əlçatanlığına şəraitin yaradılmasından ibarətdir. 

Elektron universitetin bir neçə əsas aspektlərini aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar:  

1. Elektron universitet üçün veb-saytların yaradılması; 

2. İnternetdə yerləşdirilən interaktiv resurslardan distant istifadə; 

3. İnternetin ayrı-ayrı tədris resursları arasında məsafədən bulud xidmətlərinin köməyilə 

informasiya mübadiləsi üçün şəraitin yaradılması; 

4. Elektron təhsil məqsədlərinə nail olunması üçün sosial şəbəkələrdən rasional istifadə. 

Tədrisdə bulud xidmətlərindən rasional istifadə edilməsi müəllifin tədris materiallarına, 

tapşırıqlara, mühazirələrə, tədris olunan fənlər üzrə seminarlara auditoriyanın – tələbələrin 
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sərbəst əlçatanlığının təqdiminə istiqamətlənən pedaqoji fəaliyyəti səmərəli və effektiv təşkil 

etməyi mümkün edir. Eyni zamanda, proqram məhsullarının, tədris vəsaitlərinin yeni müəllif 

nüsxələrinin, tədris seminarlarının, digər tematik resurslara istinadların irəliləyişinin həyata 

keçirilməsi üçün istinadgah rolunu oynayır. Bu zaman, məqsədli auditoriya ilə əks əlaqənin 

operativ təmin imkanı bulud xidmətləri tərəfindən reallaşdırılır. 

Sosial şəbəkələr bulud texnologiyalarının bir hissəsi kimi istifadə edilən zaman, işin təşki-

linin iki mümkün variantı ortaya çıxır. Birinci variant, hədəflənən vəzifənin həlli, məsələlər 

üzrə ünsiyyət yalnız sosial şəbəkədən istifadədir. İkinci variant, digər bulud strukturları ilə 

müştərək şəkildə sosial şəbəkələrin  imkanlarından  istifadədir  

Axır vaxtlar, elektron təhsildə tədrisin idarə olunması sisteminin (Learning Management 

Systems, LMS) bulud texnologiyalarına tətbiqi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Təhsil müəssisə-

ləri üçün Blackboard, Moodle kimi geniş vüsət almış LMS sistemlərinin buludda yerləşdiril-

məsi proqram təminatına və bahalı avadanlıqlara sərf edilən maliyyə xərclərinin aşağı  salın-

masına  gətirib çıxarır. 

Bulud xidmətlərindən istifadənin müsbət cəhətlərinə internetə qoşulmuş hər hansı bir ava-

danlıqlardan şəxsi məlumatlara giriş imkanı, istifadə olunan avadanlıqlar arasında məlumatla-

rın sinxronlaşdırılması, aşağı güclü avadanlıqla mürəkkəb proqram komplekslərinin istifadə 

imkanı və s. aiddir. 

Bulud texnologiyalarının tədris prosesinə tətbiq edilməsi tədris-metodiki fəaliyyətin opti-

mallaşdırılmasına, kommunikativ əlaqələrin rasionallığının artmasına, təhsil müəssisəsinin 

xərclərinin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır. Tələbələrin təhsil fəaliyyətinə motivasiyasını yük-

səldən, onlayn təhsil üçün daha əlverişli imkan yaradan bulud texnologiyalarının elektron təh-

sildə tətbiqi təhsil müəssisələrinin dünya təhsil məkanına inteqrasiyasını asanlaşdırır, xarici 

tərafdaşlarla bərabərhüquqlu əlaqələrin inkişafına qatqı göstərir. 

Təhsil sahəsi üçün bulud texnologiyalarının faydaları olduqca genişdir. Həmçinin, bulud, 

tələbələr üçün ən yaxşı seçim variantıdır. İstər ali məktəb, istər orta məktəb, istərsə də bir tələ-

bə olsun, bu sektordakı hər bir kəs bulud texnologiyalarının müsbət təsirini gündəlik fəaliyyə-

tində müşahidə edir və bu texnologiyanın gələcəkdə fəaliyyətinin daha da genişlənəcəyi heç 

kəsdə şübhə doğurmur.  

Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq ondan ibarətdir ki, hazırda orta və ali məktəblərdə inno-

vasiya mühitini inkişaf etdirməyin əsas metodlarından biri olan bulud texnologiyaları təhlükə-

siz və iqtisadi baxımdan effektiv olan yenilik və üstünlüklərin tətbiqini mümkün edir. Təhsil 

sahəsində tətbiq edilən bulud texnologiyaları tələbələrə öz üfüqlərini genişləndirmək üçün şə-

rait yaradır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik tədqiqat məqaləsində bulud texnologiyalarının 

elektron təhsildə tətbiqi məsələsi işıqlandırılması ilə bağlıdır.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi məqsədi. Bütün dünyada geniş tətbiq dairəsinə 

malik bulud texnologiyalarının elektron təhsildə istifadə perspektivlərinin araşdırılmasından 

ibarətdir. 
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Müasir dünyada  elmi və texnoloji inkişaflar bir tərəfdən yeni təhsil ehtiyacları yaratmaq-

da, digər bir tərəfdən də təhsil tətbiqlərinə yeni imkanlar təqdim etməkdədir. Bu imkanların 

başında şübhəsiz kompüter ilk sıralarda  gəlir. Son zamanlar veb texnologiyalar da gündəmi-

mizi geniş əhatə edir.  

Hər kəsə məlumdur ki, XXI əsr texnologiya ən geniş yayılmış sahədir. Müasir dünyada in-

sanların ən yaxın dostu olan kompüter texnologiyası, o cümlədən internetin  insanlara təsiri ilə 

bərabər təhsilə, mədəniyyətə və s.  təbəqələrə də təsiri danılmazdır. Kompüterin ilk yaranması 

müxtəlif mərhələlərdən keçmiş və 1946-cı ildə universal adlı kompüter yaradılmışdır. Artıq 

indiki vaxtda, Kompüterin cəmiyyət həyatında gedərək yayılması, sabahın dünyasının bu gün-

kündən çox dəyişik, kompleks və irəli səviyyədə olacağı təəssüratını verir (2). 

Veb texnologiyalarının iki növü var. Birincisi, sözdə front-end, saytın görünüşünə cavab-

deh olan və istifadəçinin brauzerində görünəndir. Belə texnologiyalara HTML, CSS, Java-

Script daxildir. Veb texnologiyasının ikinci növü serverdə işləyən və verilənləri emal etmək 

üçün istifadə edilən back-enddir. Onların hərəkəti adətən istifadəçi üçün görünməzdir, yalnız 

vebsaytda daxil edilmiş məlumatlar və ya həyata keçirilən hərəkətlər və bu məlumatların və 

ya hərəkətlərin nəticəsi görünür. Beləliklə, bütün icra prosesi brauzerin əhatə dairəsindən kə-

nara çıxır. 

Veb Texnologiyası İnternet üzərindən müxtəlif növ cihazlar arasında əlaqə prosesində istifa-

də olunan müxtəlif alətlər və üsullara aiddir. Veb səhifələrə daxil olmaq üçün veb brauzerdən 

istifadə olunur. Veb brauzerləri İnternetdə mətn, məlumat, şəkillər, animasiya və video nümayiş 

etdirən proqramlar kimi müəyyən edilə bilər. Ümumdünya Şəbəkəsində hiperlinkli resurslara 

veb brauzerlər tərəfindən təmin edilən proqram interfeyslərindən istifadə etməklə daxil olmaq 

olar. 

Veb Texnologiyasını aşağıdakı bölmələrə bölmək olar: Ümumdünya Şəbəkə (WWW): 

Ümumdünya Şəbəkəsi bir neçə fərqli texnologiyaya əsaslanır: Veb brauzerlər, Hipermətn İşarə-

ləmə Dili (HTML) və Hipermətn Transfer Protokolu (HTTP) (4). 

Veb Brauzer: Veb brauzer www (World Wide Web) araşdırmaq üçün proqram təminatı-

dır. O, server və müştəri arasında interfeys və veb sənədlər və xidmətlər üçün serverə sorğular 

təqdim edir. 

Veb server: Veb server istifadəçilərin şəbəkə sorğularını emal edən və onlara veb səhifələr 

yaradan fayllara xidmət edən proqramdır. Bu mübadilə Hypertext Transfer Protocol (HTTP) va-

mailto:arzuadilova0@gmail.com
https://www.geeksforgeeks.org/world-wide-web-www/
https://www.geeksforgeeks.org/web-browser/
https://www.geeksforgeeks.org/web-server-and-its-type/
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sitəsilə həyata keçirilir. 

Veb Səhifələr: Veb səhifə Ümumdünya Şəbəkə ilə əlaqəli və veb brauzeri olan internetə 

qoşulmuş hər kəs tərəfindən baxıla bilən rəqəmsal sənəddir. 

Hazırda bir çox veb proqramlaşdırma mövcuddur. Onlardan misal olaraq Hypertext 

Preprocessor (PHP), Active Server Pages (ASP.NET), Cold Fusion Markup Language 

(CFML), Java, Python və s. göstərmək olar.  

Veb proqramlaşdırmanın 2 növü var (3): 

1. Server tərəfdə proqramlaşdırma,  

2. Klient tərəfdə proqramlaşdırma.  

Server tərəfdə proqramlaşdırma dilləri kimi əsasən PHP, PERL, JAVA, C++, ASP və di-

gər AD-dən istifadə olunur. Klient tərəfdə isə JavaScript, VbScript, JScript və s. bu kimi AD-

dən istifadə olunsa da, bütün veb browserlər tərəfindən əsasən JavaScript problemsiz istifadə 

olunur. 

Veb texnologiyalarının əsas xüsusiyyətlərini, üstünlüklərini və mənfi cəhətlərini aşağıda 

sadalayaq: 

PHP  

PHP (Şəxsi Əsas Səhifə alətləri) veb səhifələri interaktiv etmək üçün başqa bir PERL kimi 

tərcümə edilmiş dildir. PHP-də yazılmış kod TML sənədinə alt proqram kimi daxil edilmişdir. 

PHP skripti sadəcə olaraq sənədin interaktiv elementin yerləşdirilməli olduğu hissəsinə daxil 

edilir. Bu dilin mnemonicası PERL, Java və C sintaksisinə əsaslanır, ona görə də öyrənməkdə 

heç bir çətinlik yaratmır. Serverlərə PHP skriptləri olan faylları düzgün tanımağa imkan verən 

texnikalar, fərqlidir və ilk növbədə müəyyən serverin növündən asılıdır. Bir qayda olaraq, be-

lə bir fayla uzantı təyin etmək kifayətdir.  

ASP 

ASP (Active Server Pages) JavaScript və PHP-yə bənzər başqa bir texnologiyadır, lakin 

bu dəfə tanınmış Microsoft şirkəti tərəfindən hazırlanmışdır. Java və C. Script şərh olunur və 

server birbaşa icra edən hazır sonra html sənədi ASP skriptinin nəticələri ilə istifadəçi brau-

zerinə göndərilir ... 

Bu, ədalətli bir nəticədir ki, ASP olan səhifələr üçün istifadəçinin kompüterində hansı 

proqram təminatının yüklü olmasının əhəmiyyəti yoxdur. Lakin ASP-dən istifadə etməyi plan-

laşdırdığınız server növü fundamental əhəmiyyət kəsb edir, çünki onların hamısı bu texnolo-

giyanı dəstəkləmir. 

VBScript  

VBScript vəya Visual Basic Script (Visual Beginners All məqsəd Simvolik Təlimat Kod 

Script – Başlayanlar üçün əyani rəmzi universal komanda code) (kimi təfsir dil başqa versiya-

sı JavaScript bir daxil) html daxil etmək üçün sənəd interaktiv elementlər hesab olunur. Bu 

texnologiya Netscape tərəfindən hazırlanmış JavaScript-dən fərqli olaraq Microsoft tərəfindən 

hazırlanmışdır. 

Daha çox yayılmış JavaScript standartını VBScript ilə müqayisə etsək, onda bəzi fərqlər 

yalnız dilin sintaksisində müşahidə edilə bilər: VBScript- in sintaksisi bir qədər sadədir, çünki 

o, Visual Basic dilinə əsaslanır. VBScript-dən istifadə demək olar ki, bütün JavaScript xüsu-

siyyətlərini həyata keçirə bilər. Hər iki texnologiya onların daxil olduğu veb səhifəni yerləş-

dirməyi planlaşdırdığınız server növündən asılı deyildir.  

Macromedia Flash 

Flash standartı 1996-cı ildə Macromedia tərəfində hazırlanmışdır. Bu texnologiyanın əsas 

məqsədi nəticədə yaranan faylın nisbətən kiçik ölçüsü ilə təqdim oluna bilən yüksək keyfiy-

https://www.geeksforgeeks.org/web-pages/
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yətli interaktiv animasiya yaratmaqdır.  

Macromedia Flash-ın bütün digər mövcud veb texnologiyalarından əsas fərqlərindən biri 

odur ki, o, təkcə rastr qrafikası ilə deyil, həm də vektor qrafikası ilə işləməyə imkan verən ye-

ganə standartdır. Bundan əlavə, mətn Flash mühitinə bitmap kimi deyil, bir simvolun bir bayt 

informasiya ilə kodlandığı mətn kimi idxal olunur ki, bu da nəticədə yaranan faylların həddin-

dən artıq həcminə qarşı mübarizədə ciddi silahdır. Flash-ın mp 3 formatında musiqi və səsləri 

səsləndirmək imkanı olması da vacibdir (3). 

Bu standarta uyğun hazırlanmış sənədləri yaratmaq üçün Macromedia şirkəti Microsoft 

Windows üçün 32 bitlik proqram şəklində xüsusi obyekt yönümlü inkişaf mühitini buraxmış-

dır – o ise belə adlanır - Micromedia Flash  

DHTML 

DHTML (Dynamic Hyper Text Markup Language) HTML standartının genişləndirilməsi-

dir və statik sənəd məzmunu altında yerləşən hərəkət edən fon, hərəkət edən obyektlər, açılan 

menyular, yanan düymələr kimi interaktiv elementləri özündə birləşdirən veb səhifələr yarat-

mağa imkan verir.  

Ümumiyyətlə, DHTML HTML və JavaScript texnologiyaları arasında “arifmetik orta”dır. 

Bu standart HTML kodu ilə birlikdə brauzer tərəfindən işlənən şərh edilmiş makro dili ilə ha-

zırlanmış sadə skriptlərdən istifadə edir. Bu skriptlərə “skriptlər” deyilir. Skriptlər yaratmaq 

üçün standart DHTML genişləndirmələri və ActiveX interfeys direktivlərini dəstəkləyən istə-

nilən makro dillərdən istifadə olunur. DHTML Microsoft Internet Explorer 4.0 və yuxarı ver-

siyaları tərəfindən tanınır  (2). 

XHTML və XML 

XML (Genişlədəbilən Markup Language) yaradıcı tərfindən 2000-ci ildə təklif əsaslı yeni 

standart HTML, World Wide Web Consortium  (W3C) kimi də tanınır. Bu, veb səhifələr üçün 

ən son texnologiyadır və onun son spesifikasiyası hələ inkişaf mərhələsindədir. Öz strukturu-

na görə XML hipermətn işarələmə dilinin özü deyil, digər aşağı səviyyəli dilləri təsvir etmək 

üçün nəzərdə tutulmuş sözdə metadildir.  

Araşdırmalar göstərdi ki, veb-resursların yaradılması prosesində istifadə olunan veb tex-

nologiyalar müəyyən üstünlüklərə, həmçinin çatışmazlıqlara malikdir. Sifarişçinin tələblərinə 

uyğun veb-layihə yaratmaq üçün bu sahədə istifadə olunan proqram məhsullarının bütün im-

kanları nəzərə alınmalıdır. 

Məqalənin aktuallığı. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, Veb texnologiyalarında əsas məsə-

lələrdən biri də təhlükəsiz veb-layihələrin yaradılmasıdır. Araşdırmalar göstərdi ki, müasir 

veb-texnologiyalarda informasiyanın təhlükəsizlik məsələsi tam həllini tapmamışdır. Bir çox 

hallarda informasiyanın təhlükəsizliyi məsələlərini qismən də olsa həll etmək üçün müxtəlif 

proqram platformalarından birgə istifadəyə üstünlük verilir. Əsasən də reklam xarakterli 

spamlarla bağlı problemlər daha aktualdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Aktuallıq onunla bağlıdır ki, məqalədə veb texnologiyaların təd-

qiqat proqramları tədqiq edilmişdir və onların rolu izah edilmişdir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərinin 

müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Роль исследовательских программ и технологии  

их использования в веб-технологиях 
 

Резюме 
 

В современном мире научные и технологические разработки, с одной стороны, соз-

дают новые образовательные потребности, а с другой – открывают новые возможности 

для образовательных приложений. Несомненно, компьютер находится в авангарде этих 

возможностей. В последнее время веб-технологии также широко входят в нашу по-

вестку дня. 

Веб-технологии стали важным инструментом в деятельности людей в современном 

мире. Мы больше не можем представить свою жизнь без Интернета. Интернет-проекты 

помогают людям в самых разных сферах: образование, бизнес, маркетинг и т. Д. Была 

важной платформой. За короткий период времени веб-технологии быстро развились, 

создав всемирную паутину (WWW), которая охватывает все области глобального 

информационного пространства. 

В статье рассматривается история развития веб-технологий. Технология использова-

ния веб-технологий изучена и широко исследована. 
 

A.Dj. Adilova 

The role of research programs and technologies  

in their use in web technologies 
 

Summary 
 

In the modern world, scientific and technological developments are creating new 

educational needs on the one hand, and providing new opportunities for educational 

applications on the other. Undoubtedly, the computer is at the forefront of these opportunities. 

Recently, web technologies are also widely on our agenda. 

Web technologies have become an important tool in people's activities in the modern 

world. We can no longer imagine our lives without the Internet. Internet projects help people 

in various fields: education, business, marketing, etc. has been an important platform. In a 

short period of time, web technologies have developed rapidly, creating the World Wide Web 

(WWW), which covers all areas of the global information space. 

The article discusses the history of the development of web technologies. The technology 

of using web technologies has been researched and extensively researched. 
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1985-1993-cü illərdə təhsilin informatlaşmasının əsas vəzifəsi öyrətmə sisteminin yaran-

ması üzrə prinsipləri işləyib hazırlamaqdan ibarət idi. Bu vəzifələrin öhdəsindən gəlmək üçün 

Yerşov A.P., Monaxov V.M., Kuznetsov A.A., Baqramenko Y. A, Matrosov V. L. kimi alim-

lər xeyli əmək sərf etmişlər. Yerşov vaxtilə təhsil prosesində kompüterdən istifadədən alına-

caq gözləntilərini qeyd etmişdir (3). Onlardan bir neçəsini sadalayaq:    

1. Kompüter  təhsil alanların aktivliyini stimullaşdırır.   

2. Kompüterin daxili formalizmi, “oyun qaydalarını” gözləməkdə ciddiliyi və bu sadala-

nanların həmin qaydaları prinsipial şəkildə dərk etməklə bir-biri ilə uyuşması təlim prosesinin 

bütövlükdə dərk edilməsinə yardım edir, onun intellektual – məntiqi səviyyəsini yüksəldir.   

3. Kompüterin vizual və digər mürəkkəb obrazlar yaratması təlim prosesinin informasiya 

kanallarındakı buraxılış qabiliyyətini yüksəldir.  

4. Kompüter təlimə yeni idraki proseslər gətirir, məsələn, hesablama eksperimenti, məsə-

lələrin ekspert sistemlər vasitəsilə həlli, alqoritmlərin quraşdırılması və biliklər bazasının ya-

radılması. 

5. Nəhayət, universallaşdırma və proqramlaşdırma xüsusiyyətləri, kompüterin çoxməqsəd-

li situasiyalarda tətbiq edilməsi bir çox hallarda imkan verir ki, təlimin texniki vasitələrinə çə-

kilən xərclərin miqdarını azaltsın, çünki natural eksperimentə və laborator  işlərə çəkilən xərc-

lər daha ucuz başa gələn proqramlarla əvəz edilməli olur. 

İnsanların mədəniyyət tarixində elmin yüksək rolu danılmazdır. Öz mahiyyəti etibarilə də-

qiq elmlər bu sahədə daha üstün rola malikdir. Onlar  bizi əhatə edən dünyanın dərk edilməsi 

üçün açar rolunu oynamış, elmi-texniki tərəqqinin bazasına çevrilmiş, şəxsiyyətin inkişafının 

vacib komponenti kimi çıxış etmişdir. İnformatik biliklər praktik olaraq bütün peşə sahələrin-

də, xüsusilə dəqiq elmlər sahəsində tətbiq edilir, çünki bunlar texnika və iqtisadiyyatla sıx 

bağlıdır. Bundan başqa, informatika qeyri-riyazi fənlər sahəsinə: dövlət idarəçiliyinə, təbabə-

tə, dilçilik və digər sahələrə də nüfuz etməyə başlamışdır.   

Müasir təhsil üzrə modernləşmənin vacib anlarından biri informatikanın tətbiqi istiqaməti-

nin genişləndirilməsidir, yəni onun məzmun və metodu arasındakı əlaqənin həyata keçirilmə-
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sidir. İnformatikanın tədrisində tətbiqi istiqamət problemi heç də yeni deyil, xeyli müddətdir 

ki, bir sıra məsələlərlə bağlıdır və bu günə qədər hələ də həllini tam tapmamışdır. Həmin 

problem öz məzmunu etibarilə dinamikdir və riyazi nəzəriyyənin, elektron hesablama maşın-

larının proqresi, insan fəaliyyətinin genişlənməsi hesabına bu dinamizm davam edir. Fərz 

edək ki, gələcəkdə bu problem həllini tapacaqdır, lakin yenə də yenidən bu məsələyə ba-

xılmalı və korrektə edilməlidir. Şagirdlərin gələcək həyatında informatikanın bütün aspektlə-

rinin tətbiqini qabaqcadan görmək ümumiyyətlə mümkün deyil. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, bü-

tün bu məsələləri məktəb həyatında həll etmək imkan xaricindədir, onda problemin daim 

mövcud olacağı haqqında fikir bir daha aktuallığını saxlayır. Bu isə müasir məktəb qarşısında 

təhsilin təkmilləşdirilməsi və şagirdləri praktik həyata hazırlamaq kimi çox vacib bir məsələni 

qoymuş olur.  

Hər bir elmi fəaliyyətin və pedaqoji sistemin prinsipləri vardır. Bu cəhətdən məktəbdə tət-

biqi sahənin də  özünəməxsus prinsipləri vardır. Tətbiqi istiqamətin genişlənməsində məqsəd  

təhsilin keyfiyyətini artırmaq, təhsilalanların gündəlik həyatında, sonralar isə peşə fəaliyyə-

tində biliklərin tətbiq edilməsinə geniş meydan açmaqdır.  

Fənlərarası əlaqələrdən istifadə təhsilin tətbiqi istiqamətlərinin realizə edilməsi şərtlərin-

dən biridir. Əgər riyaziyyatın obyekti bütün dünyadırsa və digər elmlər də  həmin obyekti öy-

rənirsə, informatikanın tətbiqi sahəsi heç də bundan az deyil. Fənlərarası əlaqənin təlim pro-

sesinə cəlb edilməsi təlimin  elmiliyini artırır, təlim materialının mənimsənilməsini əlçatan 

edir. Bununla bərabər, fənlərarası əlaqə müəllim üçün müəyyən çətinliklər yaradır. Belə ki, 

müəllim digər fənlər haqqında da lazımi biliyə malik olmalıdırlar, eyni zamanda müxtəlif fən-

lərə dair proqramları bir-birinə uyğunlaşdırmağa ehtiyac vardır. Əlbəttə, fənlərarası əlaqələrin 

tətbiqi proqramlar vasitəsilə öyrənilməsi təlim prosesinə özümün müsbət təsirini göstərməmiş 

deyil. 

“Tətbiqi proqram” anlayışının mahiyyəti  barədə  tədqiqatçıların vahid mövqeyi meydanda 

yoxdur. Anlayışın məzmununa yanaşmalardan biri belədir: “Tətbiqi proqram (Applicatin 

proqram) kompüter proqramı və ya proqramlar paketidir. O, istifadəçiyə  elektron cədvəl, və 

ya mətn prosessoru, müəssisənin resurslarını idarə etmək və ya onun sifarişçiləri ilə münasi-

bətləri tənzimləmək kimi tətbiqi vəzifələri yerinə yetirməyə kömək edir” (5). Hal-hazırda tət-

biqi riyaziyyatın bölmələri arasında riyazi modelləşmə, alqoritmləşmə, proqramlaşdırma daha 

önəmli yer tutur. Təcrübə göstərir ki, həm orta, həm də ali məktəblərdə təhsilalanlar praktik  

məzmunlu tapşırıqları yerinə yetirməkdə maraqlı görünürlər. Onlar praktik tapşırıqdan nəzəri 

məsələlərin həllini tapmağı və ya nəzəri qaydaları praktik formaya salmağı maraqla izləyirlər. 

Tətbiqi məsələlərə aid  aşağıdakı tələbləri irəli sürmək olar: 

1. Tətbiqi məsələlərin məzmununda həm riyazi, həm də riyazi olmayan problemlər və on-

ların qarşılıqlı əlaqəsi öz əksini tapa bilər.  

2. Məsələlər kursun proqramına uyğun olmalıdır, təlim prosesinə vacib komponent kimi 

daxil edilir, təlimin məqsədinə nail olmağa xidmət edir. 

3. Məsələyə daxil edilən terminlər tələbələrin dərketmə qabiliyyətinə uyğun olmalı, məsə-

lənin məzmunu və tələbləri real gerçəkliyə yaxın olmalıdır. Adətən, tələbələr üçün tərtib edil-

miş asan məsələlər onların marağına mənfi təsir göstərir. 

4. Məsələnin həlli üçün  üsul və metodlar praktik üsul və metodlara yaxın olmalıdır. 

5. Məsələlərin tətbiqi  hissəsi heç də onların riyazi mahiyyətini kölgədə saxlamamalıdır.   

Tətbiqi tapşırıqlar informatikanın ali məktəbdə öyrədilməsində ümumi didaktik prinsipləri 

həyata keçirmək üçün geniş imkanlar açır. Təcrübə göstərir ki, tətbiqi tapşırıqlar müxtəlif di-

daktik məqsədlər üçün istifadə edilə bilər. Onlar maraqlandıra və ya motivasiya edə bilər, təh-
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silalanların əqli fəaliyyətini inkişaf etdirə, informatika ilə digər fənlər arasındakı münasibəti 

izah edə bilər. 

Bəs informatikanın öyrədilməsində tətbiqi istiqaməti necə gücləndirmək lazımdır? Bundan 

ötrü təlim prosesinin müxtəlif formalarından istifadə etmək lazımdır. Biz təlim məşğələlərinin 

aşağıdakı formalarından istifadə etməyi vacib  hesab edirik: 

— Müxtəlif tipli dərslərdən (yeni materialın öyrənilməsi, ilkin möhkəmləndirmə); 

— Bilik, bacarıq və vərdişlərin kompleks şəkildə tətbiqi; öyrənilən materialın ümumiləşdi-

rilməsi və sistemləşdirilməsi; 

— Məruzələr; 

— Praktik məşğələlər (seminarlar, konsultasiyalar, zaçotlar); 

— Dərslərin qeyri-ənənəvi formaları: dərs-nağıl, dərs-səyahət, işgüzar oyun dərsi və s. 

Təhsilin informatlaşması sahəsində pedaqoqların fundamental hazırlığı müxtəlif istiqamət-

lərdə aparılır. Həmin istiqamətlərdən bir neçəsini sadalamaq olar: İKT-nin peşə fəaliyyətində 

metodik cəhətdən düşünülmüş və məqsədyönlü tətbiqi, biliklərin qiymətləndirilməsi və onlar 

üzərində nəzarətin avtomatlaşdırılması, təlim-metodik materialların toplanması sistemi (buda 

komputer proqramları və web-2 servisi vasitəsilə həyata keçir).  

Hər bir istiqamət üzrə iş müəllimdən praktik cəhətdən işləmə vərdişləri, praktik tapşırıq-

ları hazırlamaq üçün sistematik şəkildə servis axtarışı və yeni təlim metodları tələb edir. İlk 

baxışda elə görünür ki, sadalanan istiqamətləri realizə etmək üçün kifayət qədər vasitə vardır: 

tətbiqi proqramlar, öyrədici disklər, instruktiv saytlar. Müşahidələr göstərir ki, pedaqoqlar sa-

dalanan texnoloji vasitələrdən əlverişli istifadə etmək bacarığına hələ də malik deyillər. Əlbət-

tə, burada təlim materiallarının məqsədə uyğun olaraq sistemli şəkildə axtarıla bilməməsi də, 

onlar üzərində aparılan iş üsullarının çatışmazlığı da səbəb rolunda çıxış edə bilər. Bu suallara 

cavab vermək üçün ali məktəblərdə təlim-tərbiyə prosesində İKT-dən istifadə üzrə kursu ana-

liz edək. Müəyyən etmək üçün konkret kursa nəzər salaq. Məsələn, “İdman müəlliminin fəa-

liyyətində informasiya və kommunikasiya texnologiyaları”. Bu fənn ali məktəblərdə idman-

pedaqoji ixtisası üzrə öyrənilir və bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan aşağıdakı vəzifələrin ye-

rinə yetirilməsini tələb edir: 

— Təlim-tərbiyə və məşq prosesində yeni informasiya texnologiyalarının tətbiq edilməsi 

üzrə vərdişlərin formalaşması; 

— Öyrənilən, kompensator və inkişaf edən tapşırıqların həlli üçün təlim-metodik vasitələ-

rin seçilməsi bacarığı; 

— Pedaqoji və tədqiqat fəaliyyətində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından is-

tifadənin prinsip, qanunauyğunluq və metodları barədə biliyə malik olmaq. 

Tələbələrin təlim prosesində kompüterdən istifadə etmək vərdişləri formalaşdıqdan sonra 

tətbiqi komputer proqramları üzərində diqqəti toplamaq lazımdır. Məsələn, bu zaman cədvəl 

prosessorundan istifadə etmək olar. Tədris planına hansı laborator işləri salmaq olar? Əgər 

söhbət proqramdan təlim prosesinin müxtəlif mərhələlərində istifadə etməkdən gedirsə, tələ-

bələrə bir neçə formada tapşırıq vermək olar. Bu müəyyən məqsədlərə xidmət edən nizamlan-

mış verilənlər bazası ola bilər. Nümunə olaraq bədən kütləsinin indeksini tapmaq üçün cəd-

vəli vermək olar. Bədən kütləsinin indeksi imkan verir ki, artıq çəkini müəyyən etmək müm-

kün olsun. Bu da xəstələnmə riskini aradan qaldırır, çünki piylənmə orqanizm üçün təhlükə 

mənbəyidir.  

Tapşırığı yerinə yetirməklə tələbə bədən çəkisinin indeksini tapmalı və fiksə etməli, bu in-

deksi adi norma ilə müqayisə etmək üçün düstur müəyyən etməli, elektron cədvəli doldurmaq 

üçün lazım olan məlumatları toplamalıdır. Aşağıda belə bir nümunə verilmişdir: 
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№ Adı və familiyası Yaş Çəki Boy Yekun Normaya münasibət 

1 Həsənov Qalib 19 55 1,56 22,6 Norma  

2 Əliyev Kamil 21 65 1,61 25,08 Normadan çox 

3 Abbasov Habil 23 60 1,59 23,73 Norma 

4 Qazıyev Nadir 24 75 1,66 27,22 Normadan çox 

5 Əşrəfov Nəsib 22 52 1,67 18,65 Normadan az 

        

Elektron cədvəllərin başqa nümunələrini də gətirmək olar. Bu nümunələr tələbəyə təkcə 

MS Excel proqramının imkanları haqqında məlumat vermək deyil, həm də idman müəlliminə 

informasiyanı emal etmək üçün real kömək göstərir. Bu tipdə tapşırıqlar tələbələrə laborator 

işləri zamanı təklif edilə bilər.  

Növbəti tapşırıq konkret situasiyanı tələb edir və seçilmiş amillərdən asılı olaraq onlara 

uyğun qərarlar tələb edir. Deyək ki, söhbət yaydan açılan atəş üzrə yarışdan gedir. Tələbə ye-

nidən nizamlanmış verilənlər bazası hazırlamalı və konkret nəticə almalıdır. Yarış zamanı id-

mançının topladığı ballar əsasında həm onun hansı mükafatla təltif edilməsi, həm də onun fi-

nala vəsiqə qazanıb-qazanmaması müəyyən edilir. Tələbə cədvəli hazırlayarkən onun struktu-

runu, formatını və verilənlərin hesabat formulunu müəyyən etməlidir. Cədvəl aşağıda göstəril-

mişdir: 

 

Yaydan açılan atəş üzrə yarımfinal yarışın nəticələri 

 

№ Adlar Yaş Dərəcə 1 

Atəş 

2 

Atəş 

3 

Atəş 

Cəmi 

Ballar 

Priz 

Lər 

Yekun 

1 Feyziyav Z. 45 İU 10 10 9 29 Qiymətli h. Yox 

2 Əhmədov Ə. 22 İUN 8 9 5 22 Tərifnamə Yox 

3 İslamov K. 36 İU 8 9 10 27 Qiymətli h. Yox 

4 Nəsibov N. 24 İUN 10 10 10 30 Qiymətli h. Final 

5 Qardşov İ. 26 İUN 8 9 8 25 Tərifnamə Yox 

6 Babaşov Ə. 29 İU 7 8 7 22 Tərifnamə Yox 

7 Hüseynov İ. 20 İUN 7 7 7 21 Tərifnamə Yox 

8 Baxışov X. 24 İU 10 10 10 30 Qiymətli h. Final 

9 Heydərov C. 18 İUN 7 6 9 22 Tərifnamə Yox 

10 Qardaşov İ. 14 İUN 6 7 4 17 Tərifnamə  

 

Şəkil 2. Yaydan açılan atəş üzrə yarımfinal yarışın nəticələrinə dair elektron cədvəl 

Verilmiş nümunələr göstərir ki, MS Excel müxtəlif informasiyaları emal etmək üçün çox 

etibarlı və sərfəli vasitədir və müxtəlif təlim-metodik vəzifələrin yerinə yetirilməsi zamanı 

ona ehtiyac duyulur.  

Tətbiqi təhsil proqramlarından istifadə  tədrisin çox geniş bir sahəsini əhatə edir. Biz bilə-

rəkdən idman dərsində tətbiqi proqramdan istifadə edilməsinə aid nümunə gətirdik, çünki ilk 

baxışda elə görünür ki, idman dərslərində informatikadan istifadəyə ehtiyac yoxdur. Verilmiş 

nümunələr də yalnız kiçik bir təcrübədən götürülmüşdür. Bu da o deməkdir ki, hətta idman 

dərslərində tətbiqi proqramların istifadə imkanları sonsuzdur, lakin o, müəllimin öz işini necə 

bacarıqla qurmasından xeyli asılıdır. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə məqsədli şəkildə praktik olaraq ali məktəbin idman dərs-

lərində tətbiqi kompüter proqramından istifadəyə aid nümunə verilmişdir. Çünki çoxları elə 
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bilir ki, idman dərsləri tətbiqi proqramlardan uzaq bir sahədir. Məqalənin aktuallığı da fikri-

mizcə, bununla izah edilməlidir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə tətbiqi proqramlar, onların qarşısında duran vəzifələr 

barədə məlumat verilmişdir. Bu sahədə xidməti olan alim və pedaqoqların tətbiqi proqramlara 

münasibəti xatırlanmışdır. Tətbiqi proqramların meydana gəldiyi vaxtda onlardan hansı göz-

ləntilərin olacağı diqqətə çatdırılmışdır. Tətbiqi proqramların prinsipləri, onların fənlərarası 

əlaqəyə verdiyi töhfə qeyd edilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 

müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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М.И. Садыхова 

 

Приложения как средство информатизации образования 

 

Резюме 
 

В данной статье имеется информация о прикладных программах и о задачах, кото-

рые стоят перед этой программой. По данной теме упоминались взгляды известных ис-

следователей. Ознакомили читателей ожиданиями ученых от информатизации образо-

вания. Было отмечено принципы прикладных программ и их вклад в развитии меж-

предметных связей. 

В конце приведены конкретные примеры по применению прикладных программ на 

уроках физкультуры ВУЗ. И в этом, на наш взгляд, является актуальность статьи, так 

как многим кажется, что уроки физкультуры далеки от применения прикладных прог-

рамм.  

                                                                 

https://cyberleninka.ru/article/n/teoriyapedagogicheskih-tehnologiy-metodologicheskiy-aspekt
https://cyberleninka.ru/article/n/teoriyapedagogicheskih-tehnologiy-metodologicheskiy-aspekt
http://ershov.iis.nsk.su/archive/eaindex.asp?lang=1&did=3444
http://ershov.iis.nsk.su/archive/eaindex.asp?lang=1&did=3444
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M.I. Sadixova 

 

Applications as a means of informatization of education 

 

Summary 

 
In this article, there is information about the application programs and the tasks that are 

facing this program. The views of famous researchers were mentioned on this topic. Readers 

were informed of the expectations of scientists from the informatization of education. The 

principles of applied programs and their contribution to the development of intrasubject 

communications were noted. 

In the end, specific examples of the application of applied programs in physical education 

classes are given. And in this, in our opinion, is the relevance of the article, since it seems to 

many that the lessons of physical education are far from the application of applied programs. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 27.10.2021 
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Texnologiyanın günü-gündən inkişafı təhsil sahəsindən də yan keçmir. Artıq təhsil sahəsi 

də ənənəvi tədris prosesini geridə qoyub, yeni növ elektron tədris vasitələrinin də daxil edildi-

yi sistemə çevrilir. Tədris prosesində elektron vasitə dedikdə, dərs keyfiyyətini artıracaq təq-

dimat, multimedia, oyun və s. bu kimi proqramlar nəzərdə tutulur. 

Yeni növ elektron tədris vasitələrinin istifadəsi şagirdlərə yeni biliklər qazanmaqda maraq 

və motivasiya yaratmağa xidmət etməlidir. Günümüzdə sözügedən məqsədə xidmət edən 

proqramlardan biri də Kahoot proqramıdır. Bu proqram vasitəsilə müəllim interaktiv dərs mü-

hitini yaratmaq üçün tapşırıqlar hazırlamaqla, şagirdlərin dərsi hansı dərəcədə qavramasından 

dərs müddətində xəbərdar ola bilər. Bu proqramla işləmək üçün müəllim və şagirdlərin inter-

netə çıxışı olmalıdır. Müəllim testləri hazırlayıb, monitorda nümayiş etdirir və şagirdlər öz 

planşet, telefon və ya kompyuterindən sualı cavablandırır. Sonda isə ümumi qrupun və hər bir 

şagirdin suallara neçə faiz cavab verdikləri statistikalar bölməsindən məlum olur. 

Kahoot proqramı ilə işləmək üçün proqramı ios və ya android cihazlarında Appstore və ya 

PlayMarket bölməsindən yükləmək lazımdır. Həmçinin şagirdlər internet üzərindən www. 

kahoot.it linki vasitəsilə istifadəçi PİNini yazaraq dərs prosesində iştirak edə bilərlər. İnternet 

üzərində www.kahoot.com linkinə daxil olaraq kahoot ilə tapşırıq hazırlamaq olar. Linkə da-

xil olarkən 4 tip hesabla daxil olmaq təklif olunur. 

 
                                                                                                                  

 Şəkil 1. 

http://www.kahoot.com/
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Burada Teacher bölməsinə daxil olduqdan sonra önümüzə şəkil 2-dəki kimi bölmə gələ-

cək.  

 
                                                                                                                                 Şəkil 2. 
 

Açılmış səhifədə School bölməsini seçdikdən sonra hesab yarada və ya mövcud hesabla 

qeydiyyatdan keçib Kahoot-a daxil olmaq olar. Daxil olduqdan sonra Şəkil 3-dəki kimi sə-

hifənin sağ üst küncündə qeydiyyatdan keçdiyimiz hesab adımız görünür. 

 

 
                                                                                                        Şəkil 3. 
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Açılmış səhifədə tapşırıq hazırlamaq üçün Library bölməsinə daxil olaraq, Create Folder 

edərək, tapşırığın hansı fənn bölməsinə aid olduğunu yazırıq. 

 

 
                                                                                                            Şəkil 4. 

 

Bununla da, sualları aid olduğu fənn başlığı altında qruplaşdırmaq mümkün olur. Ardınca 

sual hazırlamaq üçün səhifənin mərkəzində yerləşən Create kahoot butonu üzərinə klik edilir. 

                                                         

                                                                                                               Şəkil 5. 

 

Açılan yeni səhifədə hazır tapşırıq formalarından istifadə edə və ya öz sual formamızı özü-

müz yarada bilərik. Burada Create bölməsinə klik etdikdən sonra qarşımıza şəkil 6-dakı kimi 

pəncərə açılır. 
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                                                                                                                             Şəkil 6. 

 

Bu pəncərənin sağ hissəsindəki bölmələrdən istifadə edərək sualımızın formasını, cavab-

landırmaq üçün vaxt limitini, tək və ya cüt seçimli cavab seçmək xüsusiyyətlərini öncədən 

müəyyənləşdirə bilərik. Yeni slide yaratmaq üçün isə Add question button-u seçilir. Həmçinin 

yaranmış slaydların sol tərəfindəki button-lardan istifadə edərək mövcud slaydın formasında 

yeni slayd hazırlaya və ya slaydı silə bilərik. 

 

Sual slaydını hazır etdikdən sonra səhifənin sağ üst küncündəki  

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

  

                                                                                                                           Şəkil 7. 

 

Preview bölməsindən slayda ön baxış edə, Exit bölməsiylə proqramdan çıxa və Save but-

tonu vasitəsilə slaydları yadda saxlaya bilərik. 

Slaydlar hazır olduqdan sonra şagirdlərlə sualları paylaşmaq üçün play seçilir. Açılmış 

pəncərədə Teach bölməsi vasitəsilə sualları sinifdə uşaqlarla paylaşaraq test aparmaq, Assign 

bölməsi ilə isə sualları profildə  tapşırıq kimi yerləşdirmək mümkündür. 
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  Şəkil 8. 

 

 
                                                         Şəkil 9. 
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Testi başlatdıqdan sonra proqram tərəfindən testdə iştirak etmək üçün avtomatik istifadəçi 

pini formalaşdırılır. İmtahanda iştirak etmək üçün şagirdlər www.kahoot.it səhifəsində uyğun 

pini yazıb daxil ola bilərlər. Bu zaman suallar və iştirakçıların adı monitorda görünəcək. İmta-

handan çıxarmaq istədiyimiz şagirdin adı üzərinə mausun sol düyməsi ilə bir dəfə klik etmək 

kifayətdir. Suallar monitorda nümayiş ediləcək, şagirdlər isə uyğun cavabları öz planşet və ya 

kompyuterlərindən seçəcəklər. Sonda Reports bölməsinə daxil olaraq şagirdlərin suallara doğ-

ru və ya yanlış cavab verməsi statistikasını görə bilərik. 

 

 
                                                                    

Şəkil 10. 

 

           
                                                                                                         

   Şəkil 11. 

 

Şəkil 11-dan da göründüyü kimi, burada həmçinin suallara ayrı-ayrılıqda hərbir şagirdin 

hansı variantı seçdiyini görə bilərik. 

Məqalənin aktuallığı. Kahoot proqramından istifadə edərək müəllimlər interaktiv dərslər  

keçə, oyunlar qura və şagirdlərin keçilən mövzuları hansı dərəcədə qavradıqlarını asanlıqda 

öyrənə bilər. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Kahoot proqramı vasitəsilə orta məktəb səviyyəsində dərs pro-

sesinin qurulması prosesi əks olunub. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Texnologiyanın yüksək səviyyədə inkişafı 

http://www.kahoot.it/
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dövründə Kahoot proqramı əksər təhsil müəssisələrində tətbiq edilir. Bu proqram sayəsində 

müəllim və şagirdlərin dərs prosesi xeyli asanlaşır və şagirdlərdə dərsə maraq xeyli artır. 
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Использование электронных средств обучения в обучении 

 

Резюме 

 
В этой статье собраны правила организации интерактивных уроков в средних шко-

лах по программе Kahoot. В частности, были отмечены способы разработки различных 

типов вопросов с целью вызвать интерес к уроку с использованием возможностей прог-

раммы. 

 

M.M. Pashazade 

 

Use of electronic teaching aids in teaching 

 

Summary  

 
This article contains the rules for organizing interactive lessons in secondary schools 

through the Kahoot program. In particular, ways to develop different types of questions in 

order to create interest in the lesson using the features of the program were noted. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 17.11.2021 
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Son vaxtlara qədər pedaqoji texnologiyaların komponentləri bir dərslik, lövhə, tabaşir, tap-

şırıqları olan kartlar və kağız plakatlar idi. Ancaq 21-ci əsr - yeni informasiya texnologiyaları 

əsri gəldi. Uşaqlar erkən yaşlarından texnoloji tərəqqinin rahatlıqlarına və müasir məlumat əl-

də etmə vasitələrinə öyrəşirlər. İnteraktiv bir lövhə, bu nəslin ənənəvi ağ lövhələri ələ keçir-

məsidir. Rəqəmsal lövhələr və ya ağ lövhələr olaraq da bilinən bu interaktiv ekranlar məhsul-

darlığı, qarşılıqlı əlaqəni və əməkdaşlığı artırmaq üçün müxtəlif siniflərdə və təhsil şəraitində 

istifadə olunur.  

Hal-hazırda promethean interaktiv lövhələr müəllimlərin siniflə səmərəli qarşılıqlı əlaqədə 

olmasına kömək etmək üçün əyani təlim texnologiyasında ən yaxşısıdır. İnteraktiv lövhənin 

imkanları şagirdlərə video və oyun proqramlarının tədris üçün uğurla istifadə edildiyini başa 

düşməyə imkan verir (6, s. 200). 

Promethean interaktiv lövhə müəllimə çoxlu sayda öyrənmə prosesinin yenilikçi formala-

rını təqdim edir, onu əyləncəli və məlumatlandırıcı edir ki, bu da ənənəvi formalar, metodlar 

və tədris vasitələri ilə birlikdə dərsin effektivliyini əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər. 

Ən vacib tədris prinsiplərindən birini - görmə qabiliyyətini həyata keçirir.  

Rəqəmsal lövhələr müəllimin həyatını asanlaşdırır - Rəqəmsal lövhələr, müəllim və tə-

limatçıların toxunma interfeysləri vasitəsi ilə ekran və təqdimatlarla birbaşa qarşılıqlı əlaqə 

qurmasına imkan verir.  

Ağıllı lövhələr ümumiyyətlə iki variantda gəlir: müstəqil və bağlı. Bağımsızlıqlar istifadə-

çilərə yalnız kompüter və interaktiv interfeys rolunu oynayan rəqəmsal lövhənin özünə gü-

vənməyə imkan verir. Sonuncu, istifadəçilərdən interaktiv lövhələrini kompüterlərə bağlama-

ğı tələb edir. Bu vəziyyətdə rəqəmsal ağ lövhələr toxunma panellərinə bənzəyir, lakin tamaşa-

çılara məzmunun daha geniş və canlı görünüşünü verir.  

İnteraktiv lövhələrin əsas xüsusiyyətləri 

Hərəkətlilik 

Rəqəmsal lövhələr monte edilə bilər və ya mobil ola bilər, bu da siniflər arasında problem-

siz bir şəkildə keçməyə imkan verir. 

Rəqəmsal lövhələrin əsas üstünlüklərindən biri, ekranlar və təqdimatlarla əlaqənin artma-

sıdır. Bu, istifadəçilərin ekranlarla qarşılıqlı əlaqə qurma qabiliyyəti sayəsində mümkün olur 

ki, bu da diqqətin daha yaxşı olmasına və materialın saxlanmasına səbəb olur. Bu qismən inte-

raktiv lövhələrin növbəti əsas xüsusiyyəti sayəsində mümkün oldu. 

Rəqəmsal lövhələr, tamaşaçı üzvlərinə lövhənin özünə qoşulmağa imkan verir, görüş və 
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ya dərs izləyicilərinə və dinləyicilərə iştirakçı olmaq şansı verir. Bu əlaqə, real vaxtda birgə 

redaktə etmək, sorğu keçirmək, formatlaşdırmaq və daha çox imkan yaradır.  

İnteraktiv lövhələrin üstünlükləri   

Proqnozlaşdırılan bir təqdimatın sürətlə gedən bir aparıcı tərəfindən qaralması günləri 

çoxdan geridə qaldı. Rəqəmsal lövhələr, təqdimat və ekranı tamaşaçı cəlb etmədən itirmədən 

müəllimin, təlimçinin və ya aparıcının əlinə verir.  

Sinifdə interaktiv lövhələr   

Daha yaxşı nişan; 

Tələbələr daha çox diqqət mərkəzindədir; 

Dərsin interaktivliyinin artması tələbə marağının artırmasına nəzarət edir. 

Rəqəmsal lövhələrin şagirdlər üçün ən həyəcanlı faydalarından biri də tədqiqatların rə-

qəmsal lövhələrdən istifadənin şagird əlaqəsini artırdığını göstərir. Rəqəmsal lövhələr də təli-

matçılara məzmunu oyunlaşdırmağa kömək edə bilər ki, bu da öyrənmə prosesini daha əylən-

cəli edir və bununla da motivasiyanı və diqqəti artırır. 

Sinifdə interaktiv lövhə ilə bacarıqlı iş, təhsil prosesini optimallaşdırmağa imkan verir. 

Müəllim tərəfindən yüksək keyfiyyətli təhsil elektron resurslarından istifadə edilməsi şagird-

lərin müasir tələbatlara uyğun məktəb təhsili almasını real edir. Həndəsi materialla işləyərkən 

riyaziyyat dərslərində interaktiv lövhənin imkanlarından istifadə etmək xüsusilə vacib və fay-

dalıdır (2, s. 121-125). 

Riyaziyyat və  informatika və İKT dərslərində elektron dərsliklərdən, əyani vəsaitlərdən, 

interaktiv lövhədə tədris materiallarının təqdimatlarından istifadə edirlər. 

 Power Point təqdimatları (lövhədə işləmək üçün şərh yazmağın əl rejimini açmaq kifa-

yətdir); 

 Macromedia Flash istifadə edərək yaradılan flash proqramları; 

 ActivInspire Flipcharts (Yaradıcı Kompüter Elmləri Müəllimləri Birliyində nümayiş 

olunan mənim və həmyaşıdlarımın Flipchartları tərəfindən yaradılmışdır) 

 sorğu və test sistemi Promethean ActivExpression2 üçün testlər. 

Riyaziyyat və informatika dərslərində interaktiv lövhənin istifadəsinin bəzi imkanlarını 

nəzərdən keçirək. 

Əvvəllər ofisdə interaktiv lövhə görünməzdən əvvəl, riyaziyyat dərslərində hazır test ma-

teriallarından, dərslikdən çəkilmiş rəsmlərdən və ya çap edərək təlim tapşırıqlarından istifadə 

edirdim. Bacarıqların və bacarıqların öyrənilməsi və konsolidasiyası olduqca uğurla davam 

etdi, lakin bir sıra çətinliklər işi ləngitdi:  

1. Yazı lövhəsində rəsmlər hazırlamaq üçün fasilə zamanı və ya dərsin özündə vaxt keçir-

mək məcburiyyətində qaldım; 

2. Lövhədə əvvəlcədən rəsmlər hazırlaya bilərsiniz, ancaq dərs çoxlu rəsm tələb edir və bir 

taxtanın səthi kifayət deyil; 

3. Bir çox şagird rəsm çəkməkdə tələsir, buna görə də kağız blanklarına ehtiyac var; 

4. Necə işləyəcəyini izah etmək və ya 25-30 şagirdin hər biri üçün işin düzgünlüyünü yox-

lamaq üçün hər bir şagirdin yanına getmək texniki cəhətdən mümkün deyil. 

Düşünürəm ki, riyaziyyatda yeni mövzuları öyrənmək üçün ən yaxşı seçim kağız və elek-

tron vasitələrdən eyni vaxtda istifadə etməkdir. 

5-7 siniflərdə elektron dərsliklərdən istifadə edərək A.A. Duvanov, test sinfinin tapşırıqla-

rının frontal müzakirəsi problemi ilə daim məşğul olurdum. İnteraktiv lövhə ilə bu proses şa-

girdlər üçün daha sürətli və daha maraqlı olur: uşaqlar sualların düzgün cavablarını qeyd et-

mək üçün lövhəyə getməkdən məmnundurlar. Seminarların vəzifələri, məsələn, “Xətt redak-
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toru” da tez həll olunur. Şagirdlər, hərəkətlərini dərhal yoxlayaraq, göstərilən mətni daxil et-

mək üçün ekrandakı klaviaturadan istifadə edirlər. Şagirdlər bu hərəkətləri bütün sinif qarşı-

sında lövhədə yerinə yetirirlər ki, bu da şübhəsiz ki, marağı artırır. Eyni zamanda, bütün sinif 

tapşırığın düzgünlüyünü yaxından izləyir, çünki dərsin növbəti mərhələsi atelyedə kompüter-

də təkbaşına başa çatdırmaq olacaq (3, s. 111). 

İnteraktiv lövhəni sinifdə və ya dərsdənkənar fəaliyyətdə istifadə etmək üçün daha bir ne-

çə fikir: 

Riyaziyyat dərsinə aid interaktiv testdə 10 suallıq quiz tərtib olunur. Bu testdə şagird bir-

başa elektron lövhədə suallara interaktiv olaraq cavab verir, cavabının səhv və ya düz olduğu-

nu lövhədə görür və nəticə 100 ballıq sistem üzərindən qiymətləndirilir (şəkil 1). 
 

 
Şəkil 1. Quiz test 
 

İnformatika dərsində anaqram interaktiv testindən istifadə etməklə dərsə aid yeni anlayış-

ları şagirdlər üçün yaddaqalan etmək olar. Bu testdə müəyyən vaxt ərzində topları düzgün 

yerləşdirmək lazımdır (şəkil 2). 

 
Şəkil 2. “Lövhələri düzgün yerləşdir” testi 
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Məqalənin aktuallığı. Uzaqdan öyrənmə artdıqca rəqəmsal lövhələr getdikcə daha çox 

populyarlaşır, bununla da bəzi modellər müəllimlərə video söhbətlərində və ya görüşlərdə gö-

rünərkən ekranlarını şagirdlərlə paylaşmasına imkan verir. Nəticədə tələbələrə təlimatçılarla 

qarşılıqlı əlaqələrini itirmədən təqdim olunan materialı nəzərdən keçirmək üçün maksimum 

vaxt verilir. Eyni zamanda,  şagirdlər üçün interaktiv lövhələrin əsas üstünlüklərindən biri də 

dərslərin bitməsindən çox sonra təqdimatların yazılması və baxılmasıdır. Bu da tələbələrə təh-

silin zəif nöqtələrini öz vaxtlarında öyrənmək və doğru məlumatı öyrəndiklərini təmin edərək 

birbaşa mənbədən bir araşdırma bankı əldə etmək imkanı yaradır. Məqalənin də aktuallığı 

onun bu kimi zəruri bir problemə həsr edilməsi ilə bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə pedaqoji texnologiya-

ların əsas komponentlərinin dərs prosesində əhəmiyyəti vurğulanmaqla, müasir dövrdə pro-

methean interaktiv lövhələrin müəllimlə sinif arasındakı səmərəli qarşılıqlı əlaqədə rolu bir 

daha diqqətə çatdırılır, interaktiv lövhələrin əsas xüsusiyyətləri şərh olunur, interaktiv lövhədə 

təqdimatı veriləcək tədris materiallarından söhbət açılır, bu zaman dərs prosesində yarana bi-

ləcək çətinliklər və onların həlli yolları göstərilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Г.И. Бабазаде 

 

Прометинские доски и методы их  

использования в учебном процессе 

 

Резюме 

 
Как умные доски приносят пользу студентам - По мере роста дистанционного обу-

чения цифровые доски становятся все более популярными, особенно потому, что неко-

торые модели позволяют учителям делиться своими экранами с учениками во время ви-

деочатов или встреч. Это означает, что студентам дается максимальное время для изу-

чения представленного материала, не теряя связи с преподавателями. 

Кроме того, одним из основных преимуществ интерактивных досок для студентов 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №4 2021(48)                           
 

 367 

является написание и рецензирование презентаций спустя много времени после окон-

чания урока. Это позволяет учащимся своевременно узнавать о слабых сторонах своего 

образования и получать доступ к исследовательскому банку непосредственно из источ-

ника, гарантируя, что они узнают правильную информацию. 

 

G.I. Babazade 

 

Promethean boards and methods  

of using them in the teaching process 

 

Summary 

 
How smart boards benefit students - As distance learning grows, digital boards are 

becoming increasingly popular, especially as some models allow teachers to share their 

screens with students while appearing in video chats or meetings. This means that students are 

given maximum time to review the material presented without losing touch with the 

instructors. 

In addition, one of the main advantages of interactive whiteboards for students is the 

writing and review of presentations long after the end of the lesson. This allows students to 

learn the weaknesses of their education in a timely manner and access a research bank directly 

from the source, ensuring that they learn the right information. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 16.10.2021 
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proqram paketində təminatı 
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proqram paketi 
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ческое функция, MatLab – пакет прикладных программ 

Key words: boundary, temperature, differential equation, harmonic function, MatLab – 

Package Applications 

 

Müxtəlif fiziki proseslərin riyazi modellərinin qurulması və fiziki məsələlərin həlli üsulla-

rının yaradılması riyazi fizikanın predmetidir. Bir çox mexaniki və fiziki məsələlər xüsusi tö-

rəməli diferensial tənliklərin araşdırılmasına gətirib çıxarır. Müxtəlif  fiziki təbiətli (rəqslər, 

istilikkeçirmə, diffuziya və s.) stasionar proseslərin araşdırılması adətən elliptik tip tənliklərə 

gəlib çıxır.  

Xüsusi törəməli diferensial tənliklər tətbiqi elmlər olan kvant mexanikası, elektrodinami-

ka, istilik dinamikası, istilik və kütlə mübadiləsi nəzəriyyəsində və s. müxtəlif fiziki proses-

lərin riyazi təsvir və modelləşdirilməsi əsasında geniş tətbiq sahələrini tapmışdır. Buna görə 

də belə tənliklər xüsusi törəməli diferensial tənliklər nəzəriyyəsində riyazi fizika tənlikləri adı 

altında birləşirlər. Xüsusi törəməli diferensial tənliklərin, ümumiyyətlə, sonsuz sayda həlli 

vardır. Belə halda konkret fiziki məsələlərin araşdırılması zamanı bu həllərdən məsələnin fizi-

ki mənasına uyğun olaraq hər hansı əlavə şərtləri ödəyən həllərin seçilməsi zərurəti meydana 

çıxır. Bu cür əlavə şərtlər sərhəd və başlanğıc şərtlər adlanırlar. Sərhəd şərtləri baxılan mühi-

tin sərhədində verilən şərtlər, başlanğıc şərtlərə isə zamanın hər hansı anında baxılan fiziki ha-

disənin öyrənilməsi prosesi uyğundur. Sərhəd və başlanğıc şərtlər toplusu məsələnin qarışıq 

şərtləri adlanır. Diferensial tənliklərlə ifadə olunan bir çox məsələlərin dəqiq həllini almaq ya 

çətin olur ya da olmur. Lakin bu cür oxşar mürəkkəb məsələləri kompüter vasitəsilə həll et-

mək daha sadədir. Buna görə kompüter ilə xüsusi törəməli diferensial tənliklərin həlli üsulları 

mühəndis praktikasında daha geniş istifadə olunur. 

Bununla bərabər kompüterlərin meydana gəlməsi riyaziyyatın bütün bölmələrinə təsiri art-

mış və hesablamaların sürəti artmışdır. Belə bölmələrdən biri də riyazi fizika tənlikləri nəzə-

riyyəsinin elliptik tip tənliklər bölməsidir.  

Bu məqalədə dairədə temperatur paylanmaları prosesinin araşdırılması MatLab mühitinin 

tətbiqi ilə aparılır.  

Dairə üçün Dirixle məsələsi aşağıdakı kimidir. Sərhədində qiymətləri ilə verilmiş har-

monik funksiyanı dairənin daxilində tapmalı. r  və   polyar koordinatlarını daxil edək, 

polyusu isə verilən dairənin mərkəzində yerləşdirək. Dairənin radiusunu R  ilə işarə edək.  
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İkiölçülü Laplas operatorunu polyar koordinatlarla ifadə edək. Bu halda Laplas tənliyi be-

lə olar: 
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Rr    olduqda  (1)  tənliyini  ödəyən  və  R   radiuslu dairənin sərhədində verilmiş 

)(fu   qiymətlərini alan ),( ruu   funksiyasını tapaq: 
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Dairə üçün Dirixle məsələsinin həllində (1) tənliyini ödəyən axtarılan funksiya 
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Məsələ. Yuxarı yarımdairə hissəsində temperaturu 
01 , aşağı yarımdairə hissəsində 

temperaturu
00 olan nazik bircins 5R radiuslu dairədə temperaturun stasionar paylanma-

sını tapmalı. 
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və ya 
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1
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Rr

rR
arctgu  

bərabərliyini alırıq. 

Məsələnin MatLab mühitində həllinin proqram təminatı belədir: 

 

 
 

 

2) Əgər );( r  nöqtəsi aşağı yarımdairədə yerləşərsə, yəni  2 , onda 

),(   ,  ),(0   . 
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Bu halda, tctg 
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 Analoji çevirmələrdən sonra 

)2(
sin22

1 22








Rr

rR
arctgu  

bərabərliyini alırıq. Bu bərabərliyin sağ tərəfi müsbət olduğundan (çünki 0sin  ) 

2

1
0  u  alarıq. 

Məsələnin MatLab mühitində həllinin proqram təminatı belədir: 

 

 
 

Məqalənin aktuallığı. MatLab mühitinin geniş hesablama imkanları onu elm və  texnika-

nın istənilən sahəsində praktiki hesabatlar üçün tətbiq olunan edir. Bu imkanlar ali təhsil 

müəssisələrinin tədris prosesində də MatLab mühitindən çoxşaxəli istifadənin əhəmiyyətini  

artırır. Bütün bunlar xüsusi paket proqramlarının tətbiqini aktual edir. Məqalədə MatLab mü-
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hitinin köməyi ilə elliptik tipli bir sərhəd məsələsinin polyar koordinat sistemində həllinin 

araşdırılmasınin bəzi tətbiqi imkanlarından bəhs olunmuşdur. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Dirixle məsələsi üçün bir sərhəd məsələsi nəzəri cəhətdən şərh 

edilmiş və MatLab tətbiqi proqram mühitində hesabat üsulu və metodikası şərh edilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə baxılan məsələdən riyaziyyatın ri-

yazi fizika tənlikləri bölməsinin tədrisi prosesində, mühəndis və texniki məsələlərinin həllində 

və baxılan mövzunun müstəqil öyrənilməsi üçün istifadə etmək olar. 
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Ф.О. Мамедов, М.А. Шахвердиев 

 

Решение одной краевой задачи с помощью Матлаб программы 

 

Резюме 
 

Широкие вычислительные возможности системы Maтлаб программы делают его 

применения возможным во всех областях науки и техники. Эти возможности успешно 

используются в высших учебных заведениях. Всесторонние применения успешно рас-

тит и становятся актуальным. Все это увеличивает важность применения особых прог-

раммных пакет. В статье с помощью Матлаб программы исследуются решения одной 

задачи эллиптического типа в полярных координатах. 

 

F. O. Mamedov, M.A. Shahverdiyev 

 

Solution of one local task with the help of Matlab programs 

 

Summary 
 

Wide computational capabilities of Matlab programs make it possible to apply in all 

areas of science and technology. These possibilities are successfully used in higher 

educational institutions. All-purpose applications grow successfully and become relevant. 

All this increases the importance of using special software packages. In the article with 

the help of Matlab programs are studied solutions of one problem of elliptical type in 

polar coordinates. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 11.11.2021 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №4 2021(48)                           
 

 373 

Orta məktəblərdə Phyton proqramlaşdırma dilinin  

interaktiv metodla tədrisi texnologiyası 
 

Könül Faiq qızı Məlikova 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

E-mail: konulmelikova98@gmail.com 

 

Rəyçilər: r.ü.f.d.  K.A. Mirzəyeva, 

                r.ü.f.d., dos. R.Q. Cəlilova 

 

Açar sözlər: Python, şərt, operator, şərt operatoru, kod, şifrə 

Ключевые слова: Python, условие, оператор, yсловный оператор, код, пароль 

Key words: Python, condition, operator, conditional statement, code, password 

 

Python proqramlaşdirma dili sadə sintaksisinə görə orta məktəbdən tədrisinə başlanmışdır. 

Bu dilin özəlliyi də məhz sadə sintaksisidir. Python orta məktəblərdə 8-ci sinifdən başlayaraq 

tədris edilir. Python dilini bir çox proqram mühitində yazmaq olar. 

Biz İDLE ilə yazmağa üstünlük verəcəyik. Çünki İDLE Python redaktorudur, proqramlaş-

dırma dilinə yeni başlayanlar üçün ən gözəl seçimdir ki, səhvlərini burada rahatlıqla görə və 

düzəldə bilsinlər. Proqram rejimində yazdıqda IDLE -ni açdığınız yerdə, sol üst küncdəki Fayl 

menyusunu sıxırıq və New Window (Yeni Pəncərə) düyməsini basırıq. Açılan ağ ekranda 

kodlarımızı yazırıq. 

8-ci sinif dərsliklərində şagirdlərə şərt və dövr operatorları tədris olunur. Baxsaq görərik 

ki, dərslikdə budaqlanan alqoritm üzərindən if operatoru izah olunub. İf, Else ifadələri göstə-

rilib və bəzi simvollar. 

Məqaləmizin əsas məqsədi if operatorunu daha anlaşılır bir formada tədrisinin təşkilidir. 

İndi isə keçid edək dərsin tədrisi metoduna. 

Mövzu: Python şərt operatoru. 

Sinif: 8-ci Sinif 

Dərsin tipi: Kombinə edilmiş 

Məqsəd: Phyton proqramlaşdırma mühitində şərt operatorunun istifadə qaydasını öyrət-

mək. 

Əsas anlayışlar: Əməliyyat, funksiya, ifadə 

İşin forması: Frontal, fərdi iş. 

İşin metodu: Təqdimat, Müzakirə, Prakriki fəaliyyət, Nəzəri. 

Təchizat: Kompüter, Proyektor, Python proqramlaşdirma dili mühiti. 

DƏRSİN STRUKTURU 

1. Təşkilati hissə, dərsin məqsədinin qoyuluşu və tədris fəaliyyətinin motivasiyası. 

2. Fəaliyyətlərin aktuallaşması. 

3. Yeni materialın öyrədilməsi 

4. Dərsə yekun vurulması 

5. Ev tapşırıqlarının verilməsi 

6. Refleksiya. 

MOTİVASİYA. 

Şagirdlərin artıq budaqlanan alqoritmdən anlayışı vardır. 

— Budaqlanan alqoritmlə, şərt operatoru arasında hansı əlaqə vardır? 
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— Siz öz elektron kabinetinizə daxil olduğunuz zaman, bizdən tələb olunan parolumuzu 

daxil edirik, parolunuzu yanlış və ya doğru olduğunu necə anlayırsınız? 

— Şərtlərdən  nə üçün istifadə edirsiniz? 

Yeni Materialın təqdim olunması:    

Keçilmiş budaqlanan alqoritm yada salınır və daha sonra Pythonda keçilən sadə print() 

funksiyasını yada salırıq və print() funksiyası bizə ekranda nəticəmizi əks etdirirdi. 

Biz şagirdlərdən dərsi izah edərkən kiçik bir praktiki fəaliyyət tələb edib, print funksiyası 

vasitəsilə bir kod yazmasını istəyirik. Kod vasitəsilə parol daxil etmələrini və parolun ekranda 

əks olmasını istəyirik. 

>>> parol=input (“bir parol daxil edin”) 

>>> print (parol) 

Biz burada ekranda yazdığımız parolu ekranda görürük və şagirdlərlə qarşılıqlı müzakirə 

aparırıq, kod bizim parolun yanlış və ya doğru olduğunu bizə geri gətirmir. Bizim  bu zaman 

şərt operatorlarına nəzər salmağımız daha alternativ kod yazmamıza kömək olacaqdır. 

Daha sonra dərsimizdə Pythonda şərt operatorlarını izah edirik. İzah prosesində həm şifa-

hi, həm də kompüter və proyektorun vasitəsilə dərsimizi tədris edirik. Müəllim şagirdə maraq-

lı olan, günümüzdə ən çox istifadə edilən nüansları nümunə gətirərək, şagirdlərə dərsi daha da 

maraqlı etməlidir. Hər bir şagirdə günlük istifadə etdiyimiz loqin və parollar üzərindən misal-

lar gətirərək izah edə bilərik ki, məsələn, biz öz mail ünvanımıza girərkən bizdən loqin və pa-

rol istəyir. Əgər biz parolumuzu yanlış yığarıqsa o zaman bizim mail adresimizə giriş edə bil-

mirik, amma düzgün kodu yazdığımız zaman mail adresimizə rahatlıqla giriş edə bilərik. Bəs 

gəlin görək bu proses zamanı nələr olur? Bizim doğru və ya yanlış parol yazmamız elə məhz 

şərt operatoru ilə bağlıdır. Şərt operatoru bütün dillərdə eyni alqoritmlə işləyir. 

Python proqramlaşdırma dilində də, şərt  operatoru İF, ELİF, ELSE ilə yazılır. 

İf — əgər mənasını verir. Şərt operatorlarını öyrənməmişdən öncə mütləq müqayisə opera-

torlarına da kiçik bir nəzər yetirmək vacibdir. Çünki müqayisə operatorlarını bilmədən heç 

vaxt şərt operatorlarını dərindən mənimsəyə bilməz şagirdlər. İndi isə gəlin qaldığımız yerdən 

davam edək. 

Burada şagirdlərə misallar və kod blokları üzərindən misallar verilir və birlikdə kodu de-

tallı araşdırmalıdırlar. 

Biz kiçik bir kod üzərindən şərt operatorlarını öyrənək. 

Parol=input (“xahis edirik parolunuzu yazin: ”) 

İf parol== “Python”: 

    Print (“Parol düzgündür”) 

Burada if ilə şərt verdik ki, parol əgər “Python”a bərabər olarsa ekrana “Parol düzgün-

dür!” yazısı əks olsun. 

Kod zamanı lazım gələ bilər ki, bir kod daxilində bir neçə şərt verilsin. Bu zaman biz 

ELİF kodundan istifadə edəcəyik. 

ELİF — birdən çox şərt verildiyi zaman istifadə olunur. Məsələn: 

Parol=input (“xahis edirik parolunuzu yazin:”) 

İf parol== “Python”: 

    Print (“Parol düzgündür!”) 

Elif  parol== “Java”: 

     Print (“Parol düzgün deyildir!”) 

Bu kodumuzda da, biz həmçinin parolun düzgün olub olmamasını yoxladıq. 

İf ilə şərt verdik ki, parol əgər “Python”a  bərabər olarsa ekrana “Parol düzgündür!” yazısı 
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əks olsun. Elif ilə isə şərt verdik ki, parol əgər “Java”ya  bərabər olarsa ekrana “Parol düzgün 

deyildir!” yazısı əks olsun və istənilən qədər  elif və if dən istifadə edə bilərik. 

Biz ola bilər ki, “Python” və “Java” ifadələrinin heç birini  daxil etməyək Bu zaman biz 

ELSE kodundan istifadə edəcəyik. 

ELSE-if və elif ilə verdiyimiz heç bir şərtə əməl edilmədiyi zaman, yəni digər hallarda run 

olur. 

Parol=input (“xahis edirik parolunuzu yazin:”) 

İf  parol== “Python”: 

    Print (“Parol düzgündür!”) 

Elif  parol== “Java”: 

     Print (“Parol düzgün deyildir!”) 

Else: 

     Print (“Xahiş edirik düzgün parol yazın!”) 

Burada göründüyü kimi hər iki şərt ödənmədiyi zaman else kodu işləyəcək və ekranda 

“Xahiş edirik düzgün parol yazın!” yazısı əks olunacaq. 

Else kodda yalnız bir dəfə yazıla bilir, amma if, elif istənilən qədər yazıla bilir. Məsələn: 

Parol=input (“xahiş edirik parolunuzu yazin:”) 

İf  parol== “Python”: 

    Print (“Parol düzgündür!”) 

Elif  parol== “Informatika”: 

    Print (“Parol İnformatikadır!”) 

Elif  parol== “Java”: 

    Print (“Parol Java deyildir!”) 

Else: 

    Print (“Xahiş edirik düzgün parol yazın!”) 

Qeyd. Python dilində şərt operatorunun izahı zamanı aşağıdakı faktları qeyd etmək müt-

ləqdir: 

1. Şərtdən sonra: simvolu yazılmalıdır. 

2. İki nöqtədən sonra gələn sətir aralıqla verilməlidir. Skript fayllarında bu məsafə standart 

olaraq dörd boşluq qədər təyin edilmişdir. 

3. İki nöqtədən sonra eyni aralıqda gələn bütün sətirlər verilmiş şərt daxilində icra olunur-

lar. 

Biz anladıq ki, şərt operatorları bizim kodumuzda şərt bloku lazım gəldiyi anda köməyi-

mizə çatır və bizləri səhv etməkdən xilas edir. Loqin parollar vasitəsilə dərsimizi izah etdik-

dən sonra şagirdlərə həm maraqlı olsun deyə, həmdə keçilən dərsi real iş strukturu ilə əlaqə-

ləndirmək üçün yenidən kiçik bir məsələni şagirdlərə misal çəkə bilərik. Düşünün ki, bir sayt 

yaradırsız və siz şərt operatorunu bilməsəz, uğurlu nəticə ala bilməzsiniz, çünki saytlarda ya-

zılan bütün məlumatlarımız verilənlər bazasında saxlanılır. Biz yazdığımız parollar da, həmçi-

nin bazada saxlanıldığı üçün biz harasa parolumuzu yazanda ilk öncə şərt operatoru vasitəsilə 

bizim kodumuz yoxlanır. Əgər bizim yazdığımız kod bazada mövcud olan kodumuzla üst-üstə 

düşürsə, bizə giriş üçün icazə verilir. Lakin mövcud kodla ,bizim yazdığımız kod üst-üstə düş-

mürsə, biz bu zaman xəta alırıq ki, girdiyimiz kod yanlışdır və bizə giriş etməyə icazə veril-

mir. Bununla dərsimizi yekunlaşdırırıq. 

Müstəqil iş: Şagirdlərin hər birini fərdi olaraq kompüterlə təmin olunur. Hər bir şagird 

kompüterdə proqramlaşdırma mühitinə daxil olub, kiçik bir şərt operatoru yazmalarını tapşırı-

ram. Bu şagirdin öz yaradıcılıq və məntiqi təfəkkürünə əsaslanan fərdi tapşırıq olur. Bu tapşı-
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rıq əsasında şagirdlərin yaradıcıllıq qabiliyyətləri yoxlanır. 

Dərsin yekunlaşdırılması: Hər bir şagird  kod nümunəsini təqdim edir və araşdırmasını 

izah edir. Şagirdlərə bir neçə sual təqdim olunur. Şagirdlərlə birlikdə aldıqları nəticələr müza-

kirə olunur, yaranmış natamam fikirlər tamamlanır. 

Ev tapşırığı: Şagirdlərdən evdə kiçik bir imtahan nümunəsi hazırlamasını istəyək. Tapsı-

rıq bundan ibarət olacaq. Əgər şagirdin imtahan qiyməti 10-dan böyükdürsə nəticədə yazılsın 

ki, siz imtahandan uğurla keçdiniz, əgər balı 10-dan kiçik olarsa ekranda yazılsın ki, imtahan-

dan kəsildiniz. Əks halda isə ekranda yazılsın ki, nəticə qənaətbəxşdir. 

Refleksiya: Şagirdlər yeni öyrəndikləri bilikləri nümayiş etdirir və şərt operatorları dərsini 

dərindən mənimsədiklərini sübut edirlər. 

Məqalənin aktuallığı. Python dilində  kodumuzun oxunması, daha qısa və məntiqli yazıl-

ması şərt operatorların sayəsində mümkündür. Məqalənin də məhz bu mövzudan bəhs etməsi 

onun aktuallığını göstərir.   

Məqalənin elmi yeniliyi. Şagirdlərə yeni mövzu təqdim olunduğu zaman real həyatla əla-

qələndirilib, başa düşülən bir halda təqdim olunmuşdur. Şagirdlər dərs prosesində yalnız sin-

taksisi deyil, həm məntiqi strukturu mənimsəyir, iş mühitində də hansı faydaları olduğunu nə-

zəri və praktik olaraq öyrənmiş olur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə proqramlaşdırma dilində şərt opera-

torları haqqında ətraflı izahlar edilmişdir. Şərt operatorları vasitəsilə koddakı təkrarçılığın qar-

şısını almaq üçün istifadə olunduğunu gördük. Proqramlaşdırma dilinin şərt operatorları haq-

qında qısa məlumat almaq istəyən tələbələr və şagirdlər üçün əhəmiyyətli ola bilər. 
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Технология интерактивного обучения языка  

программирования Phyton в общеобразовательных школах 

 

Резюме 

 
Язык программирования Python преподается в средней школе. Python может быть 

написан во многих программных средах. Наш код на этом языке можно читать, писать 

короче и логичнее, благодаря условным операторам. 

В статье также дается подробное объяснение условных операторов языка програм-

мирования Python. В то же время показано, что можно предотвратить дублирование в 

коде с помощью жестких операторов. Это позволяет учителям и ученикам узнать об ус-

ловных операторах на языке программирования. 
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K.F. Melikova 

 

The technology of interactive teaching of the Phyton  

programming language in general education schools 

 

Summary 

 
Python programming language is taught in high school. Python can be written in many 

software environments. It is possible to read our code in this language, to write it shorter and 

more logically, thanks to conditional operators. 

The article also provides a comprehensive and detailed explanation of the conditional 

operators of the Python programming language. At the same time, it is shown that it is 

possible to prevent duplication in the code through rigid operators. This allows teachers and 

students to learn about conditional operators in the programming language. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 11.11.2021 
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Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

E-mail: sevinge.jabrayilzadeh.1973@mail.ru 

 

Rəyçilər: p.ü.f.d., dos.S.C.-C. Tağıyeva,   

                p.ü.f.d., dos.S.C.-C. Cəbrayılzadə          

                         

Açar sözlər: maddi model, obyekt, məlumat modeli, dərs, photo-robot proqramı, infor-

masiya modeli, tədris 

Ключевые слова: материальная модель, объект, модель данных, урок, программа 

фоторобота, информационная модель, обучение 

Key words: material model, object, data model, lesson, Photo-robot program, information 

model, teaching 

 

Obyektin məlumat modelini dərs modeli vasitəsi ilə aydınlaşdıraq. Məlumat modelinin 

tədrisi ilə bağlı dərs modelinə baxaq.  

Standartlar:  

2.1.1. Obyektin informasiya modelinin təsvir formalarını sadalayır. 

2.1.2. İnformasiya modellərinin təsvir formalarını fərqləndirir. 

2.1.3. Məlumat modelinin təsvir formalarını nümunələr vasitəsilə izah edir.                  

Dərsin məqsədi:   

 Obyektin maddi və informasiya modellərini sadə f 

 Növlərinə görə informasiya modelini fərqləndirir. 

 Növünü seçməklə verilmiş obyektin informasiya modelini dəqiq qurur. 

İnteqrasiya: Həyat bilgisi, Texnologiya  

İş forması: Böyük qruplarla iş 

Təlim üsulları: Beyin həmləsi, müzakirə, layihələrin qurulması, təqdimatların keçirilməsi 

Resurslar  və  təchizat:  İnformatika 5-ci sinif  dərsliyi,  kompüterlər, iş  vərəqləri        

Dərsin mərhələləri 

 
Motivasiya:    

Sinfi təşkil etdikdən sonra “Beyin həmləsi” metodundan istifadə edərək Power Point proq-

ramında əvvəlcədən hazırladığım təqdimatı göstərirəm və suallar verilir. 

mailto:sevinge.jabrayilzadeh.1973@mail.ru
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— Birinci şəkildə nə görürsünüz? 

— Bu şəkilləri ümumilikdə necə adlandırmaq olar? 

— İkinci şəkildə nə görürsünüz? 

— İkinci şəkildə gördükləriniz birinci şəkildəkilərdən nə ilə fərqlənir? 

— İkinci şəkildə gördüklərinizi ümumilikdə necə adlandırmaq olar? 

Şagirdlərin fikirlərini dinləyirəm. Şagirdlərin fikirlərinə əsasən mövzunun adını müəyyən-

ləşdirdikdən sonra tədqiqat sualını elan edirəm. 

 
 

Araşdırma sualı:  

Obyektləri öyrənmək üçün onları nə cür təsvir etmək mümkündür? 

Tədqiqatın aparılması: 

Tədqiqat sualını elan etdikdən sonra, şagirdləri üzərində sistem-blok, monitor, klaviatu-

ra şəkilləri olan kicik vərəqlər paylayıram, tapşırıram ki, eyni yazı yazılmış kicik vərəqlər dü-

şən şagirdlər eyni qrupda əyləşsinlər. Şagirdləri qruplara böldükdən sonra qruplara iş vərəq-

ləri verirəm.   

 
 

1. Təsvirləri olan cisimlərin modelin hansı növünə aid olduğunu müəyyənləşdirin və aşa-

ğıdakı cədvəldə qeyd edin. 

2. Xəyalınızda qurduğunuz ev obyektinin fərqli formalardan faydalanaraq məlumat mode-

lini yaradın. 

 

 
1. Başqa bir şəhərə getməyiniz lazım olduğunu və bu şəhərdə tanımadığınız bir obyektə 
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getmək istədiyinizi düşünün. Aşağıdakı maddələrdən hansına ehtiyacınız ola biləcəyini seçin 

və qeyd edin. Bu obyekt hansı modelə aiddir? Fikirinizi əsaslandırın. 

2. Müxtəlif formalardan istifadə edərək həftə ərzində keçiriləcək dərslər obyektinin infor-

masiya modelini yaradın. 

 

 
 

1. Verilən xüsusiyyətlərin hansı modelə sahib olduğuna qərar verin və onları cədvəldə 

qeyd edin. 

2. Müxtəlif strukturlardan istifadə edərək “Məktəbimizin tapıldığı yol” maddəsinin məlu-

mat modelini düzəldin. 

Məlumat ticarəti: 

Hər toplanış öz işini təqdim edir, toplanışlar bir-birinin işini qeyd edir. 

Məlumatların müzakirəsi: 

Söhbət üçün müxtəlif təhsillərə girirəm, 

— Hansısa obyektin bənzərini yaratmağa nə ehtiyac var və insanlar modellərdən nə üçün 

istifadə edirlər? 

— Təsvir olunan formalardan hansı obyekt  haqqında daha ətraflı məlumat verir və hər bir 

təqdim edilən forma nə zaman o birilərə nisbətən daha əhəmiyyətli olur? 

— Obyekti öyrənmək üçün hansı növ modellərdən istifadə etmək olar və nə üçün bir ob-

yektin bəzən bir neçə müxtəlif modeli qurulur? 

Nəticələrin alınması:    

Şagirdlərə araşdırma sualını bildirən suallar verirəm: 

— Hər hansı bir obyekti öyrənmək üçün həmin obyekti necə təsvir etmək olar və niyə 

görə? 

Məktəblilər suallara cavab verdikdən sonra onlarla birlikdə cavabları ümumiləşdirib nəticə 

əldə edirik: 

Obyektin modeli dedikdə onun müəyyən xassələrini əks etdirən və sadələşdirilmiş bənzəri 

nəzərdə tutulur. Real obyektin, hadisə və ya prosesin modelinin qurulması modelləşdirmə ad-

lanır. Modelləri iki əsas növə ayırırlar: maddi modellər və məlumat modelləri. Maddi model-

lərə əllə toxunmaq olur və maddi modellər obyektin görünən əlamətlərini özündə əks etdi-

rir. Obyekti öyrənmək üçün maddi modellərdən başqa məlumat modellərindən də istifadə et-

mək olar. Maddi modeldən fərqli olaraq məlumat modeli obyekti təsvir edir.  Məlumat mode-

linin müxtəlif növləri var: sözlərlə təsvir, cədvəl, şəkil və sxem. Biz hər gün real həyatda ob-

yektlərin məlumat modeli ilə işləyirik. Eyni obyekt üçün müxtəlif informasiya modelləri qur-

maq olar.   
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Ev tapşırığı:   

Ev tapşırığı olaraq şagirdlərə kompyuter sinfinin müxtəlif formalarda informasiya modeli-

ni hazırlamağı tapşırıram. 

Qiymətləndirmə:   

Şagirdləri qiymətləndirmək üçün qiymətləndirmə cədvəlindən istifadə edilir.  

 

Səviyyələr                                      Meyarlar əla yaxşı orta zəif 

Məlumat modelinin təsvir formalarını qeyd etmə     

Məlumat modelinin təsvir formalarını  izah etmə     

Eyni informasiya modelini müxtəlif  üsullarla təsvir etmə     

İnformasiya modelinin təsvir formalarını fərqləndirmə     

 

Məqalənin aktuallığı. Modellərdən tədrisdə tez-tez istifadə olunur. Coğrafiyada Yer haq-

qında ilk təsəvvürlər onun modeli olan qlobusu öyrənməklə alırıq, fizikada daxili yanma mü-

hərrikinin işini onun modeli əsasında öyrənirik, kimyada maddələrin quruluşunu öyrənmək 

üçün molekulların və kristal qəfəslərin modellərindən istifadə edirik, biologiyada anatomik 

mulyaj əsasında insanın quruluşunu öyrənirik və s. İnformatika kursunda da modellər üstün-

lük təşkil edir və bu baxımdan tədrisdə onların öyrədilməsi aktualdır 

Məqalənin elmi yeniliyi. V sinifdə informatika kursunun tədrisində modellərin qurulma-

sının öyrədilməsi şagirdlərin abstrakt təfəkkürünün inkişafını təmin edir və bu baxımdan mə-

qalədə şagirdlərin informasiya modeli yaratma üçün zəruri biliklərə malik olması üçün meto-

diki yanaşma təqdim olunmuşdur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 

müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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З.А. Тагиева, С.Дж.-Дж. Тагиева 

 

Методика обучения информационной модели в V классе 
 

Резюме 
 

В статье рассмотрено методический подход к созданию информационных моделей 

при помощи соответствующих заданий индивидуально и также коллективной форме 

как на занятиях и также в домашних заданиях выполнение подобных примеров улуч-

шает абстрагирование школьников.  
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Z.A. Tagiyeva, S.Dj.-Dj. Tagiyeva 

 

Methodology of teaching information model in V grade 

 

Summary 
 

The article discusses a methodological approach to creating information models with the 

help of appropriate tasks individually and also collectively, both in the classroom and also in 

homework, the implementation of such examples improves the abstraction of schoolchildren. 
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Müasir riyaziyyat elmi özünün müxtəlif elm sahələrində intensiv istifadə olunması ilə di-

gər elm istiqamətlərindən fərqlənir. Lakin riyazi üsulların tətbiqi o zaman mümkün olur ki, 

tədqiq olunan prosesi müəyyən riyazi münasibətlər sistemi şəklində təsvir etmək mümkün ol-

sun. Başqa sözlə, öyrənilən prosesin İRM qurulsun. 

Qeyri – neft sektorunun inkişaf etdirilməsi kənd təsərrüfatına olan marağı daha da artıra-

raq bu sahədə qarşıya qoyulan məsələlərin həll olunmasını aktuallaşdırmışdır. Həmin məsələ-

lərdən biri də südlük istiqamətli heyvandarlıq sahəsində məşğul olan kənd təsərrüfatı müəs-

sisələrinin optimal strukturunun müəyyən olunmasıdır.  

Azərbaycan şəraitində heyvandarlıq üzrə ixtisaslaşmaların əsasən aşağıdakı variantlarına 

rast gəlinir: 

— Yalnız iri buynuzlu mal-qara saxlanılır; 

— Yalnız qoyun-keçi saxlanılır; 

— Yalnız quşçuluqla məşğul olunur. 

Tədqiqat məqsədilə həm iri buynuzlu mal – qara, həm də qoyun – keçi saxlayan südlük is-

tiqamətli kənd təsərrüfatı müəssisəsi götürülmüşdür. 

Heyvanların yemləndirilməsi həm öz təsərrüfatında  əkilən yem bitkilərinin, həm də alınan 

qarışıq yem hesabına nəzərdə tutulur. Bu məqsədlə təsərrüfatda əkilməsi nəzərdə tutulan aşa-

ğıdakı bitkilərdir: 

1) Buğda -  həm öz ehtiyacları ödəmək üçün, həm də kövşənindən yem məqsədilə istifadə 

olunur. 

2) Yem bitkiləri: arpa, qarğıdalı, yem çuğunduru, yonca və təbii otlaqlardan ibarətdir. 

Bu məqsədlə əkilən kənd təsərrüfatı bitkilərinin iqtisadi göstəriciləri cədvəl №1, heyvan-

darlıq sahəsinin göstəriciləri isə cədvəl №2 verilmişdir.   

Məlum olduğu kimi, məhsuldarlıq bir çox amillərdən asılıdır: iqlim (hava) şəraitindən, tor-

mailto:rasim.shirinov@gmail.com
mailto:gulus_163@mail.ru
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pağın münbitliyindən, istehsal texnologiyasından və s. Bu şərtlərdən hər hansı biri və ya bir 

neçəsi pozulduqda bitkinin məhsuldarlığına öz mənfi təsirini göstərir. Ona görə də tədqiqat 

obyekti suvarılan əkinçilik şəraitində bütün iqtisadi göstəricilər normal təbii iqlim, münbit tor-

paq və düzgün texnologiyaya əsaslanan aqrotexnoloji proqram əsasında tərtib olunmuşdur.  

Əsas məqsəd növbəti əkin sistemindən  istifadə etməklə kənd təsərrüfatı müəssisələrinin 

elə optimal strukturu müəyyən edilməlidir ki: 

— Həm bitkiçilik, həm də heyvandarlıq sahələrinin proporsional inkişafı təmin olunsun; 

— Mövcud torpaqlardan səmərəli istifadə etməklə yanaşı, həm də onun münbitliyinə xələl 

gətirilməməli, əksinə artırılmalıdır; 

— Minimum istehsal xərci və maksimum mənfəət olunmalıdır. 

Bu məsələnin həlli isə riyaziyyatın və kompüter texnologiyaların tətbiqinə əsaslanır. Əv-

vəlcə məsələni İRM tərtib edək. Bu məqsədlə aşağıdakı işarələri qəbul edək: 

X1 – buğda bitkisinin sahəsi; X2 – arpa bitkisinin sahəsi; X3 – qarğıdalı  bitkisinin sahəsi; 

X4 – yem çuğunduru bitkisinin sahəsi; X5 – yoncanın yaşıl yem üçün nəzərdə tutulan sahəsi; 

X6 – yoncanın quru ot sahəsi; X7 –; yoncanın senaj üçün nəzərdə tutulan sahəsi; X8 – alınma 

qarışıq yem (sent); X9 – təbii otlaq sahəsi; X10 – təsərrüfatda olan iribuynuzlu mal – qaranın 

sayı; X11 – təsərrüfatda olan qoyun – keçilərin sayı; X12 – il ərzində istehsal olunan südün 

həcmi (sent); X13 – istifadə olunan qaba yem; X14 – istifadə olunan qüvvəli yem; X15 – istifa-

də olunan sulu – şirəli yem; X16 – humusun balansı; X17 – tələb olunan azot gübrəsinin miq-

darı; X18 – tələb olunan fosfor gübrəsinin miqdarı; X19 – tələb olunan kalium gübrəsinin miq-

darı;  

X20 – istehsal olunan yem vahidi (y.v); X21 – tələb olunan yem vahidi; X22 – il ərzində tə-

ləb olunan əmək şərti (ə/ş); X23 – il ərzində tələb olunan istehsal xərci (AZN); X24 – il ərzində 

istehsal olunan məhsulun ümumi dəyəri (AZN). 

  

Cədvəl 1 

 
№ 

B
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Humusun 

mineralla

şma 

norması 

(ton) 

Məsariflər 

Ü
m

u
m

i 
m

əh
su

lu
n

 d
əy

ər
i 

(A
Z

N
) 

Əmək 

məsrəf-

ləri 

(a/s) 

İstehsal 

xərci 

(AZN) 

1s 1ha 1s 1ha 1s 1ha 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 Buğda 32,5 - - - - - - -

0,02

43 

-

0,79 

6,8 220 21,5 700 980 

Küləşi 30 0,2 8 2,6 6 0,24 0,018 0,5 15 2,67 80 140 

2 Arpa 35 1,21 81 1,2 42,2

5 

0,02

8 

0,042 -

0,02

38 

-

0,84 

6 210 19,1

4 

670 890 

Küləşi 32 0,36 12 3,7 10,8 0,36 0,111 0,5 15 2,67 80 170 

3 Qarğı-

dalı 

(sibos) 

150 0,2 14 1,5 30 2,1 0,225 -

0,00

27 

-

0,40

5 

2 300 5,33 800 110

0 

4 Yem 

çuğun-

duru 

 

250 0,12 9 0,4 32 2,25 0,1 -

0,00

93 

-

2,33 

1,68 420 4,4 110

0 

125

0 
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5 Yonca  

(yaşıl 

yem ) 

750 0,22 27 3,8 165 20,2

5 

2,85 0,00

41 

3,08 0,53 400 0,67 500 600 

Yonca  

(quru 

ot)  

95 0,48 79 9,3 45,6 7,50

5 

0,8835 0,01

82 

1,54 1,89 180 6,32 600 900 

Yonca  

(senaj) 

180 0,32 44 7,4 57,6 7,92 1,332 0,00

178 

0,32 1,39 250 3,61 650 960 

6 Təbii 

otlaq 

50 0,25 21 6 12,5 1,05 0,3 0,00

36 

0,12 0,2 10 0,3 15 - 

 

Cədvəl 2  

Heyvandarlıqda əsas göstəricilər. (bir baş üçün, il ərzində) 

 
N Göstəricilər Ölçü vahidi İri – buynuzlu mal – 

qara 

Qoyun və 

keçilər 

1. Bir başdan çıxış; 

Süd 

sentner 13,54 _ 17,6 0,27 – 0,38 

2.  Tələb olunan yem vahidi (y.v) Sentner 20 -25 2,8 – 3,5 

O cümlədən:  

Qüvvəli 

1,9 – 5,2 0,3 -1,12 

Qaba 4,2 – 6,8 0,7 – 1,8 

Sulu – şirəli 10,7 – 14,3 1,4 – 2,6 

3.  Həzm olunan protein (h.o.p) Sentner 2,2 – 2,7 0,17 – 0,28 

4. Kalsium (C) Sentner 0,15 – 0,18 0,012 – 0,024 

5.  Əmək məsarifi Adam-saat 95 20,5 

6. Maddi pul məsarifi AZN 600,5 54,36 

7. Ümumi məhsulun dəyəri AZN 1260,8 170,63 

 

Məsələnin İRM-ni tərtib edək. 

Məqsəd funksiyası – kənd təsərrüfatı müəssisəsinin illik gəliri maksimum olmalıdır. Başqa 

sözlə məqsəd funksiyasını riyazi şəkildə aşağıdakı kimi yazmaq olar. 

Z =X24 – X23 → max 

Məhdudiyyət şərtləri: 

I. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahələrinin cəmi, təsərrüfatın əkin sahəsində çox ola 

bilməz; 

X1 + X2 +X3 +X4 +X5 +X6 +X7 ≤ S 

Burada S – təsərrüfatın əkinə yararlı torpaq sahəsidir. 

1.2. Növbəli əkin sisteminin şərtlərini nəzərə alınmalıdır. 

X1 =X2 =X3 =X4 = S/5 

1.3. Yoncaya görə məhdudiyyət şərti 
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X5 +X6 +X7 = S/5 

1.4. Təbii otlagın minimum sahəsinə görə 

X9 – 0,25 X10 -0,02X11≥0 

1.5. Təbii otlağın maksimum sahəsinə görə; 

X9 – 0,5 X10 -0,04X11 ≤ 0 

1.6. Yoncada yaşıl yem 10% -dən az olmamalıdır. 

X6 ≥ 0,1(X5 +X6 +X7)  və ya  -0,1X5 +0,9X6 – 0,1X7≥0 

II. Zootexniki tələblərə görə məhdudiyyət şərtləri. 

2.1. İstehsal olunan yem vahidinə görə: 

6X1 + 10,8X2 +30X3 +32X4 +165X5 +45,6X6 +57,6X7+0,9X8 +12,5X9 – X20 = 0 

2.2. Tələb olunan y.v. görə: 

2,45X10 +0,225X11 – X21 = 0 

2.3. İstehsal olunan y.v. , tələb olunan y.v. – dən az ola bilməz. 

X20 – X21 ≥ 0 

2.4. Həzm olunan proteinə (h.o.p.) görə: 

0,24X1 + 0,388X2 +2,7X3 +2,25X4 +20,25X5 +7,505X6 +7,92X7+0,015X8 +0,3X9 ≥ 

2,45X10 +0,225X11 

2.5.  Kalsiuma görə: 

0,078X1 + 0,153X2 +0,225X3 +0,1X4 +2,85X5 +0,8835X6 +1,332X7+0,015X8 +0,3X9 ≥  

0,165X10 +0,018X11 

III. Zootexniki tələbələrə əsaslanaraq ayri – ayrı qrup yemlərin münasibətinə görə məhdu-

diyyət şərtləri: 

3.1.İstehsal olunan qaba yemə görə: 

30X1 + 32X2 +95X6 – X14 = 0 

3.2.  İstehsal olunan qaba yem tələbatı ödəməlidir: 

X13 ≥ 5,5 X10 + 1,25X11 və ya -5,5 X10 - 1,25X11 +X13 ≥ 0 

3.3. İstehsal olunan və alınan qüvvəli yemə görə 

35X2 + X8 – X14 =0 

3.4. İstehsal olunan və alınan qüvvəli yem tələbatı ödəməlidir. 

X14 ≥ 3,55 X10 + 0,71X11 və ya -3,55 X10 – 0,71X11 +X14 ≥ 0 

3.5. İstehsal olunan sulu – şirəli yemə görə: 

150X3+250X4+750X5 +180X7 +50X9 – X15 = 0 

3.6. İstehsal olunan sulu – şirəli yem tələbatı ödəməlidir. 

X15 ≥ 12,5 X10 + 2,1 X11 və ya -12,5 X10 – 2,1X11 +X15 ≥ 0 

3.7. Yem istehsalında zootexniki  tələblərə görə qüvvəli yem 9%-25% arasında olmalıdır 

0,9X20 ≤  X14 ≤ 0,25X20 

3.8.  Yem istehsalında zootexniki  tələblərə görə qaba yem 20%-35% arasında olmalıdır. 

0,2X20 ≤  X13 ≤ 0,35X20  

3.9.  Yem istehsalında sulu – şirəli yem 39%-56% arasında olmalıdır. 

0,39X20 ≤  X15 ≤ 0,56X20  

3.10. Kökümeyvəli yemlər 6% -15% arasında olmalıdır. 

0,06X20 ≤  32X4 ≤ 0,15X20  

IV. Humusun miqdarının balans tələbatına görə məhdudiyyət şərti. 

 -0,79 X1 – 0,84X2-0,403X3- 2,33X4+ 3,08X5 + 1,54X6 + 0,32X7 + 0,18X9 + 0,74X10 

+0,85X11-X16 = 0 
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V. Mineral gübrələrin tələb olunan miqdarına görə məhdudiyyət şərtləri: 

5.1. Azot gübrəsinə görə: 

0,9 X1 + 0,9X2+ 0,85X3 +0,8X4+ 0,5X5 + 0,5X6 + 0,55X7 -X17 = 0 

5.2. Fosfor gübrəsinə görə: 

1,01 X1 + 0,7X2+ 0,46X3 +0,65X4+ 0,37X5 + 0,65X6 + 0,24X7 -X18 = 0 

5.3. Kalium gübrəsinə görə : 

0,6 X1 + 0,5X2+ 0,3X3 +0,2X4+ 0,15X5 + 0,21X6 + 0,25X7 -X15 = 0 

VI. Süd istehsalı, əmək ehtiyatı, istehsal xərci, ümumi məhsulun dəyərinə görə: 

6.1. Süd istehsalına görə: 

15,57X10 + 0,325X11 – X12 = 0 

6.2. Heyvanların nisbi məhdudiyyətinə görə: 

4X10-X11   ≤ 0    

6.3. Əmək ehtiyatlarına görə: 

235 X1 + 225X2 + 300X3 +420X4+ 400X5 + 180X6 + 250X7 + 10X9 + 95X10 + 20,5X11-

X22 = 0 

6.4. İstehsal xərcinə görə: 

780 X1 + 750X2 + 800X3 +1100X4+ 500X5 + 600X6 + 650X7 + 50X8+ 15X9 + 600,5X10 + 

54,38X11 - X23 = 0 

6.5. Ümumi məhsulun dəyərinə görə: 

1120 X1 + 1060X2 + 1200X3 +1250X4+ 700X5 + 960X6 + 1170X7 + 1260,8X10+ 

170,63X11 + 87,2X12  - X24 = 0 

 

VII. Dəyişənlər iqtisadi mənalarına görə mənfi ola bilməzlər. 

Xj ≥ 0,  j=  

Alınan riyazi məsələ xətti proqramlaşdırma məsələsidir. Simpleks üsul standart proqra-

mından istifadə etməklə məsələ həll edilmiş və optimal həll tapılmışdır. Müxtəlif ölçüyə ma-

lik torpaq sahəsi olan kənd təsərrüfatı müəssisələri üçün alınan nəticələr № 3 – də verilmişdir. 

 

Cədvəl № 3 

 

Optimal varianta görə kənd təsərrüfatı müəssisəsinin istehsal strukturunun quruluşu 

 

N Dəyi-

şən 

Məzmun Ölçü 

vahidi 

S = 60 ha S= 100 ha S = 150 

1 X1 Buğdanın sahəsi ha 12 20 30 

2 X2 Arpanın sahəsi Ha 12 20 30 

3 X3 Qarğıdalının sahəsi Ha 12 20 30 

4 X4 Yem çuğundurunun sahəsi Ha 12 20 30 

5 X5 Yonca yaşıl yem Ha 4,5 12,284 21,936 

6 X6 Yonca quru ot Ha 1,2 2 3 

7 X7 Yonca senaj Ha 6,3 5,716 5,064 

8 X8 Alınma (qarışıq) yem Sent 66,8 89,75 96,76 

9 X9 Təbii otlaq ha 24,528 31,536 41,16 

10 X10 İri buynuzlu mal-qaranın sayı Baş 28 36 50 

11 X11 Qoyun – keçilərin sayı baş  112 144 150 
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12 X12 İl ərzində istehsal olunan südün 

həcmi 

Sent 472,36 607,32 727,25 

13 X13 Istehsal olunan qaba yem Sent 858 1430 2149 

14 X14 İstehsal olunan qüvvəli yem sent 486,8 789,75 1146,76 

15 X15 İstehsal olunan sulu – şirəli yem sent 7496,5 12202,5 172195 

16 X16 Humusun balansı ton 0,05 0,189 1,382 

17 X17 Tələb olunan azot gübrəsi sent 47,715 79,286 118,75 

18 X18 Tələb olunan fosfor gübrəsi sent 37,797 63,517 95,88 

19 X19 Tələb olunan kalsium gübrəsi sent 21,702 35,692 53,19 

20 X20 İstehsal olunan y.v. sent 2473,09 4498,84 7013,3 

21 X21 Tələb olunan y.v. sent 938,7 1206,5 156,25 

22 X22 Tələb olunan əmək sərfi a/s 239000,3 36989,9 54216,3 

23 X23 Tələb olunan istehsal xərci AZN 74835,2 114063 162598 

24 X24 Ümumi məhsulun dəyəri AZN 162836 232724 323831 

25 X25 Mənfəət AZN 88000,401 118660,601 161233 

 

İRM-dən göründüyü kimi alınan məsələ  xətti proqramlaşdırma məsələsidir. Başqa sözlə,  

Məqsəd funksiyası; 

 jj

n

j
xcZ 1 max     (1) 

Məhdudiyyət şərtləri: 

),1(,1 mibxa ijij

n

j
  

),1(,0 njX j                                         (2) 

Burada  * - işarəsi aşağıdakı münasibətlərdən  biri ola bilər ; ˃, ≥, =, ˂, ≤. 

aij, bj , ci  - verilən həqiqi ədədlərdir; Xj – axtarılan məchullardır. (1) – (2) məsələsinin həlli 

üçün DELPHİ alqoritmik dilində tərtib olunmuş “Simpleks üsul” standart proqramından isti-

fadə olunmuşdur. Bu məqsədlə aij , bj, ci - həqiqi ədədləri kompüterin yaddaşına daxil edilmiş 

və SP–Simpleks üsuldan istifadə edərək (1)–(2) məsələsi həll edilmiş və optimal həll tapıl-

mışdır. 

Ədədi iqtisadi – riyazi modeldə müəyyən dəyişikliklər etməklə müxtəlif sahələr üçün op-

timal variant tapmaq mümkündür. Alınan optimal həll S=60 ha, S= 100 ha, S= 150 ha sahələr 

üçün kənd təsərrüfatı müəssisələrinin optimal istehsal strukturu müəyyən edilmiş və nəticələr 

N3 – də öz əksini tapmışdır. Qurulan riyazi model hər bir konkret sahə üçün müəyyən dəyi-

şikliklər etməklə tətbiq oluna bilər. 

Məqalənin aktuallığı. Aqrar sahəyə diqqət və qayğı, qeyri – neft sektorunun inkişafı, ər-

zaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələsi kənd təsərrüfatına olan marağı daha da artırmış-

dır. Ona görə də kənd təsərrüfatına aid olan hər bir məsələnin optimal həllinin tapılması və bu 

sahədə aparılan elmi-tədqiqat işləri öz aktuallılıgı ilə diqqəti cəlb edir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Təsərrüfatın istehsal strukturunun müəyyən edilməsi həm hey-

vandarlıq, həm də əkinçilik sahəsi ilə birlikdə kompleks şəkildə nəzərdə tutulmuş və optimal 

variant tapılmışdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Hər bir sahibkar və ya fermer düzgün texnolo-

giyaya əməl etməklə alınan optimal həlldən bəzi parametrlərin ədədi qiymətlərini müəyyən 

edə bilər. Bu isə perspektiv kəndli (fermer) təsərrüfatının istehsal strukturunun ekoloji və iqti-

sadi cəhətdən davamlı kənd təsərrüfatının qurulması istiqamətində mühüm rol oynaya bilər.  
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Экономико-математическая модель и оптимизация структуры 

производства в сельскохозяйственных предприятиях 
 

Резюме 
 

Статья посвящена определению производственной структуры сельскохозяйствен-

ного предприятия, занимающегося молочным животноводством. Объектом исследова-

ния было выбрано хозяйство, в котором содержатся как крупный рогатый скот, так и 

овцы и козы.  

Разработана экономико-математическая модель задачи и на базе программного про-

дукта “Симплекс” найдено оптимальное решение поставленной математической зада-

чи. Для найденного оптимального решения, по хозяйству были даны интересные пред-

ложения и результаты. 

 

R.H. Shirinov, G.V. Mustafayeva, M.N. Bilalzada  

 

Economic-mathematical model and optimization  

of production structure in agricultural enterprises 
 

Summary 
 

The article is devoted to the definition of the production structure of an agricultural 

enterprise engaged in dairy farming. The object of research was a farm that keeps both cattle 

and sheep and goats.  

The IRM of the problem was compiled and the optimal solution of the obtained 

mathematical problem was found on the computer using the standard program "Simplex" 

method. Interesting proposals and results for the farm were given for the optimal solution. 
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Key words: contra-examples, collapsible series, collapsible series, special sum, 

accumulated sequence, collapsible sequence 

 

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra, onun ictimai-siyasi o cümlədən, mədəni hə-

yatında ciddi dəyişikliklər baş verməkdədir. Bu istiqamətdə cəmiyyətimizin bütün sahələrində 

inkişaf sürətlə aparılır. Onun əsasında duran respublikamızın təhsil sistemi məzmun və xarak-

terini dəyişir, dünya təhsil sisteminin tələb etdiyi ən əsas keyfiyyətləri qazanaraq, dünya təhsil 

sisteminə inteqrasiya edir. 

XXI əsrin əvvəllərində respublikamızın təhsil sisteminin yenidən qurulması, modernləşdi-

rilməsi və aparılan işlərin yeni innovasiyalardan, yeni təlim və pedaqoji texnologiyalardan is-

tifadə olunmaqla yerinə yetirilməsi ümdə problem kimi qarşıda durur, başqa sözlə desək, yeni 

təlim və pedaqoji texnologiyaların təlimdə tətbiqi prioritet problem hesab olunur. Onların ye-

rinə yetirilməsi, həll olunması üçün müasir, yeni pedaqoji tədqiqatlar aparmağa ehtiyac duyu-

lur. 

Burada ali pedaqoji məktəblərin bakalavriat pilləsinin «Riyaziyyat», «Riyaziyyat və infor-

matika», «İnformatika» ixtisasında təhsil olunan “Riyazi analiz” kursunun (fənninin) geniş 

tətbiqi əhəmiyyəti olan «Ədədi sıralar» bölməsinin tədrisi prosesində qurulan kontmisallar və 

onlardan istifadə olunması imkanları və metodikasından danışılır. 

Qeyd edək ki, ali pedaqoji məktəblərin inkişafının, yüksək ixtisaslı mütəxəssislər hazırlan-

ması, onların professional və vətəndaşlıq vəzifələrinin əsasını elmi-pedaqoji kadrların fəaliy-

yəti təşkil edir. 

Ümumiyyətlə, onu qeyd edək ki, riyaziyyatın tədrisi prosesində, istifadə olunan metod və 

vasitələr özünün spesifik xüsusiyyətləri ilə digər fənlərdən həmişə seçilir. Belə metod və vasi-

tələr, həmçinin müasir texniki vasitələr (texnologiyalar) bir çox tədris vəsaitlərində geniş şə-

kildə öz əksini tapmaqdadır. Bunlar kurikulumun təhsilə yeni baxışların vüsət aldığı bir dövr-

də, məktəblərdə şəxsiyyətyönülü bacarıq və vərdişlərin inkişafı baxımından daha prioritetdir. 

Təlim prosesinin keyfiyyət və səmərəliliyinin yüksəldilməsi, tələbələr tərəfindən riyazi an-

layışların əsaslı şəkildə öyrənilməsi və mənimsənilməsində digər metod və vasitələrlə yanaşı, 

təlimdə konrmisallardan istifadə mühüm rol oynayır. 

Konrmisallardan ən çox təlim prosesində bu və ya digər təklifin inkarının doğru olub ol-

mamasını göstərmək üçün istifadə olunur.  
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Bu işdə «Ədədi sıralar» bölməsində bəzi teorem və təkliflərdə kontrmisallar və onların is-

tifadə olunması yeri, imkanları və onun istifadə metodikasından bəhs olunur.  

Məlumdur ki, bu bölmədə əvvəlcə «Ədədi sıra» anlayışına tərif verilir. 

Tərif. Tutaq ki, ......11  naaa  həqiqi ədədlər ardıcıllığı verilmişdir. Bu ardıcıllığın 

hədlərindən düzəlmiş                

......11  naaa                     (1) 

sonsuz cəminə ədədi sıra deyilir. 

Tərifdən sonra bir sıralara aid bir neçə misal (nümunə) göstərilir. Bundan sonra “Sıranın 

xüsusi cəmlər ardıcıllığı” və nəhayət “yığılan sıra” və “dağılan sıra” anlayışları verilir. Belə 

ki, sıranın xüsusi cəmlər ardıcıllığı yığılan olduqda sıraya yayılan, əks halda isə dağılan sıra 

deyilir. 

Sadə misallar əsasında yığılan və dağılan ədədi sıralarına aid aşağıdakı nümunələrə bax-

maq təlimin səmərəliliyi və metodiki yanaşma baxımından faydalıdır.  

1. ...
)1(

1
...

32

1

21

1








 nn
 sırasına yığılan olmasın araşdırılması və cəminin tapılması. 

2. 1+2+3+…+n+… sırasına dağılan olmasının araşdırılması. 

3. 1+q+q2+…+qn+… sırasının hansı halda yığılan və hansı halda dağılan olmasının araşdı-

rılması. 

4. Daha ümumi halda 

b1+b2+…+bn+…, burada bn=b1·q
n-1, sırasının hansı halda yığılan, hansı halda isə dağılan 

olmasının araşdırılması. 

Tələbələrin diqqətini bunların araşdırılmasına yönəltdikdən sonra uyğun misalların (nü-

munələrinin) müstəqil qurulmasını onların özlərinə də tapşırmaq, bilik, bacarıq və vərdişləri-

nin inkişaf etdirilməsi baxımından da əhəmiyyətlidir. 

Aşağıdakı teoremlərə baxaq.  

Teorem 1. ......11  naaa                                    (1) 

                  ......21  nabb                                    (2) 

sıraları yığılandırsa, onda onların uyğun olaraq cəmi, fərqi adlanan 
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nnnn babababa          (3) 

və 







1

2211 ...)(...)()()(
n

nnnn babababa           (4) 

sıralarının hər biri yığılandır. Tələbələrin diqqətini bu teoremin tərsinin doğru olub-olmama-

sına yönəltmək lazımdır.  

Yəni iki sıranın cəmi yığılan olduqda hər bir sıranın yığılması haqqında nə demək olar? 

Yaxud cəm sıra yığılan olduqda, hər bir sıranın yığılan olmasını hökm etmək olarmı?  

Kontrmisal. 1. 





1

...1...11
n

na  və 





1

...1...11
n

nb  sıraların hər biri dağı-

landır, onların cəmi isə yığılandır. Yəni dağılan sıraların da cəmi yığılan (bu halda) ola bilər.  
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2. 





1

...
1

...
2

1
1

1

n nn
 və 






1

...
1

...
2

1
1)

1
(

n nn
 sıralarının hər biri dağılandır. 

Lakin onların cəmi yığılandır və bu iki sıranın cəmi 0S -dır. 

Bu və ya digər misallarla tələbələrdə fikir formalaşır: Yuxarıdakı teoremin tərsi həmişə 

doğru deyil. yəni dağılan sıraların da cəmi yığılan ola bilər. 

Analoji kontrmisalları sıralarının fərqi üçün də göstərmək olar (bunu tələbələrin özünə 

tapşırmaq olar). 

Riyazi analizin bu bölməsində aşağıdakı teoremləri də nəzərdən keçirək. 

Teorem 2. (1-ci müqayisə əlaməti) Hədləri mənfi olmayan. 

......21  naaa ,                  (1) 

......21  nbbb                      (2) 

sıraları üçün n-in müəyyən 0n  nömrəsindən sonra gələn  0nn   qiymətlərində nn ba   ödə-

nərsə və (2) sırası yığılandırsa, onda (1) sırası da yığılandır, yaxud (1) sırası dağılandırsa, on-

da (2) sonrası da dağılandır. 

Sual: Bu teorem ixtiyari işarəli sıralar üçün də doğrudurmu? 

Ümumi həddi 
n

an

1
  və 

nnb
3

1
  sıralarının hədləri arasında  

nn ba  , yəni 
nn 3

11
 münasibəti ödənir. 




14 3

1
n

 sırası yığılandır: 

...
3

1
...

3

1

3

1
1

2


n
 bu sıranın cəmi 

2

3

3

1
1

1




S  

Lakin 














1

1

n n
sırası dağılandır. Yaxud bu misal üçün teoremin 2-ci hissəsi ödənmir yəni, 
















1

1

n n
 dağılandır, lakin 



1 3

1

n
n

sırası dağılan deyil. 

Digər müqayisə əlamətləri üçün də xarakterik kontrmisallar qurmaq mümkündür. 

Bu teoremi nn ba  şəklinin ödədiyi hal üçün də ümumiləşdirib müvafiq kontrmisallar 

göstərmək olar. Məsələn, ümumi hədləri 
nn

an
ln

1
  və 

 
n

b

n

n

1
 olan sıralara baxmaq ki-

fayətdir.  

Teorem 3. Sıra yığılandırsa, onda onun ümumi həddinin limiti sıfra bərabərdir (Koşi 

meyarının əsasən göstərilir).  

Məntiqin qanunları baxımında buraya yanaşsaq, onda belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, 

əgər sıranın ümumi həddinin limiti sıfra bərabər deyilsə, yəni (1) sırası üçün 0lim 


n
n

a  

olarsa, onda sıra dağılandır. Təbii ki, zəruri şərtin deyilişindən və isbatından sonra, dərhal 

tələbələrin qarşısına belə bir sual çıxır: Həmin şərt həm də kafi ola bilərmi? Yəni, ümumi 

həddin limiti sıfra bərabər olan elə sıralar varmı ki, yığılan olsun? 
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1 1

...
1

...
3

1

2

1
1

1

n n

n
nn

a  harmonik sırasının ümumi həddinin limiti sıfırdır: 

0
1

lim
2


 nn

.  

Koşi meyarına əsasən göstərmək olar ki, 


1

1

n n
 sırası dağılandır. 

Sıranın ümumi həddinin limiti sıfra bərabərdir, lakin sıra dağılandır. 

Daha bir misala baxaq. 

 



 



1 1

2

n nn

n
sırası üçün 

  nn

n
an

1

2




 ~

n

1
, (ekvivalent sonsuz kiçilənlər) və 

0
1

lim 
 nn

. Ona görə də 
 

0
1

2
lim

2






 nn

n

n
. 

  nkkk

k
ak

11

1

2





  

n
n

naS
n

k

kn 


1

1

 

Deməli, 


n
n

n SnS lim , yəni 


1n

na dağılandır.  

Əlavə olaraq ...
1

1...
2

1
1

1

1
1 




























n
nnn  sırasının yığılmasının zəruri şərtə 

görə araşdırmağı tələbələrin özlərinə tapşırmaq olar. 

Teorem 4. 0na  olduqda 


1n

na sırası yığılandırsa, onda 


1

2

n

na sırası da yığılandır. 

Ümumi həddi 
12

1




n
an

olan 


 1 12

1

n n
sırasının dağılan olduğunu göstərək. 

Sıranın  nS  xüsusi cəmlər ardıcıllığı artandır. Doğurdan da:  

12

1
...

7

1

3

1
1




n
Sn

 

12

1

12

1
...

7

1

3

1
11







nn
Sn

 

nnnn SS
n

SS 


  11 0
12

1
, yəni  nS  ardıcıllığı artan ardıcıllıqdır. Göstərək ki, o 

yuxarından məhdud deyil. 

 nS  ardıcıllığının  nS2
alt ardıcıllığına baxaq. 

3

1
12 S     

7

1

5

1

3

1
14 S , 

15

1

13

1
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1

9

1

7

1
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1

3

1
18 S , … 
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1
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1
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1
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1

3

1
1

12 nnn
nS  



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №4 2021(48)                           
 

 394 

4

1
2

2

2

12

1
....

32

1

22

1 2

1

1
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 n

n

nnn  yəni, 

1
3

1
1  , 

4

1

8

2

7

1

5

1
 , 

4

1

16

4

15

1

13

1

11

1

9

1
 , … 

Deməli, 
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1
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32

1
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1
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1
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1
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1
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1
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1

nn
nS  

 
4

1
1

4

1
1-n1




n
, yəni 

4

1-n
1S2 n  

Buradan alınır ki,  nS ardıcıllığının  n2
S  altardıcıllığı yuxarıdan qeyri-məhduddur. De-

məli,  nS  ardıcıllığı da artan ardıcıllıq və yuxarıdan qeyri-məhdud olduğundan dağılandır. Bu 

isə onu göstərir ki, verilmiş 


1-n 12

1

n
 sırası dağılandır. Bu sıranın hədlərinin kvadratlarından 

düzəlmiş 
 

 









1n 1n

2

2

1-n2

1
na sırası yığılandır. Müqayisə əlamətinə əsasən 

  22 n

1

12

1


n
 doğ-

ru bərabərsizliyindən 


1
2n

1

n

sırası yığılan olduğundan 
 




1
2

1-n2

1

n

sırasının da yığılan olması 

alınır. Ona görə də alırıq ki, 


1

2

n

na sırasının yığılmasından 


14

na sırasının həmişə yığılan ol-

ması alınmır. Deməli, tərs təklif həmişə doğru deyil. 

“Ədədi sıralar” bölməsində bir sıra kafi şərtlər isbat olunur:  

1. Dalamber əlaməti:  




1n

na , 0na  

L
a

a

n

n

n




1lim  

a) 1L  olduqda 


1n

na yığılır 

b) 1L  olduqda 


14

na  sırası dağılır. 

c) 1L olduqda sıra yığıla da bilər dağıla da bilər (məsələ açıq qalır). 

Burada da tələbələrin qarşısına təbii ki, aşağıdakı sual çıxır: Bu şərt zəruri ola bilərmi, 

yəni 


1n

na sırası yığılandırsa, buradan alınırmı ki, 1L , başqa sözlə 1lim 1 


n

n

n a

a
, yaxud di-

gər şərtlər doğru ola bilərmi? 

Suala cavab vermək üçün aşağıdakı sıraya baxaq: 











































1
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1
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1
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3

1

2

1

3

1

2

1

3

1

2

1

n
nnnn
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1 1 3
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nnna  sırası yığılandır. 
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1 1 1 3

1

2

1

3

1

2

1
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S

1

1
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1
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n

k

n

k
S

1

2
3

1
işarə etsək,  

1lim 1 


n

n
S ,  

2

1
lim 2 



n

n
S olduğundan 

2

3

2

1
1lim 


n

n
S  olar. 

Ona görə də 


n

n

n a

a 1lim , sıranın özü isə yığılandır. Deməli, tərs teorem (təklif) ümu-

miyyətlə, doğru deyil.  

Qeyd edək ki, Dalamber əlamətini (limit şəklində ifadəsini) Riyazi analiz kursunda ümu-

miləşmiş harmonik sıra adlanan 


1

1

n n
tətbiq etmək olmaz ( - istənilən həqiqi ədəddir) 



 









 

1

1

n

n
n

a

a

n

n
n

və 1
1

limlim 
















n

n

n
n

n
 

Göründüyü kimi Dalamber əlaməti tətbiq oluna bilmədi. 

Lakin məlumdur ki, bu sıra 1  olduqda sıra yığılan 1 olduqda isə dağılandır. 

Ümumi həddi n

n

n
n

en
a

!
 olan sırası üçün e

n

n

e
n

nn 




















1

1,
1

1

  olduğundan 1n  

(bütün n-lər üçün).  

Deməli, 


1

!

n
n

n

n

en
 sırası dağılandır. 

Lakin Dalamber əlamətinin limit şəklində ifadəsini tətbiq etsək: 

1
1

1

limlimlim 1 
















 nn
n

n

n
n

n

n

e

a

a
  

Yəni, limit şəklində Dalamber əlaməti, limitsiz şəklində verilən Dalamber əlamətindən 

güclüdür. 

Bu bölmədə daha bir təklifi (teoremi) nəzərdən keçirək. 

Teorem 4.  





1

0,
n

nn aa  sırası üçün L
a

a

n

n

n




1lim  limiti varsa, onda Lan
n

n



lim  limiti 

də var.  

Məlum olduğu kimi:  

2) Koşi əlaməti 
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,
1




n

na  0na  




n
L lim   n

na  olsun 

1L  olduqda isə 


1

na  sırası dağılandır. 

Ümumiləşmiş harmonik sırasına bu əlaməti tətbiq etmək olmaz. Belə ki,  




n

n
n

n
aL limlim   1

1
lim

1















 nn

n

nn
     dirnn

n



1lim  

Lakin 1  olduqda sıra yığılan 1  olduqda isə dağılandır. 

Təbii ki, belə bir sual yaranır: Bu teoremin də tərsi həmişə doğrudurmu? Yəni Lan
n

n



lim  

limitinin varlığından çıxırmı ki, L
a

a

n

n

n




1lim  limiti də var? 

Aşağıdakı misala baxaq: 
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n

n

na , 
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n

n

n

n

n
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a
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132
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13
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  4
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2 




n , 

 
  

1
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 n
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n  

 n2  və  12 n  altardıcıllıqları müxtəlif limitlərə yığıldığından  

n

n

n
n

n a

a 1limlim 


  yoxdur. Lakin 

 
     n

n
n

n

nn

n

n
n

n

n

n
n

n
ea

13
11

1
lim13lim

2

1

2

13
limlim











    

 
2

11
0

1
3lim

2

1
1




























 nn
e

n

n
n

n
 , yaxud kn 2 , 12  kn  hallarına baxmaqla da 

2

1
lim 



n
n

n
a  olduğunu göstərmək olar. 

Deməli, tərs təklif bu halda da doğru deyil.  

Bu və ya digər misallar göstəririk ki, Koşinin radikal əlaməti, Dalamber əlaməti ilə müqa-

yisədə daha güclü əlamətdir. 

Qeyd edək ki, digər teorem və təkliflərdə də kontmisallardan istifadə etdikdə anlayışlar tə-

ləbələr tərəfindən düzgün mənimsənilir və onların formalaşmalarında müstəsna əhəmiyyət 

kəsb edir. 

Məqalənin aktuallığı. Ali pedaqoji məktəblərin “Riyazi analiz” kursunun səmərəliliyinin 

artırılmasında bir çox metod və vasitələr mövcuddur. Onlarından biri də təlimdə kontrmisal-

lardan istifadədir. Belə misallar öyrəniləcək mövzuda teorem və digər təkliflərdəki şərtlərin 

nə dərəcədə zəruri və ya kafi olduğu, təkliflərin tərsinin doğru olub-olmaması qurulan kontr-

misallarla mənimsədilir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. “Riyazi analiz” kursunda ilk dəfə olaraq təlim prosesində kontr-
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misalların yeri və istifadə olunması müəllif tərəfində ideya kimi irəli sürülür və təlimin key-

fiyyətinin yüksəldilməsində bir vasitə olduğu tədqiq olunur.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Müəllif tərəfindən irəli sürülən bu ideya-

kontrmisallardan istifadə yönümündə alınan elmi-nəticələrdən “Riyazi analiz” kursunun digər 

bölmələrində də tətbiq oluna bilər. Təlim prosesində kontrmisallar tələbələrin riyazi analiz 

dair biliklərinin sistemləşdirilməsində, o cümlədən, bilik və bacarıqlarını formalaşmalarında 

yaradıcılıq imkanlarının artırılmasında müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Hal-hazırda müəllif tə-

rəfindən digər riyazi fənlərin təlimi prosesində də geniş tətbiq olunur və inkişaf etdirilir. Bu 

da təlimin səmərəliliyi baxımından çox əhəmiyyətlidir. 
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А.Н. Мамедов 

 

Возможности использования контрпримеров в процессе 

преподавания раздела «Числовые ряды» курса  

«Математический анализ» высших педагогических школ 

 

Резюме 
 

Исследовательская работа основана на примерах, используемых в обучении мате-

матическому анализу. Контрпримеры используются в процессе обучения, когда необ-

ходимо показать, что то или иное предположение не соответствует действительности. 

Здесь в разделе «Числовые ряды» приведены контрпримеры и методы и инструменты 

для их использования, которые играют неоценимую роль в повышении эффективности 

обучения, повышении творческого потенциала студентов. 

Автор считает, что использование контрпримеров очень важно в других разделах 

курса «Математический анализ», а также при преподавании других математических 

дисциплин. 
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A.N. Mammadov 

 

Possibilities of using counter-examples in the process of teaching  

the section “Numerical series” of the course “Mathematical  

analyses of higher pedagogical schools 

 

Summary 

 
The research work in based on the examples used in the teaching of mathematical 

analysis. Counter-examples are used in the learning process when it is necessary to show that 

one or another suggestion is not true. Here in the section “Numerical series” are given 

counter-examples and methods and tools for their use, which play an invaluable role in 

increasing the effectiveness of training, increasing the creative potential of students. 

The author believes that the use of contra-examples is very important in other sections of 

the course “Mathematical analysiz”, as well as in the teaching of other mathematical 

disciplines. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 06.12.2021 
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Rasional tənlik və bərabərsizliklərin həlli təcrübəsinin  

mənimsədilməsində tədris tapşırıqlarından istifadə yolları 
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Açar sözlər: metodik sistem, tədris fəaliyyəti, tədris situasiyası, tədris tapşırıqları, idrakın 

hərəkət forması, interaktiv metodlar, didaktik xarakterli idrak məsələsi, rasional tənlik, rasio-

nal bərabərsizlikər 

Ключевые слова: методическая система, учебная деятельность, учебная ситуация, 

обучающие задания, форма движения познания, интерактивные методы, дидактическая 

когнитивная проблема, рациональное уравнение, рациональное неравенство 

Key words: methodical system, teaching activities, teaching situation, teaching tasks, the 

form of movement of cognition, interactive methods, didactic cognitive problem, rational 

equation, rational inequality 

 

Tədqiqat işində əldə olunmuş materiallara əsaslanan interpretasiya. Məlum olduğu kimi, 

interaktiv metodlarla aparılan dərslərdə öyrənənlərin fəaliyyəti dərsin əsas məqsədinin yerinə 

yetirilməsinə yönəldilir və müəllim əvvəlcədən dərsin planını işləyir (əsasən interaktiv tapşı-

rıqlar hazırlayır), öyrənənlər isə interaktiv tapşırıqlar əsasında nəzərdə tutulan materialı (bəşər 

təcrübəsinin zəruri hissəsi kimi seçilmiş, yenidən işlənərək sistemə salınmış materialı) öyrə-

nirlər. İnteraktiv tapşırıqlar adi tapşırıqlardan onunla fərqlənir ki, bu halda öyrənənlər nəinki 

öyrənilmiş materialı möhkəmləndirir, eyni zamanda yeni metodları öyrənir, yeni bilik, bacarıq 

və vərdişlər qazanırlar. 

Elmi mənbələrdə vurğulanır ki, şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətlərini inkişaf etdirən belə 

interaktiv tapşırıqların hazırlanması zamanı aşağıdakı kriteriyaların ödənilməsi təmin olunma-

lıdır: tapşırığın təkcə birmənalı və bir mürəkkəb həllinin və cavabının olmaması; öyrənənlər 

üçün praktik və yararlı olması; əsasən, öyrənənlərin həyati bacarıqları ilə bağlı olması; öyrə-

nənlərdə marağın yaradılması; maksimal təlim məqsədlərinə xidmət etməsi (3, s. 188). 

Məlumdur ki, “metodik sistem” anlayışı müəyyən komponentlərin qarşılıqlı əlaqələri zə-

minində formalaşdırılır və bunun birbaşa mənası “bu və ya digər fənnin tədrisi metodikası” 

deməkdir. Bu anlayışın təhlilinə dayanaraq iddia etmək olar ki, metodik sistemin minimum 

sayda olan komponentləri bunlardır: məqsəd, məzmun, vasitələr, metodlar, təşkilat formaları. 

Metodik sistemin sxeminə daxil olan komponentlərə belə şərh verməyi məqbul sayırıq: məq-

səd-sistem yaradıcı hərəki modeldir, reallaşdıqda gözlənilən nəticə hasil olur; məzmun-məq-

səd əsasında bəşər təcrübəsindən ayrılmış, yenidən işlənərək sistem halına gətirilmiş, idraki 

hərəkət halını alaraq və təhsilalanın şəxsi keyfiyyətinə transformasiya olunan komponentdir; 
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vasitə-təhsilalanın idraki fəaliyyətə qoşulmasına yardımcı olan, tədris situasiyası kimi dərk 

olunan və tədris əməliyyatlarına əsas yaradan imkandaşıyıcı funksiyaya malik komponentdir; 

metod-məzmunun öyrənənin idrakında hərəkət formasıdır;  forma-məzmun və metodun idraki 

hərəkətin mövcudluq üsuludur.  

Komponentlər sırasında məxsusi yeri olan vasitə sual, məsələ, təmrin və sözlə əyaniliyin 

(informasiya daşıyıcılarının) müxtəlif uzlaşmaları halında formulə olunur. Arzuolunan hal bu-

dur ki, vasitə komponentinin əsas forması olan tapşırıq (adətən sual, məsələ, çalışma qismində 

şagird qarşısında qoyulur) şagirdi tədris situasiyasına salmış olsun, başqa sözlə, tapşırıq şagird 

tərəfindən idrak tələbatının təminolunma obyekti kimi qəbul edilsin. 

Apardığımız tədqiqatlar nəticəsində belə qənaətə gəlmişik ki, real və ya virtual məkanda 

(laməkanda) fənlərin (məxsusi olaraq riyaziyyatın və informatikanın) tədrisi sisteminə aid edi-

lən komponentlərin funksiyaları (imkandayıyıcılığının, “imkan-hərəkət-yeni keyfiyyət hərə-

kəti”ndə payı) kifayət dərəcədə tədqiq edilməmişdir. Qənaətimizə görə, komponentlərarası 

əlaqələrin tədqiq olunmasının, idarəetmə prosesində sözügedən funksiya və əlaqələrə istinad 

olunmasının səmərəli və etibarlı yollarından biri “sistem-struktur” yanaşmadan istifadə edil-

məsidir. 

Bu və ya digər mövzunun tədrisinə və ya hər hansı anlayışın formalaşdırılmasına yönəldi-

lən metodik sistemin optimal variantının  işlənilməsi və bu sistemə vasitələr kompleksinə aid 

edilən tapşırıq növlərinin  yanlışlığa yol vermədən daxil edilməsi üçün aşağıdakılar diqqət 

mərkəzinə çəkilməlidir: fənnin (riyaziyyatın, informatikanın və digərlərinin) tədrisi prosesinin 

mahiyyəti; fənnin tədrisinin mükəmməl sistemi ilə onun altsistemlərin, həmçinin altsistemlə-

rin öz aralarındakı münasibətlər; fənnin tədrisinin fəlsəfi-metodoloji, məntiqi, psixoloji və di-

daktik əsasları; fənnin tədrisində özünə yer alan məzmun-struktur və prosessual dəyişikliklər, 

yeni yanaşmalar; metodik sistemin komponentlərinin sistemin emercent təbiətinə zidd olma-

yan məxsusi xüsusiyyətləri; şagirdlərin əqli fəaliyyətinin növlərinin (analitik və evristik mən-

tiqlərin) səmərəli nəticələrə səbəb olan uzlaşması (2, s. 5-6). 

Bir qədər haşiyə çıxmış olsaq da qeyd edək ki, təlim psixologiyasında XX əsrin ortalarına-

dək “şagirdlərin təlim fəaliyyəti” anlayışı əmələ gəlib bərqərar olmuşdu. Məktəb təcrübəsində 

də bu anlayış özünə yer almışdı. Keçən əsrin 60-70 ci illərində, bir tərəfdən, yeni pedaqoji tə-

fəkkürün bərqərar olması, digər tərəfdən, fəaliyyət konsepsiyası sahəsində əldə edilmiş uğur-

lar bu məsələlərə yeni baxışdan yanaşmaq imkanı verdi və pedaqoji psixologiyada “tədris fəa-

liyyəti” anlayışı yarandı. 

Tədris fəaliyyəti anlayışı ilə bağlı prof. Ə.Ə. Əlizadə belə şərh verir: “...Təlim tədris fəa-

liyyətinin mühüm xarakteristikası olsa da, onun bütün tərəflərini əhatə etmir. Təlim, sözün ge-

niş mənasında, yeni bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsini nəzərdə tutur. Halbuki mə-

nimsəmə və tədris fəaliyyəti mahiyyətcə müxtəlif hadisələrdir. Mənimsəmə təkcə təlim prose-

sinin deyil, hər bir fəaliyyət sahəsinin, məsələn, oyunun və ya əməyin ayrılmaz tərəfidir. Təd-

ris fəaliyyəti isə fəaliyyətin bir növüdür, şəxsiyyətin sosial aktivliyinin özünəməxsus forma-

sıdır” (1, s. 150). 

Elkonin D.V., Davıdov V.V. və başqalarının tədris fəaliyyəti konsepsiyası tədris fəaliyyə-

tinin strukturunda onun aşağıdakı tərkib hissələrini fərqləndirir: 1) tədris situasiyası (və ya 

tapşırıqları); 2) tədris əməliyyatları; 3) nəzarət; 4) qiymət. 

Xüsusi olaraq vurğulayaq ki, psixoloqlar tədris fəaliyyətinin tədris tapşırıqlarının həllin-

dən başlamasını iddia etməkdə haqlıdırlar. Onlar göstərirlər ki, tədris tapşırığının mahiyyəti 

tapşırıq anlamında əks olunsa da, xarakteri “tədris” anlamı ilə bağlıdır. Tədris tapşırıqları hər 

hansı bir elmi, hərbi, idman və s. tapşırıqlardan bir önəmli xüsusiyyəti ilə seçilir: Tədris tapşı-



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №4 2021(48)                           
 

 401 

rıqları şagirdlərin özlərinin tədris fəaliyyətində müxtəlif problemlərin və konkret praktik mə-

sələlərin ümumi həll üsullarını (prinsipləri, qanunauyğunluqları) kəşf etməsini, mənimsəməsi-

ni nəzərdə tutur. 

Əslində, tədris tapşırıqlarını  irəli sürməklə müəllim şagirdləri özünəməxsus tədris situasi-

yasına daxil edir: bu situasiyada onlar bütün xüsusi və konkret variantları nəzərə almaqla təd-

ris tapşırıqlarının ümumi həll üsullarının məzmunu ilə tanış olurlar, müvafiq bilik, bacarıq və 

vərdişlərə yiyələnirlər. 

Tədris tapşırıqlarının özünəməxsus xüsusiyyətləri çoxdur, lakin belə bir cəhət aydındır: 

onları həll etmək üçün şagirdlər zəruri tədris əməliyyatlarına yiyələnməlidirlər. Tədris əməliy-

yatları müxtəlifdir. Onlardan bir çoxu ümumi xarakter daşıyır, bəzi tədris əməliyyatları da 

vardır ki, daha çox müəyyən tədris materiallarının mənimsənilməsi üçün səciyyəvidir. Xüsusi 

hallarda tətbiq olunan tədris əməliyyatlarını da fərqləndirmək mümkündür. Fikri proseslər-

təhlil, tərkib, müqayisə, ümumiləşdirmə və s. həmişə müəyyən fənninin məzmununa tətbiq 

olunmaqla həyata keçirilir və buna görə də onlar müxtəlif fənn üzrə əməliyyatlar (məsələn, 

həndəsə əməliyyatları)  kimi meydana çıxır. 

Vurğulamaq gərəkdir ki, tədris fəaliyyətinin formalaşmasında nəzarətin də yeri tutumlu-

dur. Burada iki cəhət qeyd olunmalıdır: 1) Şagird icra etdiyi tədris əməliyyatlarını və onların 

nəticəsini öz fəaliyyətinin məqsədilə tutuşdurur, öz səhvlərini müəyyən edir və aradan qaldı-

rır. Odur ki, şagirdlərin diqqətini həmişə bu cəhətə-tədris əməliyyatlarının nəticələrinə cəlb et-

mək, onlara tədris əməliyyatlarını fikrən planlaşdırmağı, ilk növbədə, daxili planda həyata ke-

çirməyi və nəticələrini təhlil etməyi öyrətmək lazımdır. 2) Nəzarət təsirli olanda şagirdin təd-

ris fəaliyyəti onun iradəsinin təzahürü kimi həyata keçirilir. Bu şəraitdə nəzarət tədricən özü-

nənəzarətə çevrilir, refleksiya əsasında səmərəli inkişaf etməyə başlayır. Nəzarət tədris fəaliy-

yətinin tərkib hissəsi kimi mühüm əhəmiyyətə malik olan qiymətləndirmə ilə bilavasitə bağ-

lıdır. 

Nəzarət prosesində son nəticəni və nəticənin əldə edilməsi üsullarının səmərəli və adekvat 

olmasına daha çox diqqət yetirilməlidir. Nəzarət prosesində tədris fəaliyyətinin son nəticəsi 

deyil, ayrı-ayrı tədris əməliyyatlarının nəticəsi araşdırılır. Halbuki qiymətləndirmə prosesində 

tədris fəaliyyətinin son nəticəsi təhlil olunur, onun tədris fəaliyyətinin məqsədinə nə dərəcədə 

uyğun olması müəyyən edilir. 

Bəzi müəlliflər tədris fəaliyyətini yeni təhsil texnologiyası kimi nəzərdən keçirirlər. Tədris 

fəaliyyətinin təhsil texnologiyası kimi nəzərdən keçirilməsi fənlərin tədris metodikasının inki-

şafında yeni mərhələ açır. Təlim prosesinin optimallaşdırılması yolunda bu, görünür, ən 

önəmli addım olacaqdır (1, s. 151-154).   

Biz bu mövqeyi təqdir edirik. Qənaətimizə görə, tədris fəaliyyəti (tədris tapşırıqlarına da-

yanan fəaliyyət-təhsil texnologiyası) təfəkkürün formalaşmasına təsir etməklə hafizənin inki-

şafında keyfiyyətcə yeni mərhələnin yaranmasını şərtləndirir.  

Məlum olduğu kimi, hafizə əslində eyni dərəcədə zəruri olan iki hissədən ibarətdir (P. 

Lindsey, D. Normannın mövqeyinə görə belədir). Onlardan birincisi, informasiya bazası və ya 

məlumatlar bankıdır (data base). Yaddasaxlama sisteminin topladığı informasiya real surətdə 

birinci hissədə, başlıca olaraq deklerativ və prosedura hafizəsində saxlanılır. 

Məlumdur ki, bilikləri epistemoloji baxımdan “nə” və “necə” dixotomiyasında iki əsas nö-

və bölürlər. “Nə”yə aid biliklər (faktlar, prinsiplər, münasibətlər və s.) deklerativ hafizədə, 

“necə”yə aid biliklər (riyazi tapşırıqları necə həll etmək, suala necə cavab vermək, EHM üçün 

proqramı necə yazmaq və ya nəyisə necə idarə etmək) isə prosedura hafizəsində əks olunur. 

Hadisələr, predmetlər haqqındakı məlumatları, eləcədə onların arasındakı qarşılıqlı əlaqə-
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lərin bütün mürəkkəb şəbəkəsini yazmaq və qoruyub saxlamaq funksiyası sözügedən hissəyə 

aid olunur. Hafizənin ikinci hissəsi, əməliyyatların interpretasiyası mexanizmdən və ya infor-

masiya bazasında hifz olunan məlumatlarla əməliyyat aparan sistemdən ibarətdir. Gələn məlu-

matların qiymətləndirilməsi, yeni məlumatların yadda saxlanılması, suallara verilən cavablar, 

məsələləri həll etmək, danışmaq, fikirləşmək və gündəlik fəaliyyətə rəhbərlik etmək üçün zə-

ruri olan informasiyanın saxlanması ondan ibarətdir. 

Məlumatların interpretasiya mexanizminə xüsusi əhəmiyyət verilməlidir. Hafizə məna öl-

çülərinə əsaslanır. Yadda saxlayan sistemdə təcrübə materialları deyil, bu materialların məna-

sı yazılır. İnsan yaddasaxlamadan çox anlamağa çalışır. 

Tədris tapşırıqlarının düzgün tətbiqi (tədris situasiyasının mövcudluğu) hafizə ilə təfəkkü-

rün əlaqəli inkişafına şərait yaradır, əqli fəaliyyətin analitik və evristik növlərinin vahidin tə-

rəfləri qismində çıxış etməsini şərtləndirir. Bu əlaqənin gözlənilməsi zərurətdir. Təfəkkür ha-

fizəyə dayanır və eyni zamanda hafizəni qidalandırır. Məhz bu əlaqənin arzuolunan səviyyədə 

reallaşması üçün tədris tapşırıqları (idarəetmə və məhsuldarlıq baxımdan daha üstün funksi-

yalı tapşırıq növü-sual, məsələ şəklində formulə edilərək) tətbiq olunmalıdır. 

Fikrimizcə, burada vermiş olduğumuz nəzəri mülahizələri özündə saxlayan interpretasiya 

yetərlidir. Odur ki, tədqiqat işinin təqdim olunan nəzəri məğzinə aid mülahizələri konkret hala 

gətirən “Rasional tənlik və bərabərsizliklərin həlli” mövzusuna fokuslana bilərik. 

Məlum olduğu kimi, kök altında məchulu olan tənliklər irrasional tənliklər adlanır. İrrasio-

nal tənliklərin əsasən həll üsulları aşağıdakılardır: 1.Hər iki tərəfi eyni dərəcədən qüvvətə 

yüksəltmə üsulu; 2.Yeni dəyişən daxiletmək üsulu. Bəzi hallarda irrasional tənlikləri həll et-

mək üçün süni üsullar da tətbiq edilir (5, s. 139-142). 

Elə irrasional tənliklər var ki, onun hər tərəfini seçilmiş müəyyən funksiyaya vurduqda, 

onu daha tez həll etmək olur. Məsələn,  tənliyini həll 

edərkən onun hər tərəfini sol tərəfin qoşmasına vurmaq məsləhətdir. Lakin bu halda kənar kök 

alına biləcəyini nəzərə alaraq mütləq araşdırma aparmaq lazımdır. Bəzi irrasional tənliklər ye-

ni məchul daxil etməklə həll olunur. Məsələn,   tənliyini həll etmək 

üçün   qəbul edib, verilənlərə ekvivalent olan aşağıdakı tənlik-

lər sistemini yazmaq olar:  Birinci tənlikdən  tapılaraq 

ikinci tənlikdə yazıla bilər. Beləliklə,  təyin edilir. Nəticədə əvəzləmədən istifa-

də etməklə həll tapılır (4, s. 55-62). 

İrrasional tənlikləri birinci üsulla həll edərkən ya elə etmək lazımdır ki, hər sonrakı mərhə-

lədə alınan tənlik əvvəlki ilə eynigüclü olsun, ya da heç bir məhdudiyyət qoyulmadan verilmiş 

tənliyi həll edib alınan kökləri yoxlamaq lazımdır. Ümumiyyətlə şagirdə aydın olmalıdır ki, 

tənliyin hər tərəfini tək dərəcədən qüvvətə yüksəltdikdə onunla ekvivalent olan tənlik, cüt də-

rəcədən qüvvətə yüksəltdikdə isə alınan həllə nəzərən verilən tənliyin hər iki tərəfinin işarəsi 

eyni olduqda ekvivalent, əks halda ekvivalent olmayan tənlik alınır. İrrasional tənliklərin həlli 

zamanı cüt dərəcəli köklər iştirak edərsə, onların hesabi qiyməti götürülür. Tək dərəcəli kökün 

işarəsi kökaltı ifadənin işarəsi ilə eyni olur.   

  şəklində tənlikləri həll 

edərkən çox halda radikalın “yox” edilməsindən istifadə olunur. Bunun üçün tənliyin hər tərə-
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fi bir və ya bir neçə dəfə elə qüvvətə yüksəldilir ki, alınan tənlik rasional olsun. Tənliklərin bu 

üsulla həlli zamanı istifadə edilən aşağıdakı çevirmələr, onun təyin oblastının genişlənməsinə 

səbəb olur: 

 

 
Bu çevirmələr zamanı alınan tənliklər, ümumiyyətlə verilən tənliklə ekvivalent olmadığın-

dan, həll etdikdən sonra yoxlama aparılmalıdır (4, s. 181-189). 

Misal.   tənliyini həll edək. 

Həlli. MMQS-ni, yəni TTQ-ni tapaq. 

 
Buradan  alırıq.  şərti ilə tənliyin hər iki tərəfini kvadrata yüksəldək. Onda 

alarıq:  . 

Sonra alınan tənliyi  = şəklində yazaq. Burada 

olmalıdır. Digər tərəfdən dir. Onda               

. Bu şərtlə sonuncu tənliyin hər iki tərəfini yenə kvadrata yüksəldərək sadələş-

dirib tənliyini alarıq. Bu kvadrat tənliyi həll edərək 

. Tapdığımız köklərdən yalnız   şərtini ödəyir. 

Deməli verilmiş tənliyin  kökü 5-dir. 

Misal.  tənliyini həll edək. 

Həlli.

 (6, s. 113). 

Şagirdlərin diqqətinə  onu da çatdırmaq faydalıdır ki,  tənliyin təyin oblastını tapmaq onun 

özünün həllindən mürəkkəb olur. Belə halda tənliyin təyin oblastı tapılmadan həll edilir və ta-

pılan köklər yoxlanılır. Burada tədris tapşırığı kimi   tənliyin həl-

lindən  faydalanmaq yerinə düşər. 

İndi də şagirdlərin rasional tənliklərin həlli təcrübəsinin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə icra 

məqsədi başqa yanaşma tərzini ehtiva edən və onlara tədris tapşırığı olaraq təqdim olunan  

 tənliyinin həllinə nəzər salaq.  
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Həlli.  kökünü təkləyib tənliyi    şəklində yazaq və 

hər iki tərəfi kuba yüksəldək: 

 

tənliyini alarıq. Bəzi sadələşdirmə apararaq onu  şəklin-

də yazıb hər iki tərəfi kvadrata yüksəldib 

  tənliyini alırıq ki, onu da  

şəklində yazmaq olar və buradan  

 tənlikləri alınır. Bu tənlikləri həll edib, 

 alarıq. İndi tapılan kökləri yoxlayaq: 

1.  olduqda 

yən

i  tənliyin köküdür. 

2.   olduqda  

 

yəni  tənliyin köküdür. 

3.   olduqda  

 

yəni  tənliyin köküdür (4, s. 139-142). 

Deməli, verilmiş tənliyin həllər çoxluğu  olur. Burada şagirdlərin diqqətinə 

çatdırılmalıdır ki, tapılan kökləri yalnız irrasional tənliyə cüt dərəcədən köklər daxil olduqda 

yoxlamaq lazımdır. 

Tədris tapşırığının tətbiqi məqsədləri sırasında yeni dəyişən daxil etməklə irrasional tən-

liyin həlli üsulunun şagirdlərə mənimsədilməsi də vardır. Belə tədris tapşırığına aşağıda özünə 

yer alan tənliyin həlli nümunə ola bilər 

Misal. Tənliyi həll edin:     =12. 

Həlli. MMQ: intervalıdır.   olsun, onda verilən tənlik 

 və ya  şəklinə düşər. Bu tənliyin həqiqi 

həlli əvəzləməyə əsasən            

 alınar. Nəticədə tənliyin həqiqi həlli   tapılır.  

İrrasional bərabərsizliklərin həlli üsullarının mənimsədilməsi məqsədini güdən tədris tap-

şırıqlarının formulə olunmasında və tətbiqində də məxsusi cəhətlər vardır. Bu məqsədlə tədris 

tapşırıqlarından istifadə edərkən aşağıdakıları  şagirdlərin diqqət mərkəzinə çəkmək vacibdir: 

— Bərabərsizliyə daxil olan cüt dərəcəli köklər hesabi köklərdir, yəni cüt dərəcədən kök-

altı ifadə  mənfi olarsa, kök mənasını itirər, sıfıra bərabər olarsa, kökün qiyməti sıfır olur, 

kökaltı ifadə müsbət olduqda kökün qiyməti müsbət götürülür; 

— Bərabərsizliyə daxil olan bütün tək dərəcəli köklər kökaltı ifadənin istənilən həqiqi qiy-

mətində təyin olunur. Bu halda kök işarəsi kökaltı ifadənin işarəsi ilə eyni olur; 
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— Tərəfləri mənfi olmayan bərabərsizliyin hər tərəfini işarəni saxlamaqla kvadrata yük-

səltdikdə onunla eyni güclü bərabərsizlik alınır. 

— Bərabərsizliyin hər tərəfini tək dərəcədən qüvvətə yüksəltdikdə, onunla eynigüclü olan 

bərabərsizlik alınır. 

İrrasional bərabərsizliklərin həllində rast gəlinə bilən bir sıra xüsusi halları unutmamaq və 

sözügedən məxsusiliklərin nəzər nöqtələri kimi seçilməsi məqsədi güdən tapşırıqlara da xü-

susi yer verilməlidir. Burada vurğulamaq yerinə düşər ki, həmin xüsusi hallara aşağıdakılar 

aid edilir: 

1.  Bu halda verilən bərabərsizlik   bərabərsizliklər 

sistemi ilə eyni güclüdür. Buradan   yazmaqla alınan bərabərsizliklər sis-

teminin həlli, verilən bərabərsizliyin həlli olur. 

2. . Buradan  və  olmaqla iki halı nəzərdən ke-

çirmək lazım gəlir: 

a)  olduqda verilən bərabərsizlik  bərabərsizliklər sistemi 

ilə, b)  olduqda isə,  bərabərsizliklər sistemi ilə eynigüclüdür. [4;181-

189] 

Belə tədris tapşırıqlarına aşağıdakılar nümunə ola bilər. 

Misal.      bərabərsizliyini həll edək. 

 

 
Buradan da . [6; 114] 

Misal.  
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Həlli.  Buradan  

Nəticədə verilən bərabərsizliyin həlli üçün  nöqtələr çoxluğunu alırıq. 

Misal.  

Həlli. Verilən bərabərsizlik aşağıdakı bərabərsizliklər sistemi ilə eynigüclüdür: 

1)          2)  

Əvvəlcə 1) bərabərsizliklər sistemini həll edək: 

 

Nəticədə    alınar. Göründüyü kimi, bu bərbərsizliklər sisteminin 

həlli yoxdur. İndi  2) bərabərsizliklər sistemini həll edək: 

 
Buradan   alınır. Deməli, verilən sistemin həlli  intervalının nöqtələr çox-

luğu olur. 

Nəticə. Tədris tapşırıqlarına hər hansı fənnin mövzular üzrə, o cümlədən “Rasional tənlik 

və bərabərsizliklərin həlli” mövzusu üzrə formalaşdırılan metodik sistemi açıqdır. Çünki me-

todik sistemin komponenti olan vasitələr kompleksində tədris tapşırıqları element statusunda 

ehtiva oluna bilir. Tədris tapşırıqlarının metodik sistemdə yer alması tədris situasiyasının ya-

ranması deməkdir. Sözügedən situasiyada şagirdlər tədris əməliyyatlarının subyekti rolunda 

çıxış edir, öz fəaliyyətlərini nəzarətdə saxlayır, əməliyyatların gedişini və nəticələri qiymət-

ləndirir. Bu mühit təfəkkürlə hafizənin qarşılıqlı təsirlərini əxz edir, əqli fəaliyyətin analitik və 

evristik növləri vahidin tərəfləri kimi mövcud olur. Beləliklə, təhsilin həyata keçirilməsi pro-

sesində təhsilləndirici, tərbiyələndirici və inkişafetdirici funksiyalar keyfiyyətli şəkildə real-

laşmış olur, səmərəli təhsilvermə gerçəkləşir. 

Məqalənin aktuallığı. Bu və ya digər mövzunun tədrisinə və ya hər hansı anlayışın for-

malaşdırılmasına yönəldilən metodik sistemin optimal variantının  işlənilməsi və bu sistemə 

vasitələr kompleksinə aid edilən tapşırıq növlərinin  yanlışlığa yol verilmədən daxil edilməsi 

hər zaman praktik pedaqoqların (ümumtəhsil məktəbi müəllimlərinin) həll etməli olduğu di-

daktik xarakterli idrak məsələsidir. Bu məsələnin həllindən asılı olaraq nəticə əldə olunur. 

Təcrübə göstərir ki, bu aspektdən məsələnin həllində yanılmalara yol verilir, şagirdlər tədris 

fəaliyyətinin fəal subyektinə çevrilməmiş olurlar. Xüsusilə, tədris tapşırıqlarının tətbiqində, 

şagirdlər tərəfindən tədris əməliyyatlarının müəyyənləşdirilməsində, şagirdlərin özfəaliyyəti-
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nə nəzarət etməsində və fəaliyyətlərini qiymətləndirməsində çatışmazlıqlar özünü büruzə 

verir. Bu arzuolunmaz halların kökündə nəzəri  səviyyədə “boşluqların” olması durur. Odur 

ki, məqalənin mövzusunun aktual olduğunu iddia edirik və tədqiqatın “Rasional tənlik və bə-

rabərsizliklərin həlli” mövzusu üzrə interpretasiyasını məqsədəuyğun sayırıq. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqat işində tədris fəaliyyəti fəaliyyətin bir növü, şəxsiyyətin 

sosial aktivliyinin özünəməxsus forması kimi şərh edilir. Tədris fəaliyyətinin tərkibində tədris 

tapşırıqları hissə kimi interpretasiya olunur. Bu yanaşmaya dayanılaraq tədris tapşırıqlarının 

formulə olunmasına texnoloji yanaşmanın elmi şərhi verilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqat işi praktik pedaqoqların fəaliyyətin-

də tədris tapşırıqlarının tətbiqi ilə bağlı yol verilə biləcək yanlışlıqların aradan götürülməsi 

mühiti tənzimlənməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

 

Ədəbiyyat 
 

1. Əlizadə Ə.Ə. Müasir Azərbaycan məktəbinin psixoloji problemləri. Bakı: Pedaqogika, 

2004, 432 s. 

2. İbrahimov F.N. Riyaziyyatın təlimi haqqında pedaqoji düşüncələr. Bakı: “Mütərcim”, 

1999, 226 s. 

3. Mehrabov A.O. Müasir təhsilin konseptual problemləri. Bakı: Mütərcim, 2010, 516 s.   

4. Məmmədov R.H., Xəlilov H.M., Hüseynov Ş.T. Tənliklər və bərabərsizliklər: Hazırlıq 

şöbə dinləyiciləri üçün vəsait. Bakı: Maarif,   1991, 376 s. 

5. Yaqubov M.H., Yaqubov Ə.H., Kərimli N.A., Bağırov A.H., Ağayev H.N., Vəliyev 

M.M. Riyaziyyat: Qəbul imtahanlarına hazırlaşanlar, yuxarı sinif şagirdləri və müəllimlər 

üçün dərs vəsaiti. TQDK-“Abituryent”. Bakı: Şərq-Qərb, 2006, 856 s. 

6. Yaqubov M.H., İsmayılov T.X., Ağakişiyev İ.Ə. Riyaziyyat (Məsələ və misallar): Dərs 

vəsaiti. Bakı: Çaşıoğlu, 201, 544 s. 

 

Ф.Н. Ибрагимов, А.Б. Иманова 

 

Способы использования учебных заданий для освоения  

опыта решения рациональных уравнений и неравенств    

 

Резюме 

 
В статье подчеркивается необходимость разработки оптимального варианта методи-

ческой системы, направленной на формирование какой-либо концепции, на примере 

обучения «Решение рациональных уравнений и неравенств»,  и указано, что в работе 

учителей в указанной системе допущена ошибка при включении типов задач, относя-

щихся к компонентам средств, и причина этого объясняется отсутствием соответствую-

щих теоретических основ. 

В исследовательской работе авторы статьи обращают внимание на важность того, 

чтобы учащиеся становились активными субъектами учебной деятельности и дают ла-

коничную интерпретацию концепций учебные задачи, обучающие операции, контроль 

и оценивание. Они также предоставляют основанное на опыте понимание функций воз-

можностей компонентов, включенных в методологическую систему, межкомпонентных 
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зависимостей, а также важности и диалектики их ожиданий и обеспечивают понимание 

своих теоретических соображений на основе примеров задач. 

 

F.N. Ibrahimov, A.B. Imanova 

 

Ways to use teaching tasks in receiving the experience  

of solving rational equations and inequalities  

 

Summary 

 
This article emphasizes the need to develop the optimal version of the methodological 

system aimed at the formation of any concept on the example of teaching the topic “Solving 

rational equations and inequalities “ and it is indicated that a mistake is made in the work of 

teachers in the mentioned system when including task types related to the tool components 

and the reason for this is explained by the lack of appropriate theoretical foundations. 

The authors of this article draw attention to the importance of active participation of 

students in teaching activities in the research work and provide a concise interpretation of the 

concepts of teaching tasks, teaching operations, monitoring and evaluation. They also provide 

experience-based consideration included capacity-carrying functions within the methodolo-

gical framework, inter-component dependencies as well as the importance of their expecta-

tions and dialectics and clarify their theoretical considerations based on task examples. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 25.11.2021 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №4 2021(48)                           
 

 409 

Məktəb riyaziyyat təlimində bəzi mühüm bərabərsizliklərin isbatı 

şagirdlərin təfəkkür fəallığını inkişaf etdirən vasitə kimi 
 

Musa Tapdıq oğlu Rzayev 

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

E-mail: musa.rzayev.73@mail.ru 

Nərmin Xosrov qızı Mirzəzadə 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitet 

E-mail: nermin.mirzeyeva99@mail.ru 

 

Rəyçilər: r.ü.f.d., dos. A.Q. Cəfərov,  

                p.ü.f.d., dos. N.B. Nəsirov 

 

Açar sözlər: bərabərsizlik, anlayış, təfəkkür, məsələ, üsul, müqayisə, sintez, riyazi induk-

siya, xassə, tənlik, maksimum 

Ключевые слова: неравенство, понятие, мышление, задача, метод, сравнение, син-

тез, математическая индукция, свойство, уравнение, максимум 

Key words: inequalities, fundamental, thinking, problem, method, comparison, synthesis, 

mathematical induction, property, equation, maximum 

 

Məktəb riyaziyyat təlimində bərabərsizlik anlayışının şagirdlərə öyrədilməsi mühüm əhə-

miyyət kəsb edir. Belə ki, tənliklərin, təqribi hesablamaların, funksiyaların araşdırılmasında 

və s. məsələlərdə geniş istifadə edilir. Aparılan müşahidələrdən aydın olur ki, orta məktəb 

müəllimləri bərabərsizliklərin isbatına bir o qədər əhəmiyyət vermirlər. Belə müəllimlərə 

haqq qazandırmaq olmaz. Bərabərsizliklərin isbatı yuxarıda göstərilən məsələlərin həllinə sti-

mul verir. Bu kimi məsələlərin aradan qaldırılması məqsədi ilə məqalədə bir sıra bərabərsiz-

liklərin müxtəlif üsullarla isbatını verməyə çalışacağıq.  

Qeyd edildiyi kimi, bərabərsizliklər müxtəlif üsullarla isbat edilir: Bərabərsizliyin hər iki 

tərəfinin işarəsini müəyyən etməklə; əksini fərz etməklə; bərabərsizliyin tərəflərinin eyni bir 

ədədlə müqayisə etməklə; sintez üsulu ilə; gücləndirmə üsulu; həndəsi və triqonometrik üsul-

la. Deyilənlərin bir neçəsini nəzərdən keçirək: 

 
 

bərabərsizliyinin doğru olduğunu isbat edin. 

Birinci hal: Riyazi induksiya metodunu tətbiq edək. Verilmiş bərabərsizliyin sol tərəfində-

ki ifadəni  ilə işarə edək. 

1) N=1 üçün bərabərsizlik doğrudur. Doğrudan da ; 

2) Fərz edək ki, bərabərsizlik üçün doğrudur. Onda ; 

3) Göstərək ki, bərabərsizlik  üçün doğrudur.  
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Onda . 

Deməli, buradan aydın olur ki, riyazi induksiya prinsipinə əsasən verilmiş bərabərsizlik ix-

tiyari ədədi üçün doğrudur. 

İkinci hal: Sonuncu kökaltı ifadədə 42 ədədini 49-la əvəz etsək, alınmış bütün kökaltı ifa-

dələrdən sağdan sola doğru kvadrat alınır və həmin kvadrat 7-yə bərabərdir. Şərtdə verilmiş 

bərabərsizliyin sol tərəfi isə əvəzləmədən sonra alınmış bərabərsizliyin sol tərəfindən kiçikdir.  

Beləliklə, verilmiş bərabərsizliyin doğruluğu alınır. 

Üçüncü hal: Əksini fərz edək. 

 
Kvadrata yüksəldək: 

 

 
Buradan 

 
 

Qeyd edək ki, kvadrata yüksəltmədən və aparılan sadəlşdirmədən sonra alınan yeni kök 

üçün prosesi davam etdirsək doğru olmayan ədədi bərabərsizlik alarıq. Deməli, fərziyyəmiz 

doğru deyil, verilmiş bərabərsizlik doğrudur. 

Dördüncü hal: Məlum xassəni tətbiq etsək, yəni müsbət  ədədi və sonsuz sayda kök işa-

rələri üçün  bərabərliyi doğrudur. 

Doğrudan da,  işarə edib kvadrata yüksəltsək  tənli-

yini almış olarıq. Alınmış sonuncu tənliyi həll edib müsbət kökünü təyin edək. Tənliyin kök-

ləri,  və  olacaq. Buradan alırıq ki, əgər  şərti 

ödənildikdə tənliyin müsbət kökü ödənilir və bu kök 
2

141 


a
x  ədədidir. Bu təklifi ve-

rilmiş tənlikdə aşağıdakı kimi istifadə etmək olar: 
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11442



   

Deməli, bərabərsizlik isbat olundu. 

Digər bir bərabərsizliyin isbatına baxaq. Əgər  və  

olarsa,  olduğunu isbat edin. 

Birinci üsul.  0>z 0,>y 0,>x  şərtini nəzərə alsaq:  

0>14z 0;>14y 0;>14 x  

Alınmış bərabərsizliklərin hər tərəfini kvadrata yüksəltsək, onda: 

 22 12144x<14  xxx   

 22 12144y<14  yyy   

 22 12144z<14  zzz   

12x<14 x  çünki 0>12 x  

12y<14 y  çünki 0>12 y  

12z<14 z  çünki 0>12 z  

 

 Bərabərsizliyi toplayaq və 1 zyx  şərtini nəzərə alaq. 

  

Deməli,  doğrudur. 

İkinci üsul:  və  şərti ilə bərabərsizliyi isbat edək. 

Məlumdur ki, müsbət  və  ədədləri  isə  bərabərsizliyi doğrudur. 

Onda: 

  

  

  

Bərabərsizliyi toplayaq və  şərtini nəzərə alaq. 

Onda,   

Deməli,  bərabərsizliyi doğrudur. 
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Üçüncü üsul: kzpymx  14;14;14 işarə edək. Onda, 

222 14;14;14 kzpymx  doğru bərabərlikləri toplasaq və 1 zyx şərtini nəzərə 

alsaq:  

Məlumdur ki,  

Çevirmə aparmaqla  və ya  alırıq. 

Beləliklə,  doğrudur. 

Dördüncü üsul:  və  şərti ilə 

 ifadəsinin maksimum qiymətini axtaraq. Bunun üçün 
2m -nı qiymətləndirək. 

                 1414214142141421414142  zyzxyxzyxM  

Müsbət a və b  ədədləri üçün baab 2 məlum bərabərsizliyini nəzərə alaraq:  

           1414141414141414142  zyzxyxzyxM  

Sağ tərəfi sadələşdirək və  şərtini nəzərə alaq.  

Onda,  alarıq. Buradan isə,  

Biz isbat etdik ki,  və  şərti ilə 

  doğrudur. 

Beşinci üsul: Vektorların skalyar hasilinin məlum  və  

xassəsindən istifadə edək. 

 və  vektorlarını daxil edək.  

Onda,  alarıq.  

Verilmiş  şərtini nəzərə almaqla: 

 ;   

  

Onda,  

Xassəyə görə  

Beləliklə,  doğrudur. 

Məktəb riyaziyyat təlimində müxtəlif üsullarla bərabərsizliklərin həlli, şagirdlərdə tədqi-

qatçılıq, müstəqil düşünmə, o cümlədən təfəkkür çevikliyini formalaşdırır. 

Məqalənin aktuallığı. Riyaziyyat təlimində bərabərsizlik anlayışının şagirdlərə müxtəlif 

üsullarla çatdırılması məqalənin aktuallığını təşkil edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə bərabərsizliklərin is-

batında forma və metodlardan bəhs etməklə yanaşı, isbatların bərabərsizliklərin həllində rolu 

haqqında ətraflı məlumat verilir. 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №4 2021(48)                           
 

 413 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə araşdırılan məsələlər gənc tədqiqat-

çılar, riyaziyyat müəllimləri, VII-VIII sinif şagirdlərə öz töhfəsini verəcək. 
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Şagirdlərin ictimai münasibətlərdə subyekt rolunda fəaliyyət göstərdikləri sosial mühit 

olan məktəbdə təhsilalanlar iyerarxik səviyyədə yaşıdları, təcrübəli və nüfuzlu müəllimləri ilə 

birgə fəaliyyətdə olurlar. Bu da ümumi təhsil müəssisələrində oxuyanların  şüurunda gender 

stereotiplərinin praktik əhəmiyyətini möhkəmləndirir, formalaşan qarşılıqlı münasibət və dav-

ranış modelləri əks cinslərin ünsiyyətdə uğur və uğursuzluqlarını müəyyən edir, şəxsi ailədə 

münasibətlərə təsir göstərir. Bunu nəzərə alaraq, məktəb şagirdlərin potensial imkanlarını in-

kişaf etdirməli və tərəfdaşlar arasında harmonik münasibətlərin inkişafını təmin etməlidir.  

Təəssüflər olsun ki, şəhər məktəblərində dərs deyən müəllimlərin əksəriyyəti qadındır. 

Məktəbdə kişi müəllimlərinin azlığı oğlan şagirdlərinə münasibətdə özünü göstərir. Onlar I 

sinfə qəbul olan andan artıq “gender konstantlığını”- öz cinsinin dəyişməməzliyini başa dü-

şürlər. Oğlanlar müəllimlərini davranışlarına və xarakterik xüsusiyyətlərə görə təsnif edir, on-

ların “kişi” və ya “qadın” kateqoriyalarına mənsubluğunu səciyyələndirirlər. Qadın müəllim 

uşağın diqqət və marağını cəlb etmirsə, o zaman şagirdlərdə təlimə və ünsiyyətə maraq itir, bu 

da tənhalığa, məktəb nevrozuna və səthi biliklərin alınmasına, həvəssizliyə səbəb olur.  

Belə situasiya şagirdləri qayda-qanuna öyrədərkən qadın müəllimlərin yol verdikləri pe-

daqoji səhvləri gücləndirir. Oğlan şagirdlər sinifdə həmişə pedaqoji təzyiqin və tənqidin təsiri 

altında olur, çünki o bütün günü eyni pozada, stol arxasında oturmalı, heç kəslə danışmamalı 

və yan tərəfə çevrilməməlidir. Tənəffüsdə isə yalnız kənarla hərəkət etməlidir ki, başqalarına 

mane olmasın. Sonsuz sayda qadağalar və cəzalandırma sanksiyaları (gündəliyə yazmaq, vali-

deynləri məktəbə çağırmaq) şagirddə cins-rol özünüidentifikasiyasının pozulmasına səbəb 

olur. Unutmaq olmaz ki, təhsil və tərbiyə prosesinin əsas məqsədlərindən biri kimi şəxsiyyətin 

inkişafında müxtəlif tərəfləri şüurlu və vahid halda birləşdirmədən uğur əldə etmək qeyri- 

mümkümdür. 

Bu tərbiyəni, ilk növbədə, müəllimlərin, tələbələrin şagirdlərə məhəbbət və tolerantlığın-

dan başlamaq lazımdır. Bunun üçün ali pedaqoji məktəblərdə gender istiqamətində bir çox 

fənlərin: ailə və gender psixologiyası, gender problemləri, gender sosiallaşması, sosiogender 

münasibətləri və s. öyrədilməsi zəruridir. Bunlarla yanaşı, müəllimlərin sosial-iqtisadi səviy-
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yəsi də yüksəldilməlidir ki, bu peşə üzrə işləmək istəyən kişilərin sayı artsın. Məktəblərdə 

dərslərarası tənəffüslərdə şagirdlər üçün fiziki və emosional gərginliyin aradan qaldırılması 

məqsədilə xüsusi yerlər də hazırlanmalı, pozitiv tədbirlər həyata keçirilməlidir.  

Bütün sadalanan pozitiv tədbirlər vahid gender psixologiyası və pedaqogikası konsepsiya-

sına uyğunlaşdırılmalıdır ki, şagirdlərin müasir cəmiyyətə adaptasiyasına kömək etsin, onların 

fərdi keyfiyyətini, istedad və qabiliyyətini daha da inkişaf etdirsin. İ.S. Klesinovun fikrincə, 

ictimai münasibətlərin sosial-psixoloji determinantı sosial təsəvvürlərdir: qruplararası birgə 

fəaliyyət səviyyəsində determinant münasibətlər rolunda sosial stereotiplər mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir, şəxsiyyətlərarası münasibətlər sosial yönəlişliklərlə, şəxsiyyətin özünəmünasibəti 

isə sosial identikliyin xarakteristikası ilə şərtlənir. 

Sosial identiklik böyük və kiçik qruplara məxsus qrup üzvlərində hər hansı bir sosial kate-

qoriyanı daxil etməklə şərh edilir. Sosial identikliyin fərd üçün mahiyyəti ondan ibarətdir ki, 

o, müəyyən sosial qrupa məxsusdur və qrup üzvlərində onun emosional əhəmiyyəti vardır. 

İdentiklik şəxsiyyətin sosial yönəlişliyinin aləti kimi nəzərdən keçirilir. Sosial identikliyin 

konstruktiv potensialı onunla nəticələnir ki, öz qrupuna mənsubluğun dərk edilməsi və bu 

qrupun emosional əhəmiyyətliliyi “Mən obraz”ının yaranması ilə şərtlənir. O, sosial təsəvvür-

lər, şəxsiyyətin streotipləri, yönəlişlikləri, identikliyi, insanın sosial-psixoloji xarakteristikası 

və ya subyektlərin münasibəti kimi təzahür edir. Onlar bir tərəfdən bu münasibətlərin 

subyektiv ifadəçiləri, digər tərəfdən isə münasibətlərin determinantları kimi təqdim olunur, 

kontekst münasibətlərin məzmununu ifadə edirlər. 

Gender təsəvvürlərində, stereotiplərdə, sosial identiklikdə, sosial münasibətlərdə kişi və 

qadın statusuna aid olan normativ baxışlar, onların psixoloji xarakteristikası, davranış 

xüsusiyyətləri əks etdirilmişdir. Gender münasibətlərinin təhlil edildiyi makrososial səviyyədə 

- “kişi və qadın şəxsiyyəti – cəmiyyət, mədəniyyət”, gender münasibətlərinin sosial-psixoloji 

determinantları rəngarəng sosial təsəvvürlər kimi gender təsəvvürləridir. Sosial qrupların 

birgə fəaliyyəti səviyyəsində “qrup-qrup” sistemində cinsi əlamətlərə görə eynicinsli gender 

münasibətlərinin psixoloji təhlili həyata keçirilir. Cinslərarası münasibətlərin determinant 

amilləri gender stereotipləridir ki, onlar sosial stereotiplərin müxtəlifliyini əks etdirir. 

Kişi və qadınlar arasında şəxsiyyətlərarası münasibətlər səviyyəsində təhlilin obyekti - 

“şəxsiyyət-şəxsiyyət” sistemi mühüm rol oynayır. Həmin sistemdə əks cinslər qarşılıqlı fəa-

liyyətdədir. Bu səviyyənin gender münasibətləri sosial yönəlişliyin növlərindən biri kimi gen-

der yönəlişliyinin determinantlarıdır.  

Şəxsiyyətdaxili səviyyədə sosial identikliyin tərkibi olan gender identikliyi təhlilin obyekti 

kimi həyata keçirilir. Gender təsəvvürləri, stereotiplər, yönəlişlik birgə fəaliyyətin cinslərarası 

real reaksiyasına təsir göstərir, gender münasibətlərinin davranış modelini konstruksiya edir. 

İdentiklik transformasiyalı bir proses olub, adekvatlığın təminatında həyata keçirilir. İdentikli-

yin transformasiyası sosial dinamika ilə şərtlənir, dəyişən şəraitdə adaptasiyanın, özünüreal-

laşdırmanın imkanlarını və çoxsaylı əlaqələrin soaiallaşmada diferensiasiyasını təşəkkül etdi-

rir. O, axtarıcı permanent xarakter daşımaqla özünü həmişə identifikasiya edir.  

Kişilik və qadınlıq kanonları dəyişir, onlar kişi və qadın sosial-istehsalat rollarının polyari-

zasiyasının zəifləməsinə və fəaliyyət sferasına və psixoloji xarakteristikanın dəyişməsinə apa-

rıb çıxarır. İdentikliyin transformasiyası internalizasiya bazasında baş verir, o fərdin imkanla-

rını, onun yaşını, mədəniyyətini, sosial qrup və fərdi-şəxsi xüsusiyyətləri əhatə edir. İdentiklik 

prosesində dəyişikliklər bütün həyat boyunca davam edir. Şəxsiyyətin həyatında sosimədəni 

şəraitdə dəyişikliklər, yeni texnologiyalar, təbiətcə cinsi fərqlər transformasiyaya və yeni 

identikliyin zəruri şəkildə formalaşmasına səbəb olur. Yaranan şəxsi çətinliklər ağır nevroza – 
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identikliyin böhranına səbəb olur.  

Odur ki, identikliyin mühüm funksiyası geniş mənada ətraf aləmə adaptasiyadır, nəticəsi 

bir çox qadınlarda maskulin keyfiyyətlərinin, kişilərdə feminlik keyfiyyətlərinin inkişafıdır. 

Belə dəyişikliklər qlobal olub sosial təşkilatların müxtəlif səviyyələrində baş verir ki, orada 

qarşılıqlı asılılıq əsas prinsip hesab olunur. Gender identikliyinin transformasiyası özündə də-

yişikliklərə adaptiv imkanları və normaların variativliyini əhatə edir. Müasir dövrdə cəmiy-

yətdə gender bərabərliyinə vətəndaş cəmiyyətinin təşəkkülünün zəruri şərti kimi baxırlar. Bu-

na nailolma planında təhsilin psixoloji məzmunu ən mühüm rolu oynayır. 

Respublikamızda ümumi təhsilin məzmununu gender balansı hesab etmək olmaz. Qadın-

lar, ilk növbədə, ana və evdar qadın, kişilər isə evdən kənarda işləyən və peşə sferasında özlə-

rini reallaşdıran insanlar kimi təqdim olunurlar. Sosioloji müşahidələr göstərir ki, müəllimlərə 

görə, təlimdə şagirdlər kişiləri müdafiə edən hərbçi kimi,  qadınları isə zəif, müdafiəyə ehti-

yacı olan məxluq kimi təsvir edirlər. Müəllimlər müstəqillik göstərən, analitik təfəkkürə ma-

lik, davranışlarında sərbəst olan, oğlanların davranışını dəstəkləyir, onlardan özlərinə inam, 

işə yaradıcı münasibət, qızlardan isə  icrası verilən tapşırığı yerinə yetirməyi gözləyirlər.  

Gender təhsili sadəcə müvafiq yeni fənləri deyil, hər şeydən əvvəl, qadın və kişilərin sosi-

al rolları haqqında patriarxal təsəvvürləri dəyişən yeni fəlsəfi təhsili özündə ehtiva edir. De-

mokratiyanın müasir konsepsiyasına görə, gender bərabərliyinə nail olmadan, bütünlükdə de-

mokratik cəmiyyət qurmaq qeyri-mümkündür. Yalnız cinslərin bərabər hüquqları əsasında 

tərbiyə gələcək vətəndaşların elitar düşüncəsini formalaşdırmağa qadirdir. Açıq demokratik 

cəmiyyət üçün tolerantlıq, tənqidi təfəkkür, müstəqillik kimi keyfiyyətlərin olması zəruridir. 

Gender təhsili olmadan bu keyfiyyətlərin tərbiyəsi, gender münasibətlərinin harmonik şəkildə 

formalaşması da mümkün deyildir. Gender kateqoriyası pedaqoji prosesdə prinsipial əhəmiy-

yət kəsb edir. Belə ki, peşə özünütəyini haqqında bir çox təsəvvürlər, həyati strategiyalar for-

malaşır ki, bu da sosio-cinsi yönəliklik əsasında resurslara və hakimiyyətə gətirib çıxarır. So-

siallaşmanın spesifik mədəni xarakteri o zaman təzahür edir ki, hər bir mədəni mühitin xüsu-

siyyətlərində insan şəxsiyyətinin izləri qoyulur. Hər bir etnik milli mədəniyyət özünün norma 

və dəyərlərini, stereotiplərini, birgə fəaliyyət üslublarını, mənəvi mühitdə simvolik obrazları 

qoruyub saxlayır. Sosial xarakterin təsir xüsusiyyətləri gender soaiallaşmasına böyük təsir 

göstərir, sosiomədəni mühitlə müəyyən edilir, fərdin olduğu yaş mərhələlərindən asılılığı 

fərqləndirilir. 

İ. Kostikovun fikrincə, yaş aspektində gender təşkili məktəblilərin və tələbələrin təhsilidir. 

Məktəblilərin təhsili ona istiqamətlənir ki, sosializasiya problemlərini həll etmək üçün oğlan 

və qızlar, onlar tərəfindən qəbul edilmiş müəyyən sosial rollar identifikasiyanın mühüm his-

səsidir. Gender soaiallaşması cins-rol yanaşmasında anlayışların açarıdır. Onun əsas konsepsi-

yası belədir: uşaq bioloji cinsə yiyələnməklə anadan olur, lakin onda sosial cins və ya gender 

olmur. Uşaq soaiallaşma prosesində sosial davranışını sonralar bu və ya digər cinsə uyğunlaş-

dırır. Onun həmin qaydaları və modelləri mənimsəməsini isə norma adlandırırlar.  

Uğurlu sosiallaşma sanksiya mexanizmlərinə rəğbətləndirməyə/cəzalandırmaya zəmanət 

verir. Sosial normaların internalizasiyasının (aşkar biliyin gizli formaya çevrilməsi) nəticəsi 

bu və ya digər cinsə münasibətdə sosial gözləmələrə müvafiq gender identifikasiyasının for-

malaşmasını təşəkkül etdirir (3).  

Gender yönəlişliyi nəticə kimi kişilər istisna olmaqla peşə rollarının möhkəmlənməsi ilə 

bağlıdır. Ailədə isə kişi və qadınların hisslərinə mənfi təsir göstərir. Belə situasiya şəxsi inki-

şaf imkanlarını məhdudlaşdırır, peşə sferasında qadınların, ailədə isə kişilərin özlərini reallaş-

dırmasına maneə olur. Cinsi-rol yanaşması struktur-funksionalizm nəzəriyyəsi kontekstində 
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T.Parsons və R.Beyls tərəfindən formulə edilmişdir. Nəzəri mənbələrin əsasını P.Berqer və 

T.Lukman tərəfindən hazırlanlanmış reallığın sosial konstruksiyası nəzəriyyəsi təşkil edir. 

Həmin nəzəriyyəyə görə, sosial reallıq obyektivliyin xassəsi kimi subyektiv xarakter daşıyır. 

Sosial reallığın obyektivliyi fərdə münasibətdə qaydalardan asılı olmayaraq mövcuddur. Real-

lıq fərd tərəfindən gündəlik birgə fəaliyyətdə, reallığın subyektiv xarakterində təzahür edir. 

Fərd özünün sosial aləmini yaradır, təcrübəni mənimsəyir, bir sözlə fəaliyyətli xarakter daşı-

yır. Gender münasibətlərində sosial konstruktiv nəzəriyyə obyektivdir, çünki fərd onları qəbul 

edir, digər tərəfdən isə onlar sosial baxımdan subyektivdirlər. Burada əsas mahiyyət ondan 

ibarətdir ki, fərd təkcə gender qaydalarını qəbul etmir, həm də onları qurur. 

Konstruktiv yanaşmada əsas diqqət sosial agentlərin aktiv fəaliyyətinə yönəldilir. Cins-rol 

yanaşmasında özünüreallaşdırma anlayışı nümunələri mənim- səməyə təhrik edir. Gender təh-

sili sosial reallığın stimullaşdırıcı vərdişlərinə, qadın və kişilərin fərdi təcrübəsinə yönəldilir, 

məqsəd isə kişi və qadın rollarındakı ədalətsiz fərqlərin nəticələrini, onların status mövqeyin-

dəki bərabərsizliyi aradan qaldırır. Psixoloji tədqiqatlar uşaqların gender soaiallaşmasına  

müəllimlərin təsirini müəyyən etmişdir:  

 Müəllimlər qızlara nisbətən oğlanlara daha çox diqqət yetirirlər. 

 Öyrədənlər qızlardan fərqli olaraq, oğlanlardan daha yüksək nəticələr gözləyir və onla-

rın təlimini yüksək dəyərləndirirlər. 

 Müəllimlər qızlara nisbətən oğlanları tez-tez tərifləyir (oğlanları düzgün cavablarına və 

biliyinə, qızları isə dərsə sakit qulaq asdıqlarına görə tez-tez tərifləyirlər). 

 Onlar oğlanları mütəmadi olaraq özlərini yaxşı aparmadıqlarına, qızları isə verdikləri ca-

vablarındakı səhvlərə görə pisləyirlər. 

Yuxarıda qeyd olunanlardan belə qərara gəlirik ki:  

 Şagirdlər sistematik olaraq məhz kişilərin cəmiyyətdə aparıcı rola malik olduğunu düşü-

nürlər. 

 Qadınların həyat sferasında, mədəniyyətində qoyduqları elmi biliklər məhdudlaşdırılır.  

 Müəllimlər çox hallarda oğlanları davranış modellərinə yaxşı yiyələndiklərinə və təşki-

latçılığa görə rəğbətləndirirlər. 

Ümumiyyətlə, müəllimin gender mədəniyyəti anlayışı “gender həssaslığı” adı altında şəx-

siyyətlərarası birgə fəaliyyətin xarakteri ilə müəyyən edilir. Balanlaşdırılmış gender prinsipinə 

əsasən müəllimləri təlim-tərbiyə prosesinə cəlb etməkdir. Bu cür balanslaşma cəmiyyətdə  

cinsi iyerarxiyanın qurulmasıdır: burada cinslərdən biri əsas, digəri isə tabeçidir. Bu iyerarxi-

yada hər ikisi əziyyət çəkir: qadın bütünlükdə şəxsiyyət kimi öz potensialını reallaşdıra bil-

mir, kişi isə həyatı boyu gərgin vəziyyətdə olmalıdır ki, özünün güclü olduğunu göstərə bilsin. 

Bir cins üzərində dominantlıq başqasında insan hüququnun pozulmasına səbəb olur. Gender 

həssaslığı şəxsin gender mədəniyyətinin əsası kimi başa düşülməli və o, təlim və tərbiyə pro-

sesinin əsas vəzifələrinə daxil edilməlidir. 

Məqalənin aktuallığı. Balanlaşdırılmış gender prinsipinə əsasən müəllimləri təlim-tərbiyə 

prosesinə cəlb etməkdir. Gender həssaslığı gender mədəniyyətinin əsası kimi təlim-tərbiyə 

prosesində mühüm rol oynayır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi məqalədə pedaqoji prosesin iştirakçılarının sosiallaşma və 

identifikasiyasının gender aspektləri ardıcıllıqla tədqiq edilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 

müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də doktorantlar istifadə edə bilərlər. 
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К.Н. Гахраманова 
 

Гендерные аспекты социализации и идентификации  

участников педагогического процесса 
 

Резюме 

 
Школа — это социальная среда, в которой дети выступают в качестве субъектов в 

связях с общественностью. Процесс их социализации также реализован здесь. На уров-

не совместной деятельности социальных групп психологический анализ однополых 

гендерных отношений в соответствии с сексуальными характеристиками осуществляет-

ся в системе «Групповой группой». Детерминанты гендерных отношений являются 

гендерные стереотипы, которые отражают разнообразие социальных стереотипов. Ген-

дерные отношения на этом уровне являются детерминантами гендерной ориентации 

как один из видов социальной ориентации. Полная чувствительность должна быть пон-

ята в качестве основы индивидуальной гендерной культуры, и она должна направлять 

задачи процесса обучения и образования системы образования. 

 

Q.N. Qahramanova 

 

Gender aspects of socialization and identification  

of participants of the pedagogical process 
 

Summary 

 
School is a social environment in which children act as subjects in public relations. The 

process of their socialization is also implemented here. At the level of joint activity of social 

groups, a psychological analysis of same-sex gender relations according to sexual 

characteristics is carried out in the “group-group” system. The determinants of gender 

relations are gender stereotypes, which reflect the diversity of social stereotypes. Gender 

relations at this level are determinants of gender orientation as one of the types of social 

orientation. Gender sensitivity should be understood as the basis of an individual's gender 

culture, and it should guide the tasks of the training and education process of the education 

system. 
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Müasir dövrdə stress və stressə davamlılığın  

artırılmasının psixoloji xüsusiyyətləri 
 

Vəsilə Oktay qızı Əzizova 

ADPU-nun Cəlilabad filialının “Humanitar fənlər” 

                        kafedrasının baş müəllimi 

E-mail: muradovavesile@mail.ru 

 

Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos. N.T. Rzayeva, 

                psixol.ü.f.d., dos. M.C. İsmayılova 
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Ключевые слова: стресс, посттравматический стресс, острый, эпизодический, хро-

нический стресс 

Key words: stress, post-traumatic stress, acute, episodic, chronic stress 

 

Qloballaşma dövründə bəşəriyyətin COVİD-19 adlı görünməyən düşmənlə üz-üzə qalması 

insanların həyatında stressi qaçılmaz bir faktora çevirmişdir. Son iki ildə həyatımıza daxil 

olan, mutasiyaya uğrayan COVİD-19 stress faktorunu daha da gücləndirmişdir. Həyatımıza 

sürətlə daxil olan xəstəlik insanlar üzərində psixoloji təsirlərini və izlərini qoymaqdadır. 

COVİD-19 infeksiyasının yayılması müxtəlif şəkildə əhalinin bütün təbəqələrinə təsir göstə-

rib. Bu prosesin ən neqativ nəticələrindən biri insanlarda stress və depressiya yarada biləcək 

emosional ruh düşkünlüyüdür. Yaşından, cinsindən və sosial statusundan asılı olmayaraq, bü-

tün insanlar narahatçılıq, təşviş, qorxu və hətta panik ataklar yaşaya bilər. E.Nyumen karantin, 

kütləvi fəlakətlər və davam edən stressin öhdəsindən gəlməyin yolarını araşdırmışdır. E.Nyu-

men deyir: “Bu bir fəlakətdir, davamlı qorxu komponenti də əlavə olunduqda daha çox terrora 

bənzəyir”. Nyumenin fikrindən çıxış edərək pandemiya şəraitinin insanların psixikasına, hə-

yat və fəaliyyətinin keyfiyyətinə göstərdiyi təsiri təsəvvür etmək o qədər də çətin deyil. Dav-

ranışçı Piter Etvoter isə karantin şəraitinin insan davranışında yaratdığı dəyişiklikdən bəhs 

edərək vurğulayır ki, bu proses insanlarda “böyük depressiya zehniyyəti” yarada bilər. Yəni 

insanlar az xərcləmək, çox qənaət etmək və çox saxlamaq kimi xüsusiyyət qazandı. Onun fik-

rincə, hər şey ani olduğuna görə insanlarda yaranan zəiflik hissi uzun müddət qalıcı olacaqdır. 

Deməli, xroniki stress və posttravmatik stressin aradan qaldırılması mühüm məsələlərdən biri 

olacaq.  Belə hallarda insanın həm dost və yaxınların dəstəyinə, həm də psixoterapevt və ya 

klinik psixoloqun peşəkar yardımına ehtiyacı ola bilər. Son tədqiqatlar təsdiq edir ki, son za-

manlar xəstəliklər böyük əksəriyyətinin səbəbi kimi stress faktorunu göstərmək olar. 

Yaranan qorxu, təşviş və narahatlıq hissi ilə yanaşı dəyişən vərdişlər bütün yaş mərhələ-

sində olan insanlara təsir göstərməkdədir. Lakin bu prosesdə intensiv stressə məruz qalan 

qruplar vardır ki, bunlar da yaşlı insanlar və xroniki xəstəliyi olan şəxslər, uşaq və yeniyetmə-

lər, tibb işçiləri, maddə istifadəçiləri və zehni problemi olan insanlardır. Mütəxəssislər belə 

hesab edirlər ki, bu prosesdə yaxınlarını itirənlər, daha əvvəl psixi sağlamlıq problemi olanlar 

və maddi ziyana uğrayanlar qalıcı psixoloji travmaya qarşı daha həssas qrup hesab olunurlar. 

Fevral ayının tibb jurnallarında qeyd olunub ki, yaranan psixi sağlamlıq pozuntularıvirusun 

özünün fəsadlarından təhlükəli ola bilər. Travma mütəxəssislərini tədqiqatlarına əsasən böh-

randan birbaşa təsirlənməyənlər də post-travmatik stress pozuntusu yaşaya bilər. Hətta xəs-

təliyə yoluxmayan, lakin kütləvi informasiya vasitələrindən saatlarla xəbərləri izləyənlər də 
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post-travmatik stress pozuntusu, depressiya, təşviş də daxil olmaqla psixopatoloji təsirə məruz 

qala bilərlər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi məlumata əsasən, 2020-ci ildə depres-

siv pozulmalar dünyada ikinci yeri tutur. İnsanların keçirdiyi həyəcan qorxu ilə bağlı bir emo-

siya kimi özünü göstərərək adaptasiya mexanizmi kİmi meydana çıxır. Bu baxımdan stressin 

psixoloji qanunauyğunluqlarını, onun yaranma səbəbləri, aradan qaldırılma yollarının tədqiqi 

daha prioritet məsələ olmaqdadır. Yaranan psixopatoloji hallar, depressiya və stressə davam-

sızlıq cəmiyyəti narahat edən intihar halların daha da artmasına səbəb ola bilər. 

Məlum olduğu kimi stressin səbəbləri müxtəlifdir. İnsanı qıcıqlandıran və ona toxunan is-

tənilən şey ola bilər. Gündəlik həyatımzda həll edə bilmədiyimiz və ya həlli üçün gərginlik tə-

ləb olunan situasiyaların yaratdığı ən zəif stressi belə insan orqanizminə təsirsiz keçmir. St-

ress və onun nəticələrinin nə qədər ciddiliyi və uzunmüddətliliyi fərdin psixi və genetik xüsu-

siyyətlərindən asılıdır. Stress elə bir psixi vəziyyətdir ki, insan fəaliyyət və ünsiyyət prosesin-

də mürəkkəb və ya çətin fiziki və yaxud əqli işlər görərkən və ya təhlükə zamanı qərar qəbul 

etmək zərurəti prosesində meydana gəlir. Stress - orqanizmin ətraf mühitin dəyişən şərtlərinə 

qarşı olan qoruyucu reaksiyasıdır. Bütün dünyada hər beş insan dan birinin həyatında heç ol-

masa bir dəfə emosional pozulmaların klininki əlamətlərinə rasltanır və əsasən yuxusuzluqla 

müşayiət olunur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, dünya əhaləsinin 9-15%-i yuxusuxluqdan 

əziyyət çəkir. Stressin həm müsbət, həm də mənfi formaları mövcuddur. Müsbət stress insan 

orqanizmini dəyişkən ətraf mühitə uyğunlaşmaq üçün səfərbər edən müdafiə cavabıdır. Öz 

növbəsində mənfi stress (distress) müxtəlif psixoloji pozğunluqlara səbəb ola bilər. Əslində 

stress insanın keçirə biləcəyi normal psixi hal hesab olunur. İnsan psixikasına heç bir qıcıq-

landırıcı təsirsiz ötmür. İstət bu mənfi, istərsə də müsbət təsir olsun psixika olan uyğunlaşma-

ğa və ya adaptasiya etmə qabiliyyətinə malikdir. Çünki stressin mənfi tərəfləri ilə yanaşı müs-

bət cəhəti ondan ibarətdir ki, problemin həllini daha asanlaşdırır və sürətləndirir. Elə bu sə-

bəbdən Hans Selye stressi “ümumi adaptasiya sindromu” adlandırmışdır (1, s. 360).  “Stress” 

sözü Selyenin nitqinə uzun zamandan sonra daxil oldu. Onun sözləri ilə desək stress orqaniz-

min istənilən məcburedici təsirə qarşı cavab reaksiyasıdır. İnsanın məruz qaldığı hər bir 

reaksiya adekvat cavab tələb edir.                                                                                                                                                                                                                                                  

H.Selye bu psixi vəziyyəti spesifik müdafiə reaksiyası hesab edərək 3 mərhələdən ibarət 

olduğunu deyirdi: 

1. Həyəcanlanma - daxili həyəcanlı vəziyyətlə ifadə olunn reaksiya. Bu mərhələdə bütün 

imkanlar səfərbər olunur. Bütün psixi (diqqət və qavrayış kəskinləşir. Təfəkkürün məhsuldar-

lığı, yaradıcılıq artır  və qərar qəbul etmə prosesinin səmərəliliyi artmaqla fizioloji proseslərə 

stenik təsir göstərir. 

2. Müqavimət mərhələsində orqanizmin xarici təsirə müqavimət göstərməsilə xarakterizə 

olunur. Perfomans göstəriciləri davamlı olaraq yüksəkdir. 

3. Tükənmə son mərhələ hesab olunur. Bu mərhələdə güc tam tükənir. Bu mərhələni ki 

mərhələyə ayırmaq olar: 

A) Pozğunluq mərhələsi - dəyişikliklər, ilk növbədə, idrak sferasında baş verir, buna görə 

də məlumatın işlənməsinin məhsuldarlığı və adekvatlığı, təfəkkürün yaradıcılığı azalır. Qav-

rama həcmi azalır, RAM keyfiyyəti azalır, uzunmüddətli yaddaşdan məlumat çıxarmaq qabi-

liyyəti azalır - var keçmiş təcrübənin blokadası fenomeni.  

B) Məhv mərhələsi fəaliyyəti təşkil etmək qabiliyyətinin tam dağılması və onu təmin edən 

psixi proseslərdə əhəmiyyətli pozuntular ilə xarakterizə olunur 

Əvvəllər stressə mənfi təsirə qarşı reaksiya kimi baxırdı. Lakin sonralar həm də mübət tə-

sirə qarşı reaksiya kimi də qəbul olunmağa başladı. 
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İnsan psixikası elə qurulmuşdur ki, ətrafdan aldığı mənfi təsirlərlərlə mübarizə aparmağı 

bacarır. Başqa sözlə desək, stressə davamlıdır. Stressə davamlılıq stressə uyğunlaşmağa və 

onun öhdəsindən gəlməyə imkan verir. Müasir dövrdə stress qaçılmazdır. O insan həyat fəa-

liyyətinə və onun keyfiyyətinə mənfi təsir göstərə bilər. Stress qan təzyiqinin qalxmasının, 

yorğunluğun, bəzən yüksək aktivliyin; çox danışmanın və ya əksinə, özünəqapanmanın, işta-

hın artmasının və ya əksinə, qarınqululuğa səbəb olur. Stressin qanda şəkərin miqdarının art-

ması, damarların daralması (spazmalar), baş ağrıları, böyüklərdə təzyiqin, ürək döyüntülərinin 

artması, nəbzin sürətlənməsi, dərinin rənginin dəyişməsi - qızarması və ya ağarması, hərəkət 

aktivliyinin artması, tərləmə və ya əksinə, ağzın quruması və s. kimi əlamətləri var. Pis yuxu, 

qıcıqlanma, apatiya, baş ağrıları, diqqətsizlik, həzm problemləri, ailədən, dostlardan uzaqlaş-

ma, tərləyən əllər, ağlamaq istəyi kimi nəticələrə gətirib çıxarır. Stressin bir neçə növü vardır: 

kəskin stress, epizodik stress və xroniki stress. 

Kəskin stress generalizə edilmiş narahatlıq pozğunluğunun keçici fiziki və emosional əla-

mətləri ciddi bir stressli təcrübədən dərhal sonra ortaya çıxır, güman olunur ki, əhval və sosial 

davranışla əlaqəli spesifik simptomlar da daxil olmaqla və məruz qaldıqdan bir neçə gün son-

ra yüngülləşir. Simptomlar adətən 72 saat ərzində tamamilə yox olur. 

Epizodik stress həddindən artıq rəqabətli, aqressiv, tələbkar, bəzən əsəbi, bəzən də düş-

mənçilik edən “A Tipik” şəxsiyyətlərə malik insanlarda da müşahidə olunur. Ümumi simp-

tomlardan bəziləri aşağıda verilmişdir: 

Xroniki stressin kəskin stress kimi həyəcan verici və ya stimullaşdırıcı xüsusiyyətləri 

yoxdur, o, insanın orqanizmi, həyatı və psixi sağlamlığı üçün kifayət qədər təhlükəli və qeyri-

sağlamdır. Bu stress növü bədbəxt evlilik, travmatik təcrübələr, arzuolunmaz karyera və ya iş, 

yoxsulluq stressi, xroniki xəstəlik, münasibətlərdəki münaqişələr, siyasi problemlər və qeyri-

funksional ailələr kimi stress amillərinə uzunmüddətli məruz qalma ilə gəlir. Bu stressli və-

ziyyətlər sonsuz görünür və onlara məruz qalma nəticəsində yaranan yığılmış stress həyat 

üçün təhlükə yarada bilər: hətta zorakılığa, intihara və özünə zərər verə bilər. Bundan əlavə, 

insult, infarkt, xərçəng kimi tibbi xəstəliklər və klinik depressiya və travma sonrası stress poz-

ğunluğu kimi psixoloji problemlər xroniki stress nəticəsində yarana bilər. 

Son zamanlar pandemiya ilə bağlı xroniki stress və onun aradan qaldırılması məsələsi 

gündəmdədir. Uzunmüddətli stress vəziyyəti infarkt, beyin insultu, saç və diş tökülməsi kimi 

xəstəlilərin yaranmasına səbəb olmaqla yanaşı narahatlıq, yuxu rejimi dəyişməsi və immuni-

tetin zəifləməsi ilə müşayiət oluna bilər. Əgər nəzərə alsaq ki,  95% xəstəliklərin ortaq səbəbi 

stressdir, onda  sağlam olmaq üçün alternativ yol stressi effektiv idarə etməyi öyrəməkdir. 

Bunun üçün ilk edə biləcəyimiz stressin növlərini və simptomlarını tanımaq, təzahür formala-

rını müəyyən edə bilməkdir. Stress faktorları əsasən dörd növə ayrılır: fiziki stress, psixoloji 

stress, psixososial stress, psixospirital stress 

Fiziki stress travmalar, ələlxüsus yaralanma və cərrahi əməliyyat, fiziki əmək prosesində 

yüksək gərginlik, ətraf mühitin çirklənməsi, radiasiya, səs-küy, elektromaqnit sahələri, xəstə-

lik, yorğunluq, hormanal balansın pozulması, diş problmləri, əzələ-skelet sisteminin uyğun-

suzluğu və s hesab olunur. 

Psixoloji stress emosional informasion və ya koqnitiv və qavrayış stressinə bölünməklə 

təsnif edilir. Emosional stress təhlükəli, qorxulu şəraitdə özünü büruzə verir və psixi fəaliyyə-

tin gedişində neqativ məzmunlu dəyişiklik təzahür edir. Emosional stress kin, qorxu, məyus-

luq, kədər, qəzəb zamanı özünü büruzə verir. İnformasion stress isə məlumatın həddən çoxlu-

ğu nəticəsində tapşırığın öhdəsindən gələ bilməkdə, sürətlənmiş zaman hissi, narahatlıq, gü-

nahkarlıq, utanc, qısqanclıq, özünü özün kimi hiss etməmə, özünü göstərir. Qavrayış stressi 
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isə inamlar, rollar, hekayələr, münasibətlər, dünyagörüşünü özündə ehtiva edir. 

Psixososial stress münasibətlər, evlilik çətinlikləri, sosial dəstəyin olmaması, həyat şəraiti-

nin tələbatlara uyğun gəlməməsi, əmanət itkisi və s. özündə birləşdirir. 

Psixo-mənəvi stress dəyərlər, sevincsiz səy məna və məqsəd böhranı prosesində özünü 

göstərir. 

Müəyyən edilmişdir ki, idarə edilməyən və daxilə ötürülən stress inşa orqanizminə zərər 

vurur. Stressin yaratdığı digər əlaqəli hisslər, əhval və emosiyaların bədənə ötürülməsi prose-

sində psixsomatk xəstəliklərəsəbəb ola bilir. Baş ağrıları, ürək döyüntüsü, iztirab, nəfəsdaral-

ma, yorğunluq, ürəkbulanma, yüksək qan təzyiqi və digər simptomlar psixosomatik xəstəlik 

kimi ifadə oluna bilir. 

Uzun müddət sürən emosional stress immunitetin zəifləməsinə, xərçəngə qarşı həssaslığın 

artmasına, hormanal disbalansa səbəb ola bilər. Koqnitiv stress isə narahat düşüncələr, zəif 

konsentrasiya və yaddaş çətinliyi ilə xarakterizə olunur. Stress tapşırıqlardan yayınma, titrə-

mə, gərgin üz, içmə, siqaret çəkmə, yemək kimi bihevioral dəyişikliklərlə, gərginlik, əsəbilik, 

narahatlıq, depressiya kimi emosional, sərt və ya gərgin əzələlər, diş qıcıması, boğulma hissi, 

mədə ağrısı, ürəkbulanma, qusma, qəbizlik, cinsi marağın azalması, titrətmə, arıqlama kimi fi-

zioloji, münasibətlərin keyfiyyətlərinin dəyişməsi kimi sosial dəyişikliklərlə nəticələnə bilər. 

Stressə qarşı müqavimət dərəcəsindən, eləcə də uzun müddət stressə tab gətirmək qabiliy-

yətindən asılı olaraq, şəxsiyyətlərin üç əsas növü fərqlənir.Bu baxımdan üç termin ayırd edi-

lir: öküz stressi (stressə uyğunlaşaraq uzun müddət ərzində stresin öhdəsindən gələ bilirlər), 

dovşan stressi (qısamüddətli stresli təsirlərə baxmayaraq, onlar artıq nasazdırlar) və aslan st-

ressi (stress altında effektiv işləyə bilirlər). 

Aktual məsələlərdən biri orqanizmin stressə müqavimətini və davamlılığını artırmağın 

yollarının tədqiqi və təhlilidir. Sağlamlılığı qorumaq və stressə davamlılığı artırmağın ən sadə 

və effektiv yolu psixoemosional vəziyyətin idarə olunmasıdır. Bunun üçün bir neçə işin qlu-

pundan birdən yapışmamaq, müstəqil özünəqiyməti formalaşdırmaq, qarşıya real məqsədlər 

qoymaq, fiziki aktivliyi qorumaq, 8 saatdan az yatmamaq, düzgün və sağlam qidalanmaq kimi 

sadə üsullardan istifadə etmək lazımdır. Burada digər başlıca məsələ psixoloji müdafiə mexa-

nizmlərinin formalaşdırılmasıdır. Şüuraltı səviyyədə formalaşan və sabitləşən, stress faktor-

larına qarşı reaksiya forması kimi təzahür edən  psixoloji müdafiə mexanizmləri heç də ha-

mısı zərərsiz deyil. Bəzən onlar hadisəni obyektiv qiymətləndirməyə imkan vermir. Psixoloji 

müdafiə mexanizmləri kimi basdırma, inkar, rasionallaşdırma, inversiya və proyeksiyanı gös-

tərmək olar. 

Stressin terapiyasında 300- dən çox texnika mövcuddur. Bu istiqamətdə ən təsirli üsul ki-

mi psixodinamik, koqnitiv davranış, ekzistensial və humanist üsullar üstünlük təşkil edir. 

Psixodinamik yanaşma psixoanaliz metoduna əsaslanır. Terapiya prosesi xatirələrin, hiss-

lərin şüur sahəsinə köçürülməsindən ibarətdir. Bu zaman yuxuların öyrənilməsi və qiymətlən-

dirilməsi metodlarından istifadə olunur. 

Koqnitiv davranış terapiyasında yeni davranış modeli formalaşdırılır və  saxlanılır bu da 

stress faktorlarını düzgün qiymətləndirib adekvat hərəkət etməyə imkan verir. 

Ekzistensial terapiyanın mahiyyəti isə ondn ibarətdir ki, insan dəyərlər sisteminə yenidən 

nəzər salaraq şəxsi əhəmiyyətin dərk edir və özünə hörmətin formalşmasına diqqət yetirir. 

Humanist yanaşma terapiyası isə şüurun azad olunmasına, qərarsızlıq və qeyri-müəyyən-

likdən və məğlubiyyət qorxusundan qurtulmağa yönəlib. 

Azərbaycan respublikasının siyasətinin başında insan amili durur. Onun üçün dövlətin 

başlıca məqsədi vətəndaşalrın həm fiziki, həm də psixi sağlamlığıdır. Bu baxımdan dövlətin 
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müvafiq qurum və strukturları bu missiyanın həyata keçirilməsi üçün lazımı tədbirləri görmə-

lidir, o cümlədən psixoloji xidmət sahəsi. 

Məqalənin aktuallığı. Təkcə ölkə ərazisində deyil, pandemiya şəraitinin qlobal həcm al-

dığı dövrdə dünya əhalisi intensiv stressə məruz qalır ki, bu da insanların həyat və fəaliyyə-

tinin keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir. İnsanların stressə davamlılığının psixoloji xüsusiyyətlə-

rinin tədqiqi və tətbiqi vətəndaş sağlamlığı üçün prioritet məsələdir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə stress, onun növ və mərhələləri, stressə davamlılığın 

artırılmasının üsul və vasitələri araşdırılmışdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə kiçik yaşlı məktəblilərin, yeniyetmə 

və gənclərin, o cümlədən valideyn və müəllimlərin məruz qaldığı post-travmatik stressin ara-

dan qaldırılmasında əhəmiyyətlidir. 
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ESQ-ın öyrənilməsində əsas sual bu fenomenin paranormal təbiəti ilə bağlıdır, yəni ekstra-

sensor qavrayış həqiqətən elmə məlum olmayan paranormal bir prosesdən irəli gəlirmi? 

Psixi Tədqiqatlar Cəmiyyəti qurulduqdan sonra və XX əsrin birinci rübündən etibarən pa-

rapsixoloqlar getdikcə ESQ fenomeninin mövcudluğu haqqında reallığının sübutunun yalnız 

elmi laboratoriya şəraitində yoxlanıla biləcəyi qənaətinə gəldilər. Tezliklə, ESQ öyrənmək 

üçün standart bir eksperimental sxem hazırlandı və tədqiqata daxil edildi. Bu sahədə ilk tədqi-

qatlar mental mediumların öyrənilməsi çərçivəsində aparılmışdır. O illərin tipik bir təcrübəsi 

belə görünürdü: təcrübəçi mövzunun hiss üzvləri üçün əlçatmaz olan bir obyekti (hədəfi) se-

çir, bundan sonra ESQ-dan istifadə edərək nə cür obyekt olduğunu, hansı növ material, hansı 

formada və s. olduğunu müəyyən etməyə çalışırdı. 

Təxminən eyni vaxtda, bütün eekstrasensor hədəflərin bilinmədiyi və nəzəri cəhətdən sər-

hədlənməyən açıq cavablı təcrübəsi (əslində "sərbəst cavab təcrübəsi") icad edildi. Məsələn, 

bir obyekt bir insan fotoşəkili kimi bir çox parametrlərə malik olduğu zaman. Bu tip təcrübə-

lər, ekstrasensor qavrayış təcrübəsinin əsasını təşkil edən prosesləri dərk etməyə əhəmiyyətli 

bir töhfə vermişdir (1). Bununla birlikdə, tədqiqatın ilkin mərhələlərində bu təcrübələr nəticə-

lərin kəmiyyət deyil, keyfiyyət baxımından işlənməsi baxımından əhəmiyyətli bir məhdudiy-

yətə malik idi. Məsələn, Qazrinin ilk təcrübələri telepatik vizual görüntüləri ötürmə qabiliy-

yətini öyrənilirdi; nəticələr operator və resipientin şəkillərinin xarici oxşarlığı ilə qiymətləndi-

rildi (3). Nəticələrin kəmiyyət qiymətləndirilməsinin olmaması, ESQ fenomeninin reallığını 

sübut etmək üçün onlardan istifadə etməyə imkan vermədi. 

ESQ-ın öyrənilməsi üçün eksperimental metodların inkişafının növbəti mərhələsində nəti-

cələrin kəmiyyət baxımından qiymətləndirilməsinin zəruriliyi nəzərə alınmışdır. Buraya həm 

insanın ekstrasensor qabiliyyətlərinin ümumi qiymətləndirilməsi, həm də təsadüfən testdən 

keçmə ehtimalının qiymətləndirilməsi (təxmin etmək) daxildir. Nəticələrin kəmiyyət qiymət-

ləndirməsini təqdim etmək cəhdləri Psixi Araşdırmalar Cəmiyyətinin gələcək qurucularından 

olan ingilis keşişi Kririnin beş qızı ilə aparılan ilk təcrübələrində belə tətbiq edildi (4). Bu 

təcrübələrdə operator müxtəlif növ obyektlərə (oyun kartları, saylar və s.) diqqətini cəmləyir-
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miş və onları düşüncələri vasitəsilə resipientə çatdırmağa çalışırdı. Bu zaman təcrübəçilər 

müəyyən bir kartı (1/52) və iki rəqəmli rəqəmi (1/90) təsadüfi təxmin etmə ehtimalını nəzərə 

aldılar. Bunun sayəsində bacılarla aparılan tədqiqatdan alınan təsadüfi nəticələrin ehtimalını 

təxmin etmək mümkün idi, lakin “çox aşağı ehtimal” kimi qiymətləndirildi (1). 

ESQ tədqiqatının nəticələrinin kəmiyyət və ehtimal dəyərləndirilməsinin əhəmiyyəti, eyni 

zamanda çoxlu təkrarlamalara ehtiyac 1884-cü ildə gələcək Nobel mükafatı laureatı Şarl Rişe 

tərəfindən tərtib edilmişdir (1). O təklif etdi ki, çoxlu sayda insan uzun oyun kartlarının ardı-

cıllığını təxmin etmək üçün sınaqdan keçirilərsə, tam təsadüf nəticəsində ehtimal olunan kart-

ların sayı psixi qabiliyyətlərin mövcudluğunun sübutu olacaqdır. Bu, ESQ tədqiqatlarının gə-

ləcəkdə inkişafı baxımından çox vacib bir fərziyyədir. Birincisi, skeptiklərin kəmiyyət məlu-

matlarını tənqid etməsi daha çətindir, çünki onlar fenomenə obyektiv qiymət verirlər. İkincisi, 

bu tip təcrübə, daha sərt bir sınaq forması olan, tənqidə daha çətin məruz qalan məhdud seçi-

mi olan təcrübələrə (orijinalda – “məhdud seçim təcrübələri”) aiddir. Üçüncüsü, məlumatların 

kəmiyyət qiymətləndirilməsi, hətta zəif psixi təsirləri ortaya çıxarmağa imkan verir ki, bu da 

tədqiqatçılara təkcə psixi qabiliyyətləri olan insanlarla deyil, həm də ən adi insanlarla təcrübə 

aparmağa imkan verir. Rişe özü, təsadüfi seçilmiş insanlarla 2927 oyun kartının tapmaq aktın-

dan ibarət bir sınaq keçirdi. Gözlənilən 732 əvəzinə 789 düzgün cavab aldı. Maraqlıdır ki, Ri-

şe metodu təkcə parapsixologiyada deyil, həm də ənənəvi elmlərdə, məsələn, psixofizikada 

tətbiq edilmişdir.  

Psixi Araşdırmalar Cəmiyyətinin qurulmasından sonrakı 50 il ərzində kartları təxmin et-

mək üçün ən sadə təcrübələr həyata keçirildi. Prattın 1940-cı ildə yazdığı əsər və digərlərinin 

klassik məqalələrində 80-dən çox belə təcrübə təsvir edilmişdir. Təəssüf ki, bu təcrübələrin 

demək olar ki, hamısı kifayət qədər ixtisaslı olmayan tədqiqatçılar tərəfindən aparılıb və bir 

çox metodoloji qüsurları da var. O illərin diqqətə layiq təcrübələrindən biri Harvard Universi-

tetindən Corc İstbrusk tərəfindən edildi. Təcrübənin mahiyyəti, telepatik məlumat ötürülmə-

sindən istifadə edərək kartların rəngini və uyğunluğunu təxmin etmək idi. Ümumilikdə 1660 

təxmin aktı həyata keçirildi; düzgün cavabların sayı təsadüfi təxmindən gözləniləndən xeyli 

çox idi (2). 

Həmçinin, inandırıcı skeptiklər tərəfindən keçirilən təcrübələrdən də bəhs edilməlidir. Ən 

məşhur təcrübələrdən biri 1915-ci ildə Stanford Universitetində Kuver tərəfindən keçirilmiş-

dir. Təcrübənin mahiyyəti ondan ibarət idi ki, resipientlər 40 kartllar yığımından kartları təx-

min etməli idilər; operator və resipient ayrı-ayrı otaqlarda oturmuşdular. Bu vəziyyətdə təx-

min iki rejimdə - telepatik olaraq (operator resipientə məlumatı düşüncələrlə  məlumat ötür-

məyə çalışırdı) və adi oyun zərlərinin atılması yolu ilə baş verdi. 10.000 təxmin etmə aktından 

sonra, Kuver telepatik və normal rejimlərdə bu  kartlarının effektivliyində çox da əhəmiyyətli 

bir fərq tapmadı. Burden belə bir nəticə əldə etdi ki, telepatiya varlığının hipotezinin təsdiq-

lənmədi. Bununla birlikdə, hər iki rejimdə düzgün cavabların sayı gözləniləndən çox idi və 

bu, ekstrasensor effektə aid edilir. 

Təəssüf ki, o illərin tədqiqatları sistemli və ardıcıl deyildi. Bir qayda olaraq, böyük bir 

eksperimental sınaq keçirilirdi və orada da dayanırdı. Həmçinin, eksperimental sxemin özü 

standartlaşdırılmamışdır. Bütün bunlar, tezliklə Psixi Tədqiqatlar Cəmiyyətinin düşərgəsində, 

eləcə də Amerika Psixi Tədqiqatlar Cəmiyyətində, mənəviyönlü nəzəriyyəçilərlə inandırıcı 

təcrübəçilər arasında fikir ayrılıqlarının yaranmasına səbəb olmuşdur. 

1927-ci ildə Duke Universitetində (ABŞ) ESQ fenomeninin həqiqətən də mövcudluğunun 

gerçəkliyi ilə bağlı ciddi bir araşdırma başladı və bu araşdırmalar psixi qabiliyyətləri yoxla-

maq və onların eksperimental tətbiqinin metodologiyasının testləşdirilməsi üçün klassik xəri-
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tələr hazırlayan Cozef Raynın adı ilə bağlıdır. Rayn tərəfindən hazırlanan eksperimental sxem 

ESQ fenomeninin öyrənilməsində böyük inqilab etdi və bununla əlaqədar olaraq Cozef Rayn 

“müasir eksperimental parapsixologiyanın atası” adlandırılır. 

Görücülük qabiliyyəti Raynin tədqiq etdiyi ilk fenomen idi. O dövrdə telepatiya ilə bağlı 

təcrübələr ən populyar idi, aydın görücülük qabiliyyəti ənənəvi olaraq nəzərə alınmırdı (yalnız 

Rişenin erkən tədqiqatlarını xatırlamaq olar) (7). 1920-ci ildə Rayndan qısa bir müddət əvvəl, 

İna Cefson da həmçinin oyun kartlarını hədəf olaraq istifadə edərək böyük bir təcrübə keçirdi. 

O qeyd etmişdir ki, telepatiya ilə bağlı erkən təcrübələrdə görücülük ehtimalının nəzərə alın-

malıdır (9). 

Rayn ekstrasensor qabiliyyətləri yoxlamaq üçün oyun kartlarının ideal obyekt olmadığını 

bilirdi. Kartı təxmin etmə ehtimalı 1/52-dir, lakin eyni zamanda resipient rənglərə münasibət-

də seçicilik xarakterikdir. Burdan belə bir nəticə çıxır ki, aydıngörmə qabiliyyəti olmadığı 

təqdirdə təxmin etmə heç də təsadüfi olaraq baş vermir. Bundan başqa hər bir kartda iki də-

yişən (rəng və dəyər) var idi ki, bu da nəticələrin qiymətləndirilməsini çətinləşdirirdi. Məsə-

lən, kartı dəqiq təxmin etmək tələb olunurdusa, rəngləri yaxşı seçən insanlar, lakin dəyərləri 

yanlış təxmin edən insanlar testdən keçməmiş sayılırdı. 

Yuxarıdakı problemləri aradan qaldırmaq üçün Rayn təsadüfi təxmin modelinin tətbiq olu-

na biləcəyi hədəf obyektləri yəni hər bir obyektin eyni ehtimal olunan təxminlərini tədqiq et-

məyə başladı. Əvvəlcə Rayn esktrasensor hədəf qismində psixi hədəf olaraq rəqəmləri və 

hərfləri istifadə edirdi, lakin ayrı-ayrı hərflərə və rəqəmlərə görə seçicilik modeli yenə də tə-

sadüfi etmədi. Tezliklə, Raynin Duke Universitetindəki həmkarı psixoloq Karl Zener, hədəf 

olaraq ən sadə həndəsi formalı (indi Zener kartları olaraq bilinən) kartlardan istifadə etməyi 

təklif etdi. Bu cür kartların toplusunun hər biri beş həndəsi simvoldan birini əks etdirən 25 

kartdan ibarət idi: kvadrat, dairə, çarpaz (artı), ulduz və dalğalı xətlər. Zener kartları ilə edilən 

tipik bir sınaqda, ESQ-dən istifadə edərək subyektlərin üzü aşağı olan qarışıq topludan bütün 

kartları təxmin etmələri istənildi. Çoxsaylı təkrarlamalarda düzgün cavabların sayının artması 

bu ekstrasensor qavrayış fenomeninin mövcudluğunun reallığını göstərəcəkdir. 

Bu mərhələdə Zener xəritələrindən istifadə edərək ESQ-ın eksperimental təcrübələri ilə 

bağlı bəzi əsas anlayışlar təqdim edilməlidir. Kartda təxmin edilən simvolu “hədəf” adlandır-

maq daha düzgün hesab olunur. Tədqiq olunanın qarşısında duran karta hər bir “cəhd” versi-

yasına “cavab” deyilir. Kart düzgün təxmin edildikdə “hədəfə dəydi”, səhv olarsa “yanılma” 

deyirlər. Mövzunun bütün 25 cavabı “seriya” ya birləşdirilir. Bir qayda olaraq, bir girişdə (se-

ansda) bir neçə seriya ardıcıl olaraq aparılır. 

Cozef və Luiza Rayn ESQ fenomenini öyrənmək üçün bir neçə eksperimental metodlar 

hazırladılar. Onlardan ikisi görücülük fenomeninin öyrənilməsinə həsr edilmişdir. Birinci me-

tod yuxarıdan aşağıya doğru sıralanan kartlardakı simvolların ardıcıllığını təxmin etməyi tələb 

edir. Tədqiq olunan 25 cavab verdikdən sonra bütün kartlar yuxarıdan aşağıya doğru çevrilir 

və düzgün təxmin olunan cavablar sayılır. İkinci metodda tədqiq olunan hər cəhddə bir kart 

təxmin edir. 25 cəhddən sonra düzgün ehtimal olunan cavablar hesablanır. Hər iki metodda 

eksperimentatorun özü hansı kartın harada olduğunu bilmir. Bu da telepatiya ehtimalını is-

tisna edir və eyni zamanda təcrübəni kor edir. Rayn ailəsi həmçinin görücülük və telepatiya 

kimi ümumi psixi qabiliyyətləri qiymətləndirmək üçün bir üsul da hazırladı. Metodun mahiy-

yəti ondan ibarətdir ki, təcrübəçi (və ya operator) kartlar yığınından bir kart götürür, ona baxır 

və sonra üzü aşağıya doğru tədqiq olunanın qarşısına qoyur. Bu yolla, tədqiq olunan kartı həm 

görücülük hesabına, həm də düzgün cavabı bilən tədqiqatçı (operator) ilə telepatik ünsiyyət 

hesabına təxmin edə bilər. Yeri gəlmişkən, telepatiyanın öyrənilməsi ilə bağlı əvvəllər qeyd 
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olunan təcrübələr əslində ümumi ekstrasensor qabiliyyətlərin öyrənilməsi ilə bağlı təcrübələr 

idi, çünki onlar görücülük ehtimalını daxil etməmişdilər. 

Statistik baxımdan, Zener kartlarını təxmin etmək üçün Rayn metodu belədir: hər cəhddə 

bir kartı düzgün təxmin etmə ehtimalı 1/5-dir. Buna görə, ekstrasensor qavrayış olmadıqda, 

bir insan yalnız hər beşinci kartı düzgün təxmin edəcək, buna görə də bir seansda 25 kartdan 5 

kart düzgün təxmin olunacaq. Beləliklə, riyazi gözləmə baxımından düzgün təxmin ehtimalı 

beşdir (bir seansda). Tədqiq olunan bir neçə seansdan keçdikdən sonra onun göstərdiyi nəticə 

gözlənilən riyazi dəyərlə müqayisə olunur. Əldə olunan nəticəni gözlənilənlə müqayisə etmək 

üçün müxtəlif statistik meyarlar (z-kəmiyyət, t-meyarlar və s.) tətbiq olunur. Statistik meyarın 

bu və ya digər həcminin əldə edilməsi ehtimalı r-dəyərindən istifadə edərək müəyyən edilir. 

Nəticədə, əgər r-dəyərinin 0.05-dən az olduğu ortaya çıxsa (yəni əldə edilən nəticə ilə gözlə-

nilən nəticə arasındakı fərq 5%-dən aşağı olduqda tamamilə təsadüfidir), onda deyirlər ki, psi-

hipotez təsdiqlənir və ekstrasensor qavrayışın mövcud olmadığı hipotezi təkzib edilir. 

Tədqiqatın sxemi hazırlandıqdan sonra Rayn hissiyyata malik olan və bu hissiyyat hesabı-

na təcrübəni uğurla keçə biləcək uyğun tədqiq olunanlar axtarmağa başladı. İlk uğurlu nəticə-

lər 800 cəhddən 207 düzgün cavab verən 24 tələbədən ibarət bir qrup ilə əldə edildi (160 düz-

gün ehtimal gözlənilirdi). Belə bir nəticə əldə etmə ehtimalı təxminən 1000000-da 1-dir [8]. 

Zaman keçdikcə Rayn bütün insanların bu ekstrasensor testlərdən uğurla keçməyə meylli ol-

madığını aşkar etdi. Yalnız çox az adam ardıcıl olaraq yüksək nəticələr göstərə bilir. Raynın 

ən yaxşı tədqiq olunanlarından biri ilahiyyatçı tələbə Xyubert Pirs idi. O, gözlənilən 690 se-

ansda (!) 25 kartdan 8 -i təxmin etmişdi (9). 

Cozef Rayn nəticələrdə məqsəddən yayınmaların qarşısını almaq üçün daim eksperimental 

texnikanı təkmilləşdirməyə çalışırdı. Məsələn, kartonun keyfiyyətsiz olması səbəbindən, kart-

ların arxaları zamanla mövzulara bir ipucu ola biləcək müxtəlif çatlar və ya hər hansı bir əzil-

mələr yaranırdı. Bundan başqa, əgər təcrübəçi düzgün cavabı bilsəydi, üz ifadələri və ya səs 

tonu ilə düzgün və yanlış cavablarına istər-istəməz reaksiya verə bilərdi ki, bu da bir işarə ola 

bilər. Həmçinin hər növdən yalnız 5 kart olduğunu bildiyi halda tədqiq olunan variantları he-

sablaya bilərdi. Raynın klassik “Extra-Sensory Perception” kitabında (1934) təcrübələrinin 

keyfiyyətini artırmaq üçün sistematik cəhdlərini təsvir olunmuşdur (2). Bu kitabın əsas üstün-

lüyü ilk dəfə olaraq ESQ fenomeninin ənənəvi elm nöqteyi-nəzərindən necə öyrənilə biləcə-

yini göstərməsidir ki, bu da digər tədqiqatçıları təcrübələrini aparmağa stimul vermişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, kitabı həm adi psixoloqlar, həm də geniş ictimaiyyət tərəfindən 

maraqla qarşılanmışdır. Buna baxmayaraq, əsərin kütləvi informasiya vasitələrində yayımlan-

masından sonra psixoloqların reaksiyası kəskin şəkildə neqativ münasibətə çevrildi. Raynın 

araşdırması haqsızlığa məruz qalaraq tənqid olundu. Məsələn, bəzi tənqidçilər Rayn psixolo-

giyanı bir elm olaraq gözdən salmaq üçün bu təcrübələri qəsdən apardığını irəli sürdülər. Da-

ha rasional tənqidçilər kartların qeyri-bərabər qarışdırılması, aldatma, statistik səhvlər və s. ki-

mi mümkün metodoloji səhvlərə yol verildiyini qeyd etdilər. Qeyd etmək lazımdır ki, Rayn 

tənqidin öhdəsindən gəlmiş və sonrakı tədqiqatlarda bir çox şərhləri nəzərə almışdır (3). 

Raynın ardıcılları ESQ fenomenini araşdırmaq üçün xüsusən də kartlarla təkrarlanan və 

uzun təcrübələrin yoruculuğu səbəbindən alternativ üsullar hazırladılar. Məsələn, Fisk və Mit-

şel, hədəf olaraq fərqli saat əqrəbinin müxtəlif mövqeləri olan şəkillərdən istifadə edirdilər. 

Məlum oldu ki, tədqiq olunanlar bu və ya digər zamanı təxmin edə bilirlər, buna görə də nəti-

cələr oyun kartları, rəqəmlər və hərflərdəki kimi qərəzli olduğu ortaya çıxdı (8). 

Texnologiyanın inkişafı ilə əlaqədar olaraq psixi təcrübələrin metodologiyası da dəyişdi. 

1960-cı ilin sonunda Şmidt hədəflərin təsadüfi ardıcıllıqla yaradılmasına imkan verən təsadüfi 
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bir hadisə generatoru icad etdi (qeyri -bərabər qarışdırma problemini aradan qaldırdı) (9). Ge-

neratorlar, tapşırıq növünü şaxələndirməyə imkan verən digər qurğular kimi monitorlara da 

qoşula bilər. Üstəlik, bu cür avadanlıqların istifadəsi məlumatların toplanmasını və işlənmə-

sini əhəmiyyətli dərəcədə sürətləndirir və insanın səhv etmə ehtimalını aradan qaldırır. 

Son bir neçə onillikdə, açıq cavablı təcrübələr, xüsusən də müxtəlif dəyişmiş şüur vəziy-

yətlərində ekstrasensor algının öyrənilməsi aspektində, yenidən dirçəliş yaşayır. Yeri gəlmiş-

kən, bu anda açıq bir cavab olan təcrübələr üstünlük təşkil edir, buna görə də onları bir az da-

ha ətraflı nəzərdən keçirməyə dəyər. Bu cür təcrübələrdə hədəf obyektlərin seçimi praktiki 

olaraq məhdud deyil. Bunlar filmlər, şəkillər, videolar və s. Yəni parlaq və zəngin bir şey ola 

bilər. Bu cür obyektlər məhdud seçimlə edilən təcrübələrdəki hədəflərdən qat-qat mürəkkəb-

dir. Tədqiqatçılar bir sınaq keçirməzdən əvvəl, hər zaman müəyyən alt qruplara birləşdirilmiş 

bir sıra hədəflər meydana gətirərək mümkün olan hər cür hədəfi diqqətlə seçirlər. Məsələn, 

hədəf olaraq 120 rəngli kart postaldan ibarət bir kolleksiya istifadə edilərsə, təsadüfi olaraq 

hər biri 30-dan ibarət 4 qrupa bölünür, qeyri-şəffaf zərflərdə möhürlənir, sonra seans üçün is-

tifadə etmək üçün zərflərdən biri təsadüfi seçilir. Hədəf seçildikdə, operator (təcrübə telepa-

tikdirsə) hədəfə baxır və onu zehni olaraq alıcıya ötürməyə çalışır. Məhdud bir seçim təcrübə-

si halında, alıcının həmişə bir neçə sabit cavab variantları vardır (məsələn, xaçlı bir kart, dai-

rəsi olan bir kart və s.). Açıq cavab verən bir təcrübə vəziyyətində, alıcı tez -tez hədəfin nə ola 

biləcəyini bilmir, buna görə də düşüncələrini və hisslərini təsvir edir. Məhdud bir seçimlə, ca-

vabın düzgünlüyü şübhə doğurmur: ya kartı təxmin etdi, ya da yox. Açıq cavab verildiyi təq-

dirdə, təcrübəçilər alıcının sözünə əsaslanaraq hədəf haqqında məlumat alıb-almadığını qiy-

mətləndirirlər (və ya kənar bir mütəxəssisə təqdim edirlər). Alıcı ilə hədəfin təsvirləri arasın-

dakı oxşarlıq dərəcəsini qiymətləndirmək üçün tez-tez kəmiyyət miqyası təqdim olunur. Bu-

nun ardınca məlumatların standart statistik işlənməsi aparılır. 

Açıq seçimli eksperiment təcrübəsinə nümunə olaraq, Ulman və başqaları tərəfindən 

Bruklindəki Maymonid Tibbi Mərkəzində (ABŞ) aparılan təcrübəni nəzərdən keçirə bilərik 

(4). Tədqiqatçılar ekstrasensor qavrayış fenomenini yuxuda araşdırdılar və tədqiq olunanların 

xəyallarının məzmununun qrafik şəkillər, məsələn, məşhur rəsm əsərləri haqqında duyğusal 

əlçatmaz məlumatlar ilə əlaqəli ola biləcəyi qənaətinə gəldilər. Bu nəticələr tezliklə digər təd-

qiqatçılar tərəfindən təsdiq edildi (6). Ullman və digərlərinin açıq cavabı ilə başqa bir maraqlı 

təcrübə Bu idi: elm adamları 10 spesifik qrafik elementin bütün mümkün birləşmələrini ehtiva 

edən 1.024 slayddan ibarət bir dəst yaratdılar (7). Sonra dəyişilmiş bir şüur vəziyyətində möv-

zuya gələn hədəf slaydı və qrafik görüntünü kəmiyyətcə müqayisə edə bilərsiniz (həmçinin bu 

10 element vasitəsilə kodlanmışdır). Bu cür təcrübələr, dəyişmiş bir şüur vəziyyətində ekstra-

sensor qavrayış fenomeninin öyrənilməsinə böyük töhfə verdi. 

Cəmiyyətin diqqətini çəkən başqa bir eksperimental metodika, 1970-ci illərdə Tarq və Pu-

zoff tərəfindən Stenford araşdırma institutunda (ABŞ) hazırlanmış və sınaqdan keçirilmişdir 

(2). “Uzaqdan baxma” və ya “uzaqgörənlik” (orijinalda – “distant baxış”) adlanan metodun 

mahiyyəti ondan ibarətdir ki, tədqiq olunan digər tərəfdaşının həmin anda yerləşdiyi uzaqda 

yerləşən görünməyən yerin şəraitini təsvir etməli idilər. Həmçinin hakimlər təcrübənin ikinci 

iştirakçısının harada olduğunu bilmirlər; onlar resipientin cavabını bütün mümkün məkanlarla 

(adətən onlardan bir neçəsi var) müqayisə edir və təsvirə ən yaxın olan yeri seçirlər. Tarq və 

Puzoffa görə resipientlərin təsvirləri ilə həqiqi məkan arasındakı uyğunluq açıq-aşkar təsadüfi 

deyildi. Skeptiklər hakimlərin həqiqətən də “kor” olmadığı və hədəf məkan haqqında məlu-

matlı olduqları və buna görə də subyektlərin ballarını qəsdən artırdıqları fikrini irəli sürdülər 

(12). 
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Bu üsul digər parapsixoloqların tədqiqatlarında da istifadə edilmişdir [6], lakin onlar da 

metodoloji qüsurlara və məlumatların səhv statistik işlənməsinə görə tənqid edilmişdir (5). 

Buna baxmayaraq, tənqidçilərin iddialarını diqqətlə təhlil edən Qertrud Şmeydler, yuxarıdakı 

eksperimentlərdən alınan nəticələr məsafəli ekstrasensor qavrayışın mövcudluğunu və ESQ 

öyrənmək üçün uzaqdan izləmə (distant) metodunun etibarlılığını təsdiq etdiyi qənaətinə gəl-

di. Qeyd edək ki, Storm və Persingerin (8) son təcrübələrində Tarq və Puzoffun, həmçinin 

Dann və digərlərinin məlumatları təsdiq edilmişdir. 

ESQ mövzusunda bir çox yeni metodoloji yanaşmalara və müvəffəqiyyətli təcrübələrə 

baxmayaraq, bir çox psixoloq Raynın ilk iş illərində ifadə olunan klassik tənqidi mövqelərinə 

sadiq qalmağa davam etdilər. Məsələn, Marksın 1986-cı ildə ifadə etdiyi ekstrasensor təcrübə-

lərə qarşı irəli sürdüyü tənqidi arqumentləri (11), hələ 1930-cu illərdə Rayna ünvanlanan bü-

tün tənqidlərdən əsaslı şəkildə fərqlənmir. Əhəmiyyətli bir dəyişiklik yalnız əvvəllər aparılan 

tədqiqatların qiymətləndirilməsinə meta-analiz metodunun tətbiq olunması ilə baş verdi. Bu 

üsul bir fenomenin öyrənilməsi üzrə bütün təcrübələrin nəticələrini birləşdirməyə və inteqral 

nəticə əldə etməyə imkan verir [60, 106, 229]. İllər ərzində həm parapsixoloqlar, həm də tən-

qidçilər müxtəlif növ ESQ üzərində çoxlu sayda metaanalizlər aparmışlar (10). Həm birinci, 

həm də ikinci təcrübələrdə belə bir nəticəyə gəldilər ki, eksperimentlərdə müşahidə olunan ef-

fektiv məlumatların zəif statistik işlənilməsi və ya tədqiqatçıların qərəzli mövqeyi ilə izah olu-

na bilinməz (9). 

Müasir psixoloqlar arasında belə bir dominant təsəvvür mövcuddur ki, ESQ fenomeninin 

öyrənilməsi qeyri elmi bir peşədir. Hal-hazırda əsas arqument ondan ibarətdir ki, parapsixo-

loqlar iddia edilən ekstrasensor qabiliyyətlərə nəzarət üsulları metodlarını işləyib hazırlaya 

bilmədilər. Bundan başqa müşahidə olunan psi effektinin həcmi çox kiçikdir: əgər ən yaxşı 

variantda tədqiq olunanlar effektin statistik həcminə baxmayaraq 25 kartdan yalnız 8 kartı 

təxmin edə bilirlərsə, bu cür qabiliyyətlərin insanlara hər hansı bir fayda verəcəyinə inanmaq 

çətindir. Həmçinin, bəzi elm adamları fenomenlə ciddi maraqlanmaq üçün 100% təxmin ehti-

malına ehtiyac duyurlar. Bunu Qendinin sözləri ilə təsvir etmək olar: "Bilmək istərdik, əgər 

bu cür super güclər varsa, sahibləri niyə ümumiyyətlə yanılırlar?" Belə ki, hazırda parapsixo-

loqların qarşısında yalnız fenomenin reallığını statistik baxımdan sübut etməklə yanaşı, həm 

də bunun emosional inandırıcı sübutlarını tapmaq vəzifəsi durur. 

Məqalənin aktuallığı. Parapsixologiyada ekstrasensor qavrayış fenomenin tədqiqi tarixi 

рrоblеmi bu sahədə çalışan mütəхəssislərin diqqət mərkəzində durur. Bu tədqiqat tarixini öy-

rənməklə bu sahədə mövcud olan bir sıra рrоblеmlərlə bağlı əldə оlunаn eksperimental tədqi-

qat materiallarına əsаslаnаrаq insanların parapsixologiya sahəsində mааrifləndirilməsi üzrə 

məqsədyönlü iş араrılması məqsədəuyğun davranışdır. Вunun sayəsində parapsixologiyada 

mövcud bir sıra eksperimental materiallar əldə olunması baxımından böyük əhəmiyyətə ma-

likdir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Araşdırdığımız problemin tədqiqinə həsr olunmuş elmi ədəbiy-

yatların təhlili göstərir ki, bu problem həm psixoloq, həmçinin digər elmlərdə bir sıra mütə-

xəssislər tərəfindən, məsələn sosial-psixoloqlar, araşdırılıb. Azərbaycanda isə bu mövzuda 

əsaslı məqalə nəşr olunmamışdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 

müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də praktik pedaqoq və psixoloqlar istifadə edə 

bilərlər. 
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С.Т. Джабраилова 

 

История экспериментального изучения  

феномена экстрасенсорного восприятия 

 

Резюме 

 
Существующее сегодня доказательство подлинности экстрасенсорного восприятия 

полностью отвечает всем требованиям, предъявляемым к другим психологическим яв-

лениям. Однако это не означает, что положительные результаты, полученные в резуль-

тате этих экспериментов, будут повторяться при сравнении с другими исследованиями. 
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То есть валидность и достоверность исследования нарушаются. Даже ранние экспери-

менты Райана показали, что такие люди значительно различались по своей способности 

сдавать ментальные тесты. Однако даже если явление повторно исследуется в лабора-

тории в той же последовательности и тот же результат не получается, это не означает, 

что оно нереалистично. 

В целом, если результаты подтверждаются несколькими группами исследователей, 

психологическое сообщество признает их подлинными и не подозревает о мошенни-

честве, сговоре или некомпетентности. Как видно, спор не будет разрешен до тех пор, 

пока не будет применена единая система требований ко всем психологическим и пара-

психологическим практикам и не будут устранены двойные стандарты. 

 

S.T. Jabrailova 

 

History of the experimental study of the 

phenomenon of extrasensory perception 

 

Summary 

 
Proof of the authenticity of the extrasensory perception that exists today fully meets all the 

requirements for other psychological phenomena. However, this does not mean that the 

positive results obtained from these experiments will be repeated when compared with other 

studies. That is, the validity and credibility of the research is violated. Even Ryan's early 

experiments showed that such people differed significantly in their ability to pass mental tests. 

However, even if a phenomenon is re-examined in the laboratory in the same sequence and 

the same result is not obtained, this does not mean that it is unrealistic. 

In general, if the results are confirmed by several groups of researchers, the psychological 

community recognizes them as genuine and does not suspect fraud, collusion, or 

incompetence. As can be seen, the dispute will not be resolved until a unified system of 

requirements for all psychological and parapsychological practices is applied and double 

standards are eliminated. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 19.11.2021 
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Bu məqalənin məqsədi intihar üsulu ilə düşüncə və zodiak bürcləri arasında əlaqəni araş-

dırmaqdır. Tədqiqat Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin, Bakı Qızlar Universitetinin 

və Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının 357 tələbə gəncini (65 kişi, 

292 qadın), o cümlədən 2013-2015-ci illər aralığında Azərbaycanda intihar etmiş 224 şəxsin, 

o cümlədən, bir qisim məşhur şəxsin (31 nəfər) qısa bioqrafik məlumatlarını (əsasən doğum 

və ölüm tarixlərini) əhatə etməkdədir. Tədqiqatda intihar üsulu ilə düşüncə və zodiak bürcləri 

arasında əlaqə intiharın 7-li preventiv modelinə əsaslanan sorğu və bioqrafik metodla öyrə-

nilmişdir. Alınmış nəticələr IBM SPSS Statistics v22 proqramı vasitəsilə analiz edilmişdir. 

Tədqiqat nəticəsində intihar üsulu ilə düşüncə və zodiak bürcləri arasında korrelyativ əlaqə 

olduğu aşkar edilmiş və intihar edənlərin intihar üsulunu təsadüfi seçməmələri (33%) müəy-

yən edilmişdir. Eyni zamanda, intiharın qarşısının alınması məqsədilə öncədən intihar üsulu-

nun ehtimal edilməsi üzrə proqnostik model hazırlanmışdır.  
 

      1. Giriş 

Son illərdə intiharların sayının çoxalması psixologiya elmində bu sahəyə diqqəti artırmış-

dır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST-ün) məlumatına görə, hər il 700000-dən çox 

adam intihar edir və 15-19 yaş qrupları  arasında bu hal aparıcı ölüm səbəblərindən dördüncü-

sü sayılır (18). Ələlxüsus pandemiyanın bütün dünyada geniş yayıldığı və insanların ölümünə 

səbəbiyyət verdiyi müasir günümüzdə intihar hallarının psixoloji səbəb və mexanizmlərinin 

öyrənilməsi vacib və aktual əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, ÜST də sağlamlığın mühafizəsi 

kontekstində intiharı ən prioritet məsələlərdən biri sayır (18).  

Psixoloji ədəbiyyatlarda intihara müxtəlif təriflər verilir (8; 5; 9; 6; 4; 10; 7; 13; 12; 3; 2 və 

b.). İntihara, əsasən, insan tərəfindən özünə qarşı edilən həyatın itirilməsilə nəticələn qəsd 

davranışı kimi baxılır. Diqqətimizi çəkən əsas müddəalardan biri ondan ibarətdir ki, suisidal 

davranışın əsasında “ruhi ağrı” adlandırılan xüsusi psixoloji mexanizm dayanır (11). Müasir 

suisidologiyada dörd əsas yanaşma fərqləndirirlər (6) ki, biz onların içərisindən bioloji yanaş-

manı (intihar xəstə orqanizmlərdən qurtulmanın “uyğunlaşma” mexanizmi kimi təkamül xa-

rakterindən, özünü məhv etmənin instinktiv təbiətindən irəli gəlir) və psixoloji yanaşmanı 

(suisidal meyllərin yaranmasında psixoloji faktorlar aparıcı rola malikdir) əsas götürürük. 

Əgər biz suisidə davranış kimi baxsaq, o zaman, yolun sonuna gəlindiyini qəbul etməli və 

gerçəkdən də suisidin qarşısının alınmaz olunduğu qəbul etməliyik. Lakin biz bunu qəbul edə 
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bilmərik. Ona görə də, mövcud nəzəri fikirləri və yanaşmaları nəzərə almaq şərtilə, yeni ya-

naşmanı təqdim etmək istəyirik. Bu yeni yanaşma, qeyri-tarazlıq psixologiyası kontekstində 

inkişaf etdirilir. 

Qeyri-tarazlıq psixologiyasında suisid anlayışı insanın həmin an üçün verdiyi (şüurlu və 

ya şüursuz olaraq) qərarlardan biri olaraq qəbul edilir, başqa sözlə, suisidə qəbul edilmiş qə-

rarlardan biri kimi baxılır. Belə olduqda, suisid probleminin həlli yolu kimi həmin qərarın də-

yişdirilməsi əsas sayılır. 

Fikrimizcə, intihar enerjisi lazımi həddə çatdıqda, istənilən insan özünəməxsus şəkildə 

özünü öldürə bilər. Başqa sözlə, bizim iddiamıza görə, hər bir insan doğuşdan intihar etmə 

gücünə və imkanına malik olur. Sadəcə hamı özünü öldürəcək enerji həddinə çata bilmir, baş-

qa sözlə, qeyri-tarazlıq halında intiharı sadəcə ediləcək davranışlardan biri olaraq ehtimal et-

mək doğru olar. Həmin hədd təklif etdiyimiz düsturla ölçülə bilər. İddiamıza görə, intihar eh-

timalı, əsasən, üç dəyişəndən asılıdır: 

1. Üzücü problemin sayı (ölçüləbiləndir) 

2. Problemin tezliyi (ölçüləbiləndir) 

3. Problemə münasibət (hələlik ölçüləbilən deyil) 

Düstur şəklində onu aşağıdakı kimi formulə edə bilərik: 

Ei = (Tp , Sp) Md 

Burada E-enerji, i-intihar, T-problemin tezliyi, p-problem, S-problemin sayı, M-problemə 

münasibət, d-dəyərdir. 

Düstur indiki anda və verilən şərtlərdə insanın zaman oxunda mövcud olan problemlərin 

kəmiyyətini və keyfiyyəti haqda məlumat verir. İndiki anda və verilən şərtlərdə insanın opera-

tiv zaman yolunda mövcud olan problemlərin sayı və tezliyi problemin dəyərliliyinə münasi-

bətlə əlaqədə müvafiq enerjinin yaranmasına və nəticədə intihar halının baş verməsinə gətirib 

çıxarır. Yəni bu halda, intihar qərarı intihar davranışı ilə yekunlaşır. Nəticədə onu deyə bilərik 

ki, intiharçının qərarını dəyişdirməsi üçün verilən dəyişənlərdən birinin və ya bir neçəsinin 

dəyişdirilməsi gərəkdir. 

Bununla yanaşı, qeyd etməliyik ki, insan kosmosla bir hərəkət etdiyindən onların ortaq 

özəllikləri vardır. Həmin ortaq özəlliklərdən biri eyni dalğa boyunda sinxronlaşa bilmələridir 

(7, 23 cps - cycles per second). Həmçinin bir çox elmi-populyar ədəbiyyatda və internet re-

surslarında kosmosun bir parçası olan insanın həyatında dörd elementin və həmin elementlər 

qrupuna daxil olan zodiak bürclərinin oynadığı rola işarə edilir (14; 15; 16). Dörd kosmik ele-

mentin insan şəxsiyyətinin dörd psixoloji keyfiyyətinə uyğunluğu xüsusilə diqqəti cəlb edir 

(15): Od – biliklə, Hava – cəsarətlə, Su – arzu ilə və Yer (torpaq) isə – səssizliklə. Od müd-

rikliyi gərəkdirir, deməli, od – bilikdir, bilik isə insanın kulminasiya nöqtəsidir. Hava – biliyə 

çatma cəsarətidir, deməli, ola bilsin ki, inamdır. Su – istəkdir, arzudur. Başqa sözlə, cəsur və 

müdrik olmaq üçün, öncə bunu istəmək lazımdır. Yerin (torpağın) uyğun olduğu səssizlik yo-

lun ilk mərhələsidir. 

Bütün bu deyilənlər əsasında tədqiqatda iki hipotez irəli sürülmüşdür:  

I hipotez ondan ibarətdir ki, insanların düşüncələri ilə onların zodiak bürcləri arasında əhə-

miyyətli əlaqə vardır; 

II hipotez ondan ibarətdir ki, əgər hər bir insan iddia etdiyimiz kimi doğuşdan intiharetmə 

meylinə malikdirsə, onda onların intiharetmə üsullarını seçməsi təsadüfi ola bilməz.  

Bu hipotezlərin əsasında tərəfimizdən inkişaf etdirilən Qeyri-tarazlıq psixologiyasının əsas 

müddəaları dayanır: 

I müddəaya görə, bütün insanlar doğuşdan intiharetmə meylinə malikdir; 
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II müddəaya görə, insanın yaşadığı şok anların kəmiyyət və keyfiyyəti haqda məlumatın 

olması onun gələcəkdəki davranışlarının istiqamətini ehtimal etməyə imkan verir.  

III əsas müddəaya görə, insanların yaşadığı şoklar onların “operativ zaman” xəttinə düşdü-

yü anda davranışlarına yön verməyə başlayır. 

IV əsas müddəa ondan ibarətdir ki, insanların işlətdiyi cümlələr müəyyən “fikir-hiss sa-

hə”si formalaşdırmaqla, onların davranışlarını dəyişdirə bilir. 

2. Metod 

2.1. Sınanılanlar 

Tədqiqat Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin, Bakı Qızlar Universitetinin və 

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının 357 tələbə gəncini (65 kişi, 

292 qadın), o cümlədən 2013-2015-cil illər aralığında Azərbaycanda intihar etmiş 224 şəxsin, 

o cümlədən, bir qisim məşhur şəxsin (31 nəfər) qısa bioqrafik məlumatlarını (əsasən doğum 

və ölüm tarixlərini) əhatə etməkdədir.  

2.2. Metodika  

Tədqiqatda intihar üsulu ilə düşüncə və zodiak bürcləri arasında əlaqəni öyrənmək üçün 

intiharın 7-li preventiv modelinə (1) əsaslanan sorğu və bioqrafik metod istifadə edilmişdir. 

Həmin suallardan biri  (33-cü sual) aşağıdakı şəkildədir: 

Aşağıdakı hökmlərdən hansı nə zamansa sizin ağlınızdan keçmişdir?     

a) Mən uça bilərəm 

b) Bıçaq məni kəsməz 

c) Suda əsla boğulmaram 

d) Odda yanmaram 

e) Hündür bir yerdən düşsəm, ölmərəm 

f) Güllə məni deşməz 

g) Sizin seçiminiz____________________ 

Bu sualın tərtibi birinci və dördüncü müddəalarımıza əsaslanır, belə ki, a) əgər insan ger-

çəkdən doğuşdan intihaetmə meylinə malikdirsə, intihar üsulunu təsadüfi seçə bilməz və b) 

uşaqlıqdan etibarən müvafiq cümlələr şəklində qurduğu “super düşüncə” (xəyallar) da təsadü-

fi ola bilməz, deməli, həmin düşüncələr onun “fikir-hiss sahə”sini formalaşdırmaqla, davra-

nışlarını dəyişdirə və intihara sövq edə bilər. Bu hipotezləri yoxlamaq məqsədilə aşağıdakı şə-

kildə tədqiqat keçirilmişdir. 

2.3. Tədqiqatın keçirilməsi 

Tədqiqatın birinci mərhələsində I hipotezin doğruluğunu sübut etmək məqsədilə sınanılan-

lara özündə demoqrafik sualları da əks etdirən 33 sualdan ibarət sorğu təqdim edilmişdir. 

İkinci mərhələdə isə  intihar etmiş şəxslərin, o cümlədən, bir qisim məşhur şəxsin (31 nəfər) 

qısa bioqrafik məlumatları (əsasən doğum və ölüm tarixlərini) təhlil edilmiş və onların intiha-

retmə üsulları müəyyən edilmişdir. Daha sonra əldə olunmuş nəticələr qarşılaşdırılmışdır. 

Alınmış nəticələr IBM SPSS Statistics v22 proqramı vasitəsilə analiz edilmişdir. 

3. Nəticə 

Tədqiqat nəticəsində məlum olmuşdur ki, intihar edən şəxslər intiharetmə üsulunu təsadüfi 

seçmir. Onların belə üsulu seçməsində qanunauyğunluq vardır. Bu qanunauyğunluq  apardığı-

mız analiz əsasında müəyyən edilmişdir. Əsas o fakt olmuşdur ki, tələbələrlə keçirdiyimiz 

sorğu nəticəsində uşaqlıqdakı xəyallar (“super düşüncə” adı ilə kodlanmış) ilə tələbələrin 

bürcləri arasında əhəmiyyətli əlaqə aşkarlanmışdır.  

Sorğuda iştirak edən tələbələrin (357 nəfər) bürc məlumatları müvafiq sualda (33-cü sual-

da) adı keçən cavablarla qarşılaşdırılmış və “super düşüncə” ilə (uşaqlıqda xəyal edilən fikir-
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lə) bürclər arasında korrelyasiyanın olduğu aşkarlanmışdır.  

                                                                                                         

Cədvəl 1 

                                   Bürclə “super düşüncə” arasındakı korrelyasiya  

 Super düşüncə 

Bürc Pirson korrelyasiyası .165** 

Əhəm. (ikitərəfli) .002 

N 357 

                        

**. Korrelyasiya 0,01 (ikitərəfli) səviyyəsində əhəmiyyətlidir. 

  

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi, bürclə “super düşüncə” arasında müəyyən müsbət korrel-

yasiya (p<0,01) aşkarlanmışdır. Yəni insanlar özlərinin zodiak bürc məlumatlarına əsasən dü-

şüncə şəklinə sahib olurlar və intiharetmə haqqında düşünərkən müvafiq düşüncənin sehrinə 

qapılırlar. Əldə etdiyimiz nəticələri dəqiqləşdirmək məqsədilə apardığımız təhlillər nəticəsin-

də məlum olmuşdur ki, 33% halda insanlar bürclərinə müvafiq şəkildə, ilk elementə ahəngdar 

üsuldan istifadə edib özlərinə qəsd edirlər. Bu faiz az görünə bilər, lakin unutmaq olmaz ki, 

təhlilin gedişində bürclərin yüksələnləri obyektiv səbəblərdən hesablana bilməmişdir. Deməli, 

insanlar intiharetmə üsulunu təsadüfi seçmir. Hər iki hipotez tədqiqat nəticəsində sübut edil-

miş olur. 

Tədqiqat nəticəsində intiharların qarşısının alınması məqsədilə proqnostik model hazırlan-

mışdır: 
 

Cədvəl 2 

Suisidin qarşısını almaq üçün proqnoztik model 

 

 

 

 

 

 

 

 

Təkamülün 3 əsas prinsipi: 

1) Yan – aktiv, kişi, ekstravert; 

2) İn – qadın, maqnetik, introvert; 

3) Den – birləşdirən başlanğıc, orta. 

İlk dörd element və onların qrupuna daxil olan bürcləri aşağıdakı şəkildə göstərə bilərik: 

1. Od – Qoç, Şir, Oxatan 

2. Yer (Torpaq) – Buğa, Qız, Oğlaq 

3. Hava – Əkizlər, Tərəzi, Dolça 

4. Su – Xərçəng, Əqrəb, Balıqlar 

Bu model əsasında insanların intiharetmə üsulları ehtimal edilə və öncədən həmin üsulla-

rın tətbiq edilməməsi istiqamətində maarifləndirici işlər aparıla bilər.  

4. Müzakirə  

I Meyar TƏKAMÜLÜN 3 ƏSAS PRİNSİPİ 

 YAN-kişi 

(Yaradıcılıq zonası) 

İN-qadın 

(Stabillik zonası) 

DEN-orta 

(Transformasiya zonası) 

II Meyar İLK ELEMENTLƏR 

 OD TORPAQ HAVA SU OD TORPAQ HAVA SU OD TORPAQ HAVA SU 

III 

Meyar 

BÜRCLƏR 

 QOÇ 

(21.03-

20.04) 

BUĞA 

(21.04-

21.05) 

ƏKİZLƏR 

(22.05-

21.06) 

XƏRÇƏNG 

(22.06-

22.07) 

ŞİR 

(23.07-

23.08) 

QIZ 

(24.08-

23.09) 

TƏRƏZİ 

(24.09-

23.10) 

ƏQRƏ

B 

(24.10

-

22.11) 

OXATA

N 

(23.11-

21.12) 

OĞLAQ 

(22.12-

20.01) 

DOLÇA 

(21.01-

18.02) 

BA

LIQ

LA

R 

(19.

02-

20.

03) 
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Tədqiqat sonunda gəldiyimiz nəticə ilə bağlı onu deyə bilərik ki, bu sahədə tədqiqatlara, 

əsasən, rast gəlinmir. Lakin bir yazıda zodiak bürcləri intiharetmə üsulları kimi qeyd edilir 

(17). Həmin yazıya görə, hər bürcün özünəməxsus intihar üsulu var. Aşağıdakı cədvəldə bu 

bölgü ilə tanış ola bilərik: 
              

 Cədvəl 3 

Bürclərin özünəməxsus intihar üsulları 

 

№ Bürclər İntihar üsulu 

1 Qoç Özünü yandırma 

2 Buğa Acqalma 

3 Əkizlər Zəhər 

4 Xərçəng Qanaxıtma 

5 Şir Susuzluq 

6 Qız  Asma 

7 Tərəzi Hündürdən düşmə 

8 Əqrəb Nəqliyyat vurması 

9 Oxatan Suda batma 

1

0 

Oğlaq Boğulma 

1

1 

Dolça Niyyətli yoluxma 

1

2 

Balıqlar Ritual suisid 

 

Biz cədvəldə qeyd edilən şəkildə məsələyə yanaşmamışıq. Fikrimizcə, intihar üsulları müəy-

yən meyar üzrə qruplaşdırılsa daha yaxşı olar. Bu məqsədlə, biz intihar üsullarını dörd element 

üzrə qruplaşdırmışıq. Belə qruplaşdırmada eyni element qrupuna daxil olan bürclərin insanları 

oxşar intihar üsulundan istifadə edə bilərlər. Əlbəttə ki, beşinci element də – metal – bəzən daxil 

edilə bilər. İntihar üsulları aşağıdakı şəkildə qruplaşdırılır: 

1. Od – atəş açma (özünü güllələmə), yandırma 

2. Yer (Torpaq) – hündürdən tullanma, nəqliyyat vurması 

3. Hava – asma, boğulma, suda batma 

4. Su – zəhər, dərman içmə, qanaxıtma, susuzluq, suda batma 

5. Metal – bıçaqlama, nəqliyyat vurması 

Proqnostik model sayəsində öncədən intihara meylli insanların seçəcəyi intihar üsulları ehti-

mal edilə və müvafiq profilaktik tədbirlər planı hazırlana bilər. Hətta bu modeldən kriminalisti-

kada istifadə edilə bilər, belə ki, intihar üsulu seçiminə görə intihar hadisəsinin özünü öldürmə 

yoxsa cinayət olduğu daha böyük dəqiqliklə ehtimal edilə bilər. 

Məqalənin aktuallığı. İntihar üsulunun öncədən ehtimal edilə bilməsi insan ölümünün 

qarşısının alınmasında əvəzsiz rol oynamaqla, intiharların önlənməsi istiqamətində yeni ad-

dımların atılması və profilaktik tədbirlərin fərqli planının hazırlanması baxımından elmi-nə-

zəri və praktik aspektdə xüsusilə aktuallıq kəsb edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə psixologiyanın yeni sahəsi olan Qeyri-taraz-

lıq psixologiyası kontekstində intihar üsulu ilə düşüncə və zodiak bürclərinin əlaqəsi öyrənilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. İntihar üsulu ilə düşüncə və zodiak bürcləri 
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arasında koorelyativ əlaqənin tapılması zəminində təklif olunan proqnostik model həm psixo-

logiya sahəsində intiharların qarşısının alınmasında, həm də kriminalistikada istifadə edilə 

bilmə adına yeni perspektivlər açmış olur. 
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Цель этой статьи изучить взаимосвязь между самоубийством и мышлением и знака-

ми зодиака. В исследовании охватывает 357 студентов (65 мужчин, 292 женщины) 

Азербайджанского Государственного Педагогического Университета, Бакинского Де-

вичего Университета и Азербайджанской Государственной Академии Физической 

Культуры и Спорта, в том числе краткие биографические данные (в основном даты 

рождения и смерти) 224 человека, покончивших жизнь самоубийством в Азербайджане 

в период с 2013 по 2015 год, в том числе некоторых знаменитостей. В исследовании 

изучалась связь между способами самоубийства и суицидальными идеями, и знаками 

зодиака с помощью опроса, основанного на 7-й превентивной модели самоубийства и 

биографического метода. Результаты анализировались с помощью IBM SPSS Statistics 

v22. Исследование обнаружило корреляцию между способами самоубийства и суици-

дальными идеями, и знаками зодиака и обнаружило, что самоубийцы выбирают са-

моубийство не случайно (33%). В то же время была разработана прогностическая мо-

дель с целью предотвращения самоубийств. 

 

M.S. Aliyev 

 

Connection between methods of suicide and suicidal ideas and signs  

of the zodiac: analysis in the context of Non-equilibrium psychology 

 

Summary 

 
The purpose of this article is to explore the connection between suicide and thinking and 

zodiac signs. The study covers 357 students (65 men, 292 women) of the Azerbaijan State 

Pedagogical University, Baku Maiden University and the Azerbaijan State Academy of 

Physical Culture and Sports, including brief biographical data (mainly dates of birth and 

death) of 224 people who committed suicide in Azerbaijan between 2013 and 2015, including 

some celebrities. The study examined the connection between suicidal behavior and suicidal 

ideation and zodiac signs using a survey based on the 7th Preventive Suicide Model and 

Biographical Method. Results were analyzed using IBM SPSS Statistics v22. The study found 

a correlation between methods of suicide and suicidal ideation and zodiac signs and found 

that suicides do not choose suicide by chance (33%). At the same time, a predictive model 

was developed to prevent suicide. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 24.11.2021 
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Cəmiyyətin məktəbin qarşısında qoyduğu yeni vəzifələr məktəbliləri bilik, bacarıq və vər-

dişlər sistemi ilə silahlandırmaqla yanaşı, onlarda yaradıcılıq fəaliyyətini inkişaf etdirir. Bu 

ümdə vəzifəni təhsil prosesində yeni pedaqoji təfəkkürün inkişaf etdirilməsi və tətbiq ilə ye-

rinə yetirmək mümkündür.   

Son illər klassik təhsildən müasir təhsilə keçilməsi təhsil sistemindəki qlobal problemləri 

üzə çıxardı. Aydın görünür ki, təhsilin uğurlu, ilk növbədə, oxuyanın özünün fəallığından ası-

lıdır. Təəccüblü deyil ki, indi təhsil alanın şəxsiyyətini inkişaf etdirməyə, eləcədə onun özünü 

reallaşdırmasına və aktuallaşmasına böyük diqqət yetirilir.  

İnsan təfəkkürünün ən vacib növlərindən biri yaradıcı təfəkkürdür. Yaradıcı təfəkkür-idrak 

fəaliyyəti prosesində subyektiv olaraq yeni məhsul, yeni cəhətlər yaradır. Həmin yeni fikri-

məhsul və ya cəhətlər motivasiya, mənalandırma, yeni məqsədlər sayəsində özünü daha qaba-

rıq surətdə büruzə verir. Yəni burada hazır bilik və bacarıq tətbiqi ilə kifayətlənmir. Cisim və 

hadisələrdə yeni cəhətlər aşkar edilir. Cismə, hadisəyə yeni baxış və mənalandırma yaradıcı 

təfəkkür üçün daha xarakterikdir. Yaradıcı təfəkkür bütün fəaliyyət sahələrində özünü göstərə 

bilər. Belə ki, istənilən fəaliyyət sahəsində adam öz işinə məsuliyyətlə və yaradıcı şəkildə ya-

naşsa, o, yaradıcı təfəkkürünü inkişaf etdirə bilər.  

Təfəkkürün inkişafı bir sıra şərtlərlə bağlıdır, yəni uşağın fiziki inkişafından, həyat təc-

rübəsinin zənginləşməsindən, əməli fəaliyyətə qoşulmasından, nitqə yiyələnməsindən çox  

asılıdır. Uşaq təfəkkürünün inkişafı üçün elə oyun faydalı hesab edilə bilər ki, bu zaman uşa-

ğın qarşısına fiziki məsələlər çıxsın, həmin məsələləri həll etmək üzərində düşünsün, müstəqil 

surətdə yollar tapsın, müəyyən əqli əməliyyat nəticəsində qarşıdakı məqsədə çatsın. Bunlar tə-

fəkkürün inkişafına müsbət təsir göstərir.  

Ağıl beyinin məhsulu olan təfəkkürə əsaslanır. Əqli tərbiyə təfəkkür əməliyyatlarını təcəs-

süm etdirir. Təfəkkür cisim və hadisələrin mahiyyətinin, onlar arasında əlaqə və asılılıqların 

insan şüurunda ümumiləşmiş inikasından ibarət olan idrak prosesdir. Təfəkkür bütün insanla-

ra məxsus mürəkkəb psixi prosesdir. Lakin onun məzmunu və inkişaf dərəcəsi hamıda eyni 

səviyyədə deyildir. Çünki hər bir fərdin təfəkkürün onun şəxsi həyat yolu, aldığı təlim və tər-

biyə, eləcə də “təfəkkür orqanının yetkinliyi” ciddi surətdə təsir edir. Həmin amillərin təsirilə 

insanların təfəkküründə bir sıra fərdi xüsusiyyətlər meydana çıxır.  

Yeniyetməlik şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında xüsusi əhəmiyyətə malik olan yaş 

dövrlərindən biridir. Bu dövrü xarakterizə edərkən fizioloqlar və psixoloqlar, pedaqoqlar və 
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sosioloqlar onu adətən keçid dövrü adlandırırlar. Qeyd etmək lazımdır ki, yeniyetməlik döv-

rünün xüsusiyyətlərini, onun müxtəlif çətinliklərini və ziddiyyətlərini düzgün başa düşmək 

üçün həmin terminin özünəməxsus evristik mənası vardır.  

Antropoloqlar yeniyetməlik yaşını uşağın cəmiyyətdə müəyyən mövqe tutmağa doğru get-

diyi yol, bir növ cəmiyyətə daxil olma dövrü hesab edirlər. Bu ideyanı xüsusilə inkişaf etdirən 

Kurt Levin (ABŞ) göstərir ki, cəmiyyətə nüfuz edən yeniyetmədə uşaqlıq dövrünə məxsus ol-

mayan yeni üstünlüklər əmələ gəlir. Lakin bu üstünlüklər uşaqlıqla yaşlılar arasında müəyyən 

bir sədd çəkdiyindən və yeniyetmə uşaq qrupu ilə yaşlı qrupu arasında qaldığından onun inki-

şafında hər cür ziddiyyət və “böhran” baş verir. D.Koulmen bu ideyanə bir qədər də inkişaf 

etdirərək göstərir ki, yaşlılar cəmiyyətində yeniyetmələrin də özünəməxsus cəmiyyəti mövcud 

olur. 

Psixoloq L.S.Vıqotski probleminə tamam başqa cür və orijinalcasına yanaşıb göstərir ki, 

yaş böhranlarını öyrənərkən iki cəhətə daha çox fikir vermək lazımdır. Əvvəla, şüurda baş ve-

rən əsas dəyişiklikləri fərqləndirmək, ikincisi isə, hər bir yaşda uşaqla mühit arasındakı təkrar-

olunmaz münasibətlər sistemini təmsil edən inkişafın sosial şəraitini müəyyənləşdirmək la-

zımdır. 

Yeniyetməlik dövrünün “böhranları” ictimai həyatın onlara verdiyi konkret sosioloji tələ-

batı ödəyərkən, yəni inkişaf edən yeniyetmənin böyüklər aləmində müəyyən mövqe tutmaq 

istədiyi zaman qazanılan xüsusiyyətlərlə, müstəqilliyə artan tələbatla bu müstəqilliyi həyata 

keçirmək imkanları baş verir.  

Yeniyetməliyi keçid dövrü kimi xarakterizə edərkən, onun kiçik məktəbli yaş dövrü ilə er-

kən gənclik dövrü arasında keçid təşkil etdiyini nəzərdə tuturlar. Yeniyetməlik dövründə özü-

nü göstərən çətinliklər də, ziddiyyətlər də, birinci növbədə məhz bu cəhətlə bağlıdır. 

Yeniyetməlik dövrü üçün ümumiləşdirmə bacarığı, müstəqil düşüncə, hadisələrə tənqidi 

münasibət nəzərə çarpacaq dərəcədə səciyyəvidir.      

Yeniyetməlik yaşında qoyulan əsas məqsədlərdən biri məktəblinin məntiqi və yaradıcı tə-

fəkkür elementlərini, formalaşdırmaq, istedadlı şagirdlərin üzə çıxarılmasını və inkişafını tə-

min etməkdir. Təlim prosesində şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün fəallaşması və inkişafı üçün 

şəraitin yaradılması bu məqsədin həyata keçirilməsinə xidmət edir. Psixoloqların fikrincə, 

uşaqlarda yaradıcı başlanğıc mümkün qədər erkən inkişaf etdirilməyə başlanmalıdır. Buna gö-

rə məktəblilərdə onların yaş və fərdi xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla yaradıcı təfəkkürün inki-

şafı üçün məqsədyönlü, metodik cəhətdən düzgün təşkil olunmuş işin aparılması zəruridir. 

Divergent təfəkkür yaradıcı təfəkkürdür, özünün anatomiyasına görə təfəkkürlə təxəyyü-

lün sintezinə söykənir. Hansı formada olursa-olsun, inkişaf etmiş təfəkkürün mayası təxəyyül-

lə, inkişaf etmiş təxəyyülün mayası isə təfəkkürlə yoğrulur. Yaradıcılıq psixologiyasının işı-

ğında işığında bunu önəmli qanunauyğun hadisə kimi təhlil etmək olar.  

Akad. Azad Mirzəcanzadənin fikrincə, “Texniki-humanitar elmlər lisey”də şagirdlərə bi-

liklər öyrətməkdən daha çox bu biliklərin toplanması prosesini aydınlaşdırmaq lazımdır. Bu 

cəhət onun təhsil konsepsiyası əsasında işləyib hazırladığı və yeni metodla tədris etdiyi qeyri-

adi - “riyazi-fiziki-kimyəvi-tənqidi təfəkkür” kursun leymativini təşkil edir. Onun tədrisi pro-

sesində şagirdlərə təkcə bilik aşılanmır, onlarda ilk növbədə, nəzəri-riyazi, fiziki, kimyəvi tə-

fəkkür və insan ağlının qiymətli keyfiyyəti – tənqidi təfəkkür formalaşır. 

Yaradıcılığın başlıca əlaməti onun məhsulunda yeniliyin olmasıdır. Yaradıcılıq yeni baxış, 

yeni yanaşma, yeni həll deməkdir. O, qavrama, düşüncə və davranış stereotiplərindən kənara 

çıxa bilməyi tələb edir. Yenilik deyəndə yeni fikir, ideya, hərəkət, təkmilləşdirilmiş və ya yeni 

yaradılmış obyekt və s. başa düşülür. Bu, problemin həllində qeyri-standart yanaşmalarda, ye-



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №4 2021(48)                           
 

 441 

ni metodların və vasitələrin işlənilməsində müxtəlif həlli metodlarını görmək və onların içə-

risindən daha səmərəlisini seçə bilmək bacarığı və s. kimi təzahür edir. 

Bir cəhəti də nəzərə almaq lazımdır ki, yaradıcılıq ayrıca bir insanın əmək və səyinin nəti-

cəsi olsa da, həmişə ictimai xarakter daşıyır. Belə ki, alimi, ixtiraçını, rejissorun, rəssamın və 

s. məşğul edən məsələlər, suallar cəmiyyətin ehtiyac və tələbatlarından irəli gəlir. Cəmiyyətin 

inkişafı bu və ya digər məsələnin yaradıcı həlli o zaman mümkün olur ki, onun üçün şərait ya-

radılmış olsun.   

Yeniyetmələrin təlim fəaliyyətində yaradıcılıq prosesini necə stimullaşdırmaq olar? Bu, 

psixoloq və pedaqoqların araşdırmalarında, metodist və müəllimlərin praktik fəaliyyətində 

həllinə cavab axtarılan çox mühüm sualdır. Bu istiqamətdə hələ 1953-cü ildə amerikalı dəniz 

zabiti A.Osborn tərəfindən ideyaların toplanması və problemin həlli vasitəsi olaraq “Beyin 

həmləsi” adlı metod irəli sürülmüşdür. Sonralar bu metodun ümumi təhsildə tətbiq olunan versi-

yası işlənib hazırlanmışdır. Ölkəmizdə bu sahədə Z.Veysovanın işləri xüsusilə qeyd olunma-

lıdır.  

Bu metodda tapşırıq qrup üzvləri arasında iki mərhələdə müzakirə olunur. Birinci mərhə-

lədə qrup üzvləri problemin həlli üçün variantlar təklif edir. Bunlar müxtəlif xarakterdə (fan-

tastik, absurd, zarafatyana, ağlabatan və s.) ola bilər. Əsas tələb odur ki, bütün ideyalar rəğ-

bətlə qarşılanmalı heç bir tənqid və qiymətləndirmə (sözlə, mimika və jestlərlə) olmamalıdır. 

İkinci mərhələdə toplanmış ideyalar birlikdə təhlil edilir, problemin həlli üçün daha səmərəli 

variant seçilir. Burada mühüm cəhət olar ki, ideyaların təhlili prosesində variantlar kollektiv 

şəkildə təhlil edilir və təkmilləşdirilir. 

Bu metodu müəllim yeni dərsə hazırlaşarkən əvvəlcədən planlaşdıraraq tətbiq edə bildiyi 

kimi, ekspromt olaraq dərsdə və dərsdənkənar situasiyalarda da tətbiq edə bilər. 

Məqalənin aktuallığı. Yaradıcı təfəkkürə malik olan yeniyetmənin onlara xas keyfiyyət-

lərin məzmunu ilə onların mənimsədikləri fəaliyyət formalarının tələbləri arasında uyğunluq 

olduğu hallarda yaradıcı təfəkkür özünü göstərir. İstedad tərəflərinin əsasında dayanan yara-

dıcı təfəkkürün öyrənilməsi çox faydalıdır. Ona görə ki, yeniyetmələrin yaradıcı təfəkkürün 

imkanlarını aşkara çıxarmaq səviyyəsini öyrənmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, burada əksini tapmış fikirlər 

psixologiyada yaradıcı təfəkkürün psixoloji problem kimi öyrənilməsini nəzəri cəhətdən əsas-

landırır.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə əksini tapmış müddəa və tövsiyələr-

dən orta və ali məktəb mühitində şagirdlərin, tələbələrin yaradıcılıq təfəkkürünün formalaş-

masında bir təhsilləndirici qaynaq olaraq istifadə etməklə onlarda düşüncə səyini xeyli təkmil-

ləşdirmək olar. Eyni zamanda, müəllif tərəfindən hazırlanmış məqalədə əldə olunmuş elmi 

nəticələrdən təlim prosesində, eləcə də auditoriyadankənar vaxtlarda istifadə oluna bilər. Müəl-

lif elmi nəticələrini ali məktəblərdə, elmi konfranslarda, mühazirə və seminar məşğələlərində 

tətbiq edilmişdir, tədris vəsaitlərinin hazırlanmasında istifadə oluna bilər. Həmin mühazirələr 

müəllimlərin fəaliyyətinə düzgün istiqamət verə bilər.  
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А.Б. Кадимова 

      

Развитие творческое мышления у подростков 

 

Резюме 
 

В статье рассматриваются проблемы формирования творческого мышления, твор-

ческих способностей студентов. Развитие творческого мышления в правильном направ-

лении может привести к большим успехам в будущем. В статье исследуются виды дея-

тельности, служащие развитию творческого мышления у учащихся, автором приво-

дится подробная информация.   

 

A.B. Gadimova 

   

Development of creative thinking in adolescents 

 

Summary 
   

The article discusses the problems of formation of creative thinking of student’s creative 

abilities. The development of creative thinking in the right direction can lead to great success 

in the future. The article examines the activities that serve the development of creative 

thinking in students, the author provides detailed information. 
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Hər bir ailədə uşağın dünyaya gəldiyi ilk andan etibarən valideynlər onun tərbiyəsi ilə 

məşğul olmağa başlayır və bu da son dərəcə onlar üçün vacib məsələ hesab olunur.  Belə ki, 

hər bir valideyn öz övladı üçün hər şeyin ən yaxşısını etməyə çalışır, uşağın ehtiyacı olan hər 

bir şeyi təmin etməyə çalışır, imkan daxilində bütün imkanlarını onlar üçün sərf etmək istəyir-

lər və bunu da tərbiyənin əsas amili hesab edirlər. Bəs əslində tərbiyə nədir və uşaqların tərbi-

yəsi ilə necə məşğul olunmalıdır.  

Ümumiyyətlə, qeyd etmək lazımdır ki, ailə psixologiyasında tərbiyə məsələsi çox ciddi bir 

problemdir və onun əsas şərtləri valideynlər tərəfində son dərəcə həssaslıqla yerinə yetirilmə-

lidir. Lakin bu o demək deyildir ki, tərbiyə məsələsi hamı tərəfindən bir qayda olaraq eyni üs-

lubda tətbiq edilməlidir və hamı bu şərtlərə eyni dərəcədə riayət etməlidir. Tərbiyə verilərkən 

valideynlər xüsusilə uşağı yaxşı tanımalı və ona uyğun olaraq da yanaşmanı tətbiq etməlidir-

lər. Dünyaya gələn hər bir uşaq bir fərddir və o təkrarolunmazdır. Bu fərqlilik bir çox tərəf-

lərdən özünü göstərir. Dünyaya gələn uşaqlar, hələ o anlardan etibarən öz fərqliliklərini gös-

tərirlər. Bəziləri sakit, bəziləri çox ucadan, qışqıra-qışqıra ağlayır. Dinamiklik, aktivlik olaraq 

da uşaqlar arasında fərq aydın şəkildə özünü göstərir. Bəziləri çox aktiv, sanki yerində dura 

bilmir, bəziləri isə əksinə, astagəl tempdə olurlar. Bu xüsusiyyətlərin anadangəlmə, genetik 

olaraq ötürülməsi bir faktdır.  

Məlum olduğu kimi uşaqlar dünyaya gəldiyi ilk gündən bəzi uşaqlarda beynin sağ yarım-

kürəsi, bəzi uşaqlarda isə sol yarımkürə dominantlıq təşkil edir. Bu fərq də uşaqlar arasındakı 

fərdi fərqlərdən biridir.  Məşhur rus fizioloqu İ. P. Pavlovun fikirlərinə əsasən baş beyinin sol 

yarımkürrəsi dominantlıq təşkil edən insanlar “mütəfəkkir” tipə, sağ yarımkürrəsi dominant 

olan insanlar isə “bədii” tipə aid edilir. Baş beyinin sağ yarımkürrəsinə baxdıqda sol yarım-

kürrəsi dominant olan uşaqlarda yaşlarının erkən çağlarından etibarən mühakimə yürütməyə, 

məntiqi düşünməyə meyillik, emosionallığın az olması, təmkinlilik, tənqidçiliyə meyllilik, hər 

şeyi dərk etməyə, anlamağa çalışmaq, dürüst olmaq və s. bu kimi xüsusiyyətlər özünü göstə-

rir. Bu xüsusiyyətə malik olan uşaqlar çox ciddi, hər bir şeyə maraq göstərən, özündən yaşca 

böyük olan insanlarla söhbət etməyi sevir, əsasən təkliyi sevir, hay-küyü sevmir, məntiqi 

oyunlarla oynamağı çox sevir, düşündürücü məşğuliyyətləri, xüsusilə də dəqiq elməri çox se-

vir və məntiqi düşünürlər. Belə uşaqlar hələ uşaq yaşlarından bu xüsusiyyətlərinə görə öz ya-

şıdlarından fərqlənirlər. Bu fərq özünü onların danışığında, davranışında, rəftarında aydın şə-

kildə göstərir. Onlar yaşlı insanlarla daha çox oturub-durur, onlarla söhbət edir, sanki yaşlıları 

yamsılayırlar və daha çox atalarına meyilli olurlar. Bu fərqliliyə malik qız uşaqlarında isə hət-
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ta özlərini oğlan uşağı kimi aparmaq xüsusiyyəti də özünü göstərir. Belə uşaqlar  gələcəkdə 

aktiv həyat tərzini sevir, liderliyə meyilli olurlar, təşkilatçılıq xüsusiyyətləri yüksək olur, araş-

dırmağı xüsusilə sevirlər. Baş beynin sol yarımkürəsi sağ yarımkürəyə nisbətən dominant olan 

uşaqlar isə fərqli xüsusiyyətlərə malik olurlar. Onlar əsasən yaradıcı tipə məxsusdurlar və tə-

biətə çox yaxındırlar. Belə uşaqlar bilikləri kitabdan oxuyaraq əldə etməkdənsə, gəzərək, mü-

şahidə edərək, özləri təcrübə olaraq yaşayaraq öyrənməyi daha üstün tuturlar. Yaradıcı tipə 

məxsus olduqları üçün xüsusilə həssas olurlar və emosionallığı ilə seçilirlər. Digərlərinin səs 

tonu belə onların əhvalını dəyişməyə, ürəyini sındırmağa kifayət edə bilər. Bununla yanaşı öz-

ləri də digərlərinə qarşı münasibətdə eyni həssaslığı gözləyirlər. Düşüncə tərzləri də digər 

uşaqlardan seçilir. Onlar obrazlı düşünür, fərqli mühakimə edirlər. Yaradıcı tipə məxsus ol-

duqlarından əhvalları da dəyişkən olur. Onlar bəzən şən əhval ruhiyyədə, bəzən sakit, fikirli, 

bəzn isə hay-küylü olurlar. Hərdən tək qalmağa üstünlük verirlər. Xüsusilə hümmanitar elm-

lərə maraq göstərirlər. Belə uşaqlar analarına daha çox meyilli olurlar.  

Məlum olduğu kimi beyin yarımkürələrini dominantlığına görə fərqlilik uşaqlarda fərqli 

xüsusiyyətlərin formalaşmasına zəmin yaradır. Bu baxımdan valideynlər uşaqlarını tərbiyə 

edərkən bu məqamları diqqət mərkəzində saxlamalı, uşaqlarda hər iki beyin yarımkürəsinin 

inkişaf etməsi üçün, düzgün tərbiyə üsulu seçməlidirlər. Düzgün tərbiyə üsulunu seçmək hər 

iki yarımkürənin inkişafını təmin etmək, intellektuallıq və emosionallığın harmonik şəkildə 

inkişafını təmin etməkdir.  

Uşaqlarda fərqli xüsusiyyətlər həm də vegetativ sinir sisteminin iki şöbəsi, simpatik və pa-

rasimpatik şöbələrə əsasən də yarana bilər. Bu onların psixolojı xüsusiyyətlərinə əhəmiyyətli 

təsir göstərir və anadangəlmədir. Simpatik və parasimpatik şöbələrə əsasən uşaqlar arasında 

fərqliliyi təhlil edərkən qeyd edə bilərik ki, simpatik sinir sistemi üstünlük təşkil edən uşaqlar 

iri, parlaq gözlərə malik olur, dərisi ağ, zərif, quru və soyuq olur. Onlar, adətən, qədd-qamətli, 

mütəhərrik, bir yerdə qərar tuta bilməyən, gəşəng, incə olurlar. Belə uşaqlar hər şeyə maraq 

göstərirlər, ünsiyyətcildirlər, tez yorulmurlar, enerjili, aktivdirlər. Parasimpatik sinir sistemi 

üstünlük təşkil edən uşaqlar isə solğun dərili, nəzərə çarpmayan olurlar. Onların əlləri, bar-

maqları qalın, əllərinin içi tez tərləyir, o qədər də iştahaları olmur. Enerjiləri az, passiv, emo-

sionallıqları az olurlar. Həyəcanlı və vasvası xüsusiyyətlərə meyilli olurlar.  

Qeyd etdiyimiz kimi sinir sisteminin şöbələrinə əsasən də biz uşaqlar arasında fərqli xüsu-

siyyətlərin olduğunu gördük. Məhz bu fərliliyi də nəzərə alıb tərbiyə məsələsində xüsusilə tət-

biq etməliyik. Valideynlər hələ erkən yaşlardan simpatik sinir sistemi üstünlük təşkil edən 

uşaqlarda ehtiyatlılıq, təvazökarlıq, sadəlik, ədəblik, zəhmətkeşlik, təmkinlilik, parasimpatik 

sinir sistemi dominant olan uşaqlarda isə ünsiyyətçillik, diribaşlıq, çeviklik, öz gücünə imkan-

larına inam, qətiyyətlilik tərbiyə etməlidirlər. 

Uşaqlar arasında daha bir fərq isə temperament tipinə əsasəndir. Fərdi xüsusiyyətlər ara-

sında temperament daha çox özünü göstərir və o hərəkətlərdə, davranışda, fəaliyyətdə, hər 

hansı bir işlə necə məşğul olduqda, emosionallıqda büruzə verir və insanın xarakterinə ciddi 

təsir göstərir. Temperamentin xolerik, sanqvinik, fleqmatik və melanxolik kimi tipləri ayırd 

edilir. Bu xüsusiyyətlərin Bildiyimiz kimi hər bir insanda temperament tiplərinin dördünün də 

əlamətləri mövcud olur. Lakin hər bir insanda hələ uşaqlıqda temperamentin bir tipi daha üs-

tünlük təşkil edir və bu tip onun xarakterik xüsusiyyətlərini şərtləndirir. 

Xolerik temperamentinə məxsus olan uşaqlar təbiətcə yorulmaz, məqsədyönlüdürlər, li-

derlik xüsusiyyətinə malikdirlər. Lider özünün işgüzar və şəxsi keyfiyyətləri, ünsiyyətə gir-

mək, adamlarla rabitə yaratmaq qabiliyyəti ilə fərqlənir. (1, s. 225). Onlar cəsarətli, mərd, qo-

çaq, mübarizdirlər. Bəzən sərt və kobuddurlar. Valideynlər bu tipli uşaqlarda tərbiyəni düzgün 
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aparmadıqda yuxarıda sadalanan keyfiyyətlər ifrat dərəcədə özünü göstərir. Onlar tərs, dava-

kar olur, emosiyalarını cilovlamağı bacarmırlar, çox qəzəbli olurlar. Xolerikdən fərqli olaraq 

fleqmatik temperamentli uşaqlar təbiətcə az hərəkətli, astagəl, qismən qaradinməz, azdanışan, 

sakit olurlar. Bu tipə məxsus uşaqlar özünü ələ almağı bacarır, emosiyalara asanlıqla qapılır, 

işgüzar olur, hər hansı bir işə səbirlə, təmkinlə girişir. Fleqmatik uşaqlar da yorulmazdırlar, 

lakin astagəl, səbirli və təmkinlidirlər. Belə uşaqlar qarşılarına məqsəd qoyur və o məqsədə 

doğru səbirlə, təmkinlə irəliləyirlər. Bu yolda qarşılarına çıxan maneələri sakitliklə dəf edir və 

təmkinlə yollarına davam edirlər. Belə uşaqlar bəzən mübarizə apararkən lazım gələndə geri 

çəkilir, meydanı xoleriklərə və sanqviniklərə buraxırlar. Onlar sülhsevərdilər və onları özün-

dən çıxarmaq asan deyildir. Hisslərini də asanlıqla biruzə vermirlər və sakit yaşayırlar. Bir iş 

görməmişdən əvvəl çox düşünür, götür-qoy edirlər və ehtiyatla yanaşırlar. Bəzən valideynlər 

uşaqları fleqmatik olduqda onların sakit, süst, passiv, tənbəl olduqlarına görə əsəbiləşirlər. 

Əksinə, düzgün tərbiyə olunduqda onlarda erkən yaşlardan fəallıq, emosionallıq formalaşır. 

Emosiyaların məktəbəqədər yaşda ən yüksək səviyyəsi özünü sosial emosiyalarda göstərir (2, 

s. 202). 

Sanqvinik temperament tipinə məxsus uşaqlar cəld, dərhal situasiyaya bələdləşən olurlar. 

Onlar işgüzar, fəal, enerjili və yorulmazdırlar lakin çətinliklə üzləşdikdə, onu aradan qaldır-

mır, sadəcə ondan yan keçirlər, təhlükəli, çətin işlərə girişmirlər. Templəri cəlddir, tez düşü-

nür, tez-tez danışır, hazırcavabdır və heç vaxt söz altında qalmırlar. Belə uşaqlar hər hansı bir 

emosional vəziyyətdə uzun müddət qalmırlar, əsasən əhvalları şən olur. Sanqviniklər təbiət 

etibarı ilə optimist olduqlarından bir yerdə qərar tuta bilmir, ətrafdakılara qarşı mehribandırlar 

və hamının köməyinə çatmağa cəhd edirlər. Belə uşaqlarda təşəbbüskarlıq, çeviklik, diribaşlıq 

özünü göstərir. Onlar bir yerdə qərar tuta bilmirlər, tez-tez ziyanlıq törədirlər. Belə uşaqlar 

düzgün tərbiyə olunmadıqda fikirləri dağınıqlıq, dalğın olurlar və onlarda tələskənlik, səthilik, 

qeyri-ciddilik kimi mənfi xüsusiyyətlər formalaşır. 

Melanxolik temperamentli uşaqların hərəkətləri ləng, passiv və işgüzarlıqları aşağı olur. 

Onlar tez yorulur və xüsusilə həssas, emosional, qapalı olurlar. Bu temperament xüsusiyyətinə 

malik olan uşaqlar hər hansı bir çətinliklə rastlaşarkən ümidsizliyə qapılır, həyəcanlanırlar. İf-

rat dərəcədə həssasdırlar (3, s. 459). Hər şeydən inciyir və tez küsürlər. Xüsusən də belə uşaq-

larda mənfi emosiyalar üstünlük təşkil edir, həyatlarında baş verən hər bir şeyi urəklərinə sa-

lırlar, çox götür-qoy edirlər və pessimistliyə qapılmağa meyilli olurlar. Bununla yanaşı onlar 

uşaqlıqdan qapalı, küsəyən və ağlağan olurlar. Ağlayanda için-için ağlayır, mübarizə apara 

bilmir, asta səslə danışır, problemlə qarşılaşan zaman donub qalır, qarar verə bilmir. Belə 

uşaqlar düzgün tərbiyə olunmadıqda, onlarda emosiyalara tez, asan qapılmaq, tez mütəəssir 

olmaq, passivlik, qorxaqlıq, tənhalığa meyillik kimi xüsusiyyətlər formalaşa bilər. Hər bir va-

lideyn sadalanan bu kimi hallara tərbiyə zamanı xüsusilə diqqət etməli və olara qarşı çox diq-

qətli olmalıdırlar. Valideynlər xüsusilə onlarda mübarizə aparmaq, öz hüquqlarını qorumaq 

xüsusiyyəti formalaşdırmalı və onların son dərəcə həssaslığını nəzərə alıb buna müvafiq dav-

ranmalıdırlar. Bu keyfiyyətlər nəzərə alınmarsa, seçilmiş peşə sahəsində uğur qazanmaq olar 

(4, s. 193). 

Valideynlər, müəllimlər və tərbiyəçilər nəzərə almalıdırlar ki, uşaqlar temperament tipi 

anadangəlmədir, və fərdidir. Bu da məlum faktdır ki, uşaqda anadan gəlmə olan temperament 

tipini dəyişdirmək qeyri mümkündür. Temperament insanın təbiətidir, o, xarakterin formalaş-

masının əsasında durmalıdır. Bəzən belə hallarla çox tez-tez rastlaşırıq ki, valideynlər uşaq-

larını olduğu kimi deyil, öz istədikləri kimi görmək istəyirlər. Bəzən bu kimi hallarla müəllim 

– şagird, tərbiyəçi-şagird münasibətlərində də rastlaşırıq. Uşaqların anadangəlmə olan tempe-
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rament tipini dəyişməyə cəhd etmək onun təbiətinə, naturasına zidd getmək deməkdir. Onu 

olduğundan başqa cür davranmağa məcbur etməkdir. Valideynlərin tərbiyə zamanı yol veril-

məz hesab edilən bu kimi qərarları uşaqda hətta bəzi fəsadlara da gətirib çıxara bilər. Belə 

hallar əsasən valideyn və uşaqların temperament tipinin üst-üstə düşmədiyi hallarda yaranır. 

Tərbiyə prosesində uşaqların temperament tipi xüsusilə nəzərə alınmalı və ona müvafiq olaraq 

da fərdi yanaşma tətbiq edilməli və tərbiyə üslubu seçilməlidir. 

Qeyd edilən fərqliliklərlə yanaşı oğlanlar və qızlar arasında olan cinsi fərlilik də xüsusilə 

vizual olaraq özünü göstərir. Bu fəqlilik həm bioloji, həm də sosioloji sferada özünü göstərir. 

Cinslər arasında fərqlər yetkinləşmə sürətinə görə də özünü göstərir. Bu dövrdə qızlar oğlan-

lardan daha tez yetkinləşməyə başlayır. 

Baxmayaraq ki, oğlanlar bütün yaş dövrlərində bədəncə qızlardan daha böyük olurlar, on-

lar fiziki təsirlərə, ağrılara qarşı qızlardan həssas olurlar. Bununla yanaşı oğlan uşaqlarında 

doğuş prosesi qızlardan daha çətin olur. Qızlar oğlanlara nisbətən ana bətnindən daha asan və 

problemsiz ayrılırlar. Oğlan uşaqları infeksion xəstəliklərə daha tez tutulur və tələf olurlar. 

Oğlanlar fiziki cəhətdən güclü, möhkəm olmaqlarına baxmayaraq qızlara nisbətən daha həssas 

olurlar və daha tez emosional zədə alırlar. Psixi sferasında pozuntularda da oğlanlar qızlarla 

müqayisədə daha çox həssas olurlar və psixoloji stresslərə qarşı daha dözümsüz olurlar. Mək-

təbəqədər yaş dövründə oğlanlar qızlardan daha aqressiv və impulsivdirlər. Oğlanlar qızlara 

nisbətən liderliyə daha çox meylli olurlar. Bu fərqlər erkən yaşlardan büruzə verdiyinə görə 

və araşdırmaların nəticələrinə əsasən bioloji səbəblərlə şərtlənir.  

Bununla yanaşı oğlan və qızlar arasında fərdi fərqlər həmçinin sosiolojı sferada da özünü 

göstərir. Bu fərqlilik isə uşağın doğulub, böyüdüyü cəmiyyətin norma və qanunları, mental 

dəyərləri çərçivəsində yaranır və inkişaf edir.  

Məqalənin aktuallığı. Uşaqlar arasında mövcud olan fərdi fərqlərin xarakterik aspektlərin 

araşdırılmasının daim diqqət mərkəzində olduğunu və məqalənin də məhz bu kimi vacib bir 

problemə həsr edildiyini nəzərə alsaq, onu aktual hesab etməliyik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə uşaqlar arasında fərdi 

fərqlər fərdin sinir sisteminin növü baxımından təhlil edilmişdir. Həmçinin, oğlan və qızların 

temperament tipinin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq, cinsi və sosial fərqlərin nəzərə alınması-

na xüsusi diqqət yetirilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisa və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də məktəbəqədər tədris müəssisələ-

rinin tərbiyəçiləri, praktik psixoloqlar, valideynlər istifadə edə bilərlər. 
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Индивидуальные различия между детьми и их причины 

 

Резюме 

 
В статье рассматриваются отдельные аспекты индивидуальных различий, которые 

существуют между детьми. Эти различия были исследованы, в первую очередь в плане 

доминирования полушарий головного мозга. Затем были проанализированы индиви-

дуальные различия между детьми с точки зрения типа нервной системы индивида. 

Наряду с этим особое место в статье заняло рассмотрение половых и социальных раз-

личий между мальчиками и девочками в зависимости от особенностей типа их темпе-

рамента. 

 

S.I. Mansurova 

 

Individual differences between children and their causes 

 

Summary 

 
The article considers some aspects of individual differences that exist between children. 

These differences were investigated, primarily in terms of the dominance of the hemispheres 

of the brain. Then the individual differences between the children were analyzed in terms of 

the type of the individual's nervous system. Along with this, a special place in the article was 

taken by the consideration of sexual and social differences between boys and girls, depending 

on the characteristics of their temperament type. 
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Bəşər tarixinə nəzər saldıqda, tarixin bütün dövrlərində müxtəlif zəmində fövqəladə halla-

rın baş verdiyini görə bilərik. Bu baxımdan Azərbaycan xalqı son illərdə iki böyük bəla ilə 

qarşılaşdı. Bunlardan biri qlobal pandemiya təhlükəsi, digəri isə erməni faşizmi bəlasıdır. Bü-

tün dünyanı əhatə edən COVİD-19 koronavirus pandemiyası bəşəriyyətin həyatında qorxu və 

həyəcan yaratmışdır. Dünya tarixində neçə-neçə pandemiyalar yaşamış bəşər övladının gələ-

cəyə nikbin baxışları yenə də mövcuddur və mübarizəmiz əzmlə davam edir. Alman filosofu 

Svenya Flaspoler göstərir ki, belə bir şəraitdə insanlar “öz daxili aləminə müraciət etməli, 

ictimai dəyərləri yenidən nəzərdən keçirməliirlər”(5). 

Hazırda insanlar bir birindən müəyyən məsafədə durur, bir-birilə əllə gorüşmürlər. Artıq 

salamlaşma və ünsiyyət mədəniyyəti dəyişmişdir.  

Fransız tarixçisi və filosofu Mişel Fuko özünün “Nəzarət etmək və cəzalandırmaq” əsərin-

də XII əsrin əvvəllərində taun epidemiyası ilə bağlı hadisələri dəqiq öyrənərək bildirir ki, in-

feksiyanın yayılmasına qarşı mübarizə  müstəsna olaraq tibbi məsələ deyil, həm də daha çox 

cəmiyyətin nizam intizamı ilə bağlı problemdir. İnsanlar bir birindən təcrid olunur, onlara cid-

di nəzarət edilir. “Bütün dünya üzrə baş verən pandemiyalarda insan ölümünə nəzər salsaq 

görərik ki, 165-180-ci illərdə Antonine Vəbası (Çöp və ya qızılca) zamanı 5 milyon, 541-542-

ci illərdə Yustiniana Vəbası (Yersinia pestis bakteriası) zamanı 30-50 milyon, 735- 737-ci 

illərdə Yapon çiçək epidemiyası (Variola virusu) zamanı 1 milyon, 1347-1351-ci illərdə Yer-

sinia pestis bakteriyası ilə (qara ölüm) epidemiya zamanı 200 milyon, 1520-ci ildə çiçək epi-

demiyası (nəhəng Variola virusu) zamanı 56 milyon, İtalyan vəbası ilə (Yersinia pestis bakte-

riyaları) 1629-1631-ci illərdə 1 milyon, 1629-1631-ci illərdə İtalyan vəbası (Yersinia pestis 

bakteriyaları) zamanı 1 milyon, 1665-ci ildə Asiya qripi zamanı 1,1 milyon, 1885-ci ildə Çin 

və Hindistanda ildə Üçüncü vəba (Yersinia pestis bakteriyaları) zamanı 12 milyon, 1918-

1919-cu illərdə İspan qripi H1N1 virusu (Donuz qripi) zamanı 40-50 milyon, 1957-1958-ci 

illərdə Asiya qripi H2N2 virusu (quş qripi) zamanı 1,1 milyon, 1968-1970-ci illərdə Hong 

Kong qripi H3N2 virusu zamanı 1 milyon, 2009-2010-ci illərdə Donuz qripi- H1N1 virusu 

200.000 insanın ölümünə səbəb olub”[6,8]. 
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 İndi üzləşdiyimiz və 2019-cu ilin dekabrından 2021-ci ilin sentyabrına  qədər olan dövrdə 

COVID-19 koronavirusu 5 milyona yaxın insanın ölümünə səbəb olub və bu epidemiyanın nə 

zaman sona çatacağı haqqında məlumatlar isə hələlik yalnız proqnozlara əsaslanır. 

Alman filosofu Svenya Flaspoler göstərir ki, “Biz sınağın ən başlanğıcın-dayıq, təcrübə 

toplayırıq. Biz insanlara öz münasibətimizi bildirirdik, ona qayğı göstərirdik, onunla görüşür-

dük, qucaqlayırdıq, qonaq çağırırdıq. Bütün bunlar indi radikal şəkildə dəyişir, hər şey baş-

ayaq olur. Belə dönüş bizə çox ağırdır”(5). 

Pandemiya dövründə Azərbaycan xalqının mentaliteti, adət-ənənələri, mənəvi prinsipləri 

ağır sınaqlardan keçir. Belə ki, qonaqpərvər xalq olan azərbaycanlıların bir birinə qonaq get-

mək adəti məhdudlaşdırılır, təcridolma, özünəqapanma artır, depressiya, bədbinlik hissi yara-

nır, əvvəllər olduğu kimi həyata nəzarət hissi itir. İnsanlar psixoloji zədə alır, gələcəyə ümid-

ləri azalır, tənhalığa qapılır, ünsiyyət kəsilir. Halbuki “Sağlam düşüncəli ünsiyyət insanı nəcib 

əməllərə, təmənnasız əlaqələrə və xalqına ürəklə xidmət etməyə sövq edir. Ünsiyyət mədəniy-

yətinin əsasını başqalarına həssaslıq və hörmətlə yanaşmaq, təvazökarlıq, dinləmək qabiliy-

yəti, qayğıkeşlik, dialoqu obyektiv qiymətləndirmək”(2, s. 131-132) təşkil edir. Pandemiyanın 

ən pis cəhəti insanlarda  mənəvi və sosial tənhalıq hallarını yaratmasıdır. 

“Mənəvi tənhalıq haradasa tənhalığın və başqa tənhalıq formalarının mənbəyi kimi çıxış 

edir. Mənən tənha olan insan nəinki başqaları ilə ünsiyyətə girmək qabiliyyətini itirir, hətta 

heç kimin ideal, əqidə, zövq, dəyər və prinsiplərini də qəbul edə bilmir. Belə insanlar zaman 

keçdikcə insani keyfiyyətləri, müsbət cəhətləri, mənəvi-mədəni dəyərləri itirirlər. Nəticədə 

şəxsiyyətin psixoloji durumu pisləşə, sosial deqrodasiyası baş verə bilər”(1, s. 34). 

Tənhalıq insanlarda özgələşmə yaradır, insanın fəallığı zəifləyr, həyatının mənası itir. 

Lakin belə bir şəraitdə də Azərbaycan xalqı dözümlülüyünü, sağlamlığını, intizamlılığını, 

mənəvi qüvvəsini və dəyərlərini qoruyub saxlayaraq ümumbəşəri bəlaya qarşı mübarizədə 

dövlət siyasətini müdafiə edir.  

Azərbaycan xalqının üzləşdiyi digər bəla erməni faşizmidir. Azərbaycan tədqiqatçısı Ə. İs-

mayılov erməni faşizminin alman və italyan faşizminə nisbətən daha qədim tarixə malik oldu-

ğunu bildirdi. Ermənistan “XIX-XX əsrlərdə nəinki bəşəriyyət qarşısında öz cinayətlərini giz-

lətməyi bacardı, həm də bütün dünyanın bu cinayəti düşünmədən müdafiə etməyinə nail ola 

bildi”(3, s. 311). 

XIX əsirdən cənubi Qafqaza, Azərbaycan torpaqlarına köçürülən ermənilər ölkəmizə qarşı 

əsassız ərazi iddiaları irəli sürmüş, soyqırımlar, qırğınlar törətmişlər. 

XX əsrin sonlarında xalqımızın müstəqillik ərəfəsində Qarabağda separatçılıq hərəkatına, 

terrora başlayan ermənilər müstəqilliyin ilk illərində əzəli Azərbaycan torpaqlarına hərbi tə-

cavüz edərək Qarabağın dağlıq hissəsini və ona bitişik yeddi rayonu işğal etdi. 

Bu işğal 2020-ci ilə qədər davam etdi, Ermənistanın işğalçı ordusu əvvəlcə Tovuza, sonra 

isə Qarabağdakı  işğal zonasını genişləndirmək üçün ərazİmizə hücum etdi, müasir silahlarla 

silahlanmış, yüksək əhval-ruhiyyəyə, vətənpərvərliyə malik güclü Azərbaycan ordusu müdrik, 

qəhrəman Ali Baş Komandan İlham Əliyevin başçılığı ilə erməni işğalçılarına qarşı mənəvi  

cəhətdən  haqq qazandırılan ədalətli vətən müharibəsinə başladı, bu müharibə millətin, xalqın, 

dövlətin mənafeyi uğrunda, yüksək mənəvi dəyərlər naminə aparıldı. Azərbaycan xalqı ermə-

ni faşizmi üzərində qalib gələrək yumruq kimi sıx birləşə bildi. 

Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrinin, dövlət başçısı İlham Əliyevin xarici mət-

buata və televiziya kanallarına verdiyi müsahibələr informasiya cəbhəsində qalib gəlməyimi-

zə, sözün, mətbuatın qüdrətli gücü, döyüş çağırışları baş verən hadisələr haqqında operativ 

məlumatlar vətənimizin müdafiəçilərini əsgər və zabitlərimizi döyüşə ruhlandırırdı cəmiyyətlə 
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ordu arasında kütləvi-tərbiyəvi iş gücləndirilirdi dövlətin mükəmməl siyasəti döyüşçülərin 

mənəvi ruhunu gücləndirirdi vətən müharibəsinin ilk günlərində Ali Baş Komandan İlham 

Əliyev orduda döyüş qabiliyyətini və mənəvi-ruhi durumunu möhkəmləndirirdi. Həm 5-ci nə-

sil silahlar, həm sözün qüdrəti, ideoloji dəstək vətənpərvərlik ruhunu yüksəldirdi. Vətənpərvər 

çağırışlı musiqimiz bütün xalqı və ordusunu özünə məftun etmiş, düşmənə nifrət hissi, erməni 

vandalizmi, cinayətkarlğı nəticəsində məhv edilmiş Azərbaycanlı qardaş-bacılarımızın şəhid-

lərimizin qisasını almaq əzmi dəmir yumruq olub düşmənin başını əzdi. “44 gün davam edən 

müharibə nəticəsində düşmən 10 ədəd S-300 və onun taktiki-döyüş vasitələri, 366 tank, 352 

müxtəlif çaplı top, 22 ədəd PUA, 5 “Su-25” təyyarəsi, 50 “Tor”, “Osa”, “Kub”, “Kruq” mo-

delli zenit-raket kompleksindən məhrum olunub. Eyni zamanda döyüş əməliyyatları çər-

çivəsində xüsusi əhəmiyyətə malik 97 ədəd “Qrad”, 4 ədəd “Smerç”, 2 “Uraqan”, 1 “Tos” 

odsaçan, 2 “Uraqan”, 1 ədəd “Yars”, “Toçka-U”, ballistik raketlər, “Elbrus” raket komp-

leksləri də məhv edilib. Xüsusi müdafiə qabiliyyəti üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən radio-

lokasiya stansiya və vasitələri, xüsusi döyüş qərargahları və silah-sursat anbarları da yox 

edilməklə Ermənistanın müharibə qabiliyyəti tamamilə məhv olunub. Beynəlxalq qanunverici-

liyin Ermənistanın əldə etməsinə heç bir halda imkan vermədiyi silah kompleksləri mövcud-

dur. Belə silahlara misal olaraq, dəyəri yüz milyonlarla dollarla ölçülən “S-300” sistemləri, 

satışı və istifadəsi qadağan olunan ballistik sistemləri, “Elbrus” raket kompleksləri xüsusi 

qeyd olunmalıdır” (4). 

Azərbaycanın qazandığı şanlı zəfər erməni faşist işğalçıları üzərində qələbənin əldə edil-

məsini ruhi-mənəvi əsaslarının böyük əhəmiyyətini inamla göstərdi. Burada ilk növbədə borc, 

şərəf, ləyaqət, əxlaqı birlik təşkil etdi. Hərbi borc - mənəvi etiqadın hərbi hüquqla möhkəm-

lənmiş vətəndaşın vətən müdafiəsinə aid vəzifələrini özündə əks etdirir. O əxlaqı məqsədlərə 

nail olmağa aparıb çıxaran tələblərin mütləq yerinə yetirilməsini ifadə edir. Bu o deməkdir ki 

borcu və üstün davranışın yüksək mənəvi qiymət verildiyi hərbi borc erməni işğalçı faşistlə-

rinə nifrət və ədalətli mübarizə ideya ilə bağlı idi. Hər bir əsgər, hər bir zabit ölkəmizin maddi 

və mənəvi dəyərlərini dağıdan xalqımıza əzab əziyyətlər verən, etnik təmizləməyə, soyqırım-

lara məruz qoyan erməni faşistlərinə hədsiz nifrət edir. Hərbiçilərimizin mənəvi ləyaqəti, on-

ların yerinə yetirdikləri əməl, davranış və praktiki icra ilə bağlıdır. Hərbi xidmətdə şəxsi mə-

suliyyət daimi döyüş hazırlığı, hərbi qabiliyyətin mükəmməlləşdirilməsi əsasdır. Azərbaycan 

əsgərinin hərbi şərəfi erməni faşizmi ilə ədalətli mübarizədə öz ifadəsini tapmışdır. Vətən mü-

dafiəcilərinin şərəf və ləyaqəti, vətənə ləyaqət və vətənpərvərlik hissi ilə qovuşaraq döyüş 

meydanlarında mərdlik və qəhrəmanlıq kimi təbii tələbatlara döndü. Azərbaycan döyüşçülə-

rinin hərbi şərəfi və ləyaqəti silahlı qüvvələrin ənənələri ilə qırılmaz bağlıdır. Döyüşçülərin 

mənəvi dəyərlərində onlarınn əxlaqi idealları sintezləyici rol oynayır. İdeal mövcudluq hərbi 

reallığın dəyişdirilməsi uğrunda mübarizədir. Onları mərdliyə dəyanətə və qəhrəmanlığa sövq 

edir. Azərbaycan əsatirlərinin mənəvi idealları Koroğlu, Babək, II Vətən Müharibəsində dö-

yüşmüş milli qəhrəmanlarımızdır. 

Azərbaycan xalqının ictimai şurunda xalq və ordunun fəal əxlaqı səfərbərliyi dövlət baş-

çısı İlham Əliyevin siyasi iradəsi ilə tam birləşmişdir. Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi 

uğrunda gedən vətən müharibəsində əxlaqı vəziyyət xalqın mübarizəsinin ədalətli xarakterini 

ifadə edən siyasi ideyalar üstünlük təşkil edirdi çünki Azərbaycan əsgəri öz vətəninin azadlığı 

uğrunda vuruşurdu və bu müharibə yüksək mənəviyyatlı hesab olunur buna görə də düşmən 

üzərində qələbə naminə ölüm-dirim savaşı ordu və xalqda mənəvi yüksəlişə səbəb oldu vətən 

müharibəsi zamanı xalqın və ordunun mənəvi vəziyyətinin yüksək təsiri özünü kütləvi qəh-

rəmanlıqda göstərdi. Bu baximdan ŞuŞa döyüşləri unikal, inkarolunmaz qəhrəmanlıq, igidlik 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №4 2021(48)                           
 

 451 

və rəşadətin təzahürü idi. Azərbaycan döyüşçülərinin qəhrəmanlıq davranışlarının vətənpər-

vərlik dəyəri gələcək nəsillərin mənəviyyatında həll edici amil olacaqdır. 

Beləliklə Azərbaycan xalqının vətən müharibəsində qazandığı böyük və şanlı qələbə dö-

yüşçülərin qəhrəmanlıq davranışlarında reallaşan mənəvi əsasla ayrılmaz şəkildə bağlıdır.  

Ermənipərəst KİV və Ermənistanın havadarları Azərbaycanın şanlı qələbəsinə kölgə sal-

maq istəyərək iddia edirlər ki, Ermənistan yalnız Azərbaycanla deyil, Türkiyə, Pakistan, Suri-

yadan olan terrorçular və muzluların birgə qüvvəsinə  qarşı tək başına vuruşmuşdur. Halbuki 

Ali Baş Komandan İlham Əliyev xarici KİV nümayəndələrinə verdiyi saysız-hesabsız müsa-

hibələrində bu fikirləri alt-üst etmişdir. 

Azərbaycanın hərbi elitası və Ali  Baş Komandan İlham Əliyevin hazırladığı hərbi-strateji 

planlar, xalq, ordunun mənəvi birliyi, insanlığa nifrət bəsləyən erməni faşist ideoloqiyasının, 

“məğlub edilməz” erməni işğalçı ordusunun məhv olmasına səbəb oldu. 

Məşhur sovet sərkərdəsi K.K.Rokosovski yazırdı: “Faşizm аlman xalqına bəşəriyyətin gö-

zü qarşısında rüsvayçılıq, bədbəxtçilik və mənəvi düşkünlük gətirdi”(7, s. 360). Erməni faşiz-

mi isə daha dəhşətlidir. Çünki erməni xalqı kütləvi olaraq faşist xalqdır, bu xalq kütləvi olaraq 

faşist ruhludur, türkоfobiya, azərbaycanofobiya, islamofobiya bu xalqda psixoloji xəstəlik ən 

yüksək həddinə erməniçilik səviyyəsinə yüksəlmişdir. 

44 günlük Vətən Müharibəsində yaranmış qəhrəmanlıq idealları vətənpərvərlik, humanizm 

və ali mənəvi prinsiplərlə birləşərək xalqımızın tarixi yaddaşında əbədi qalacaq və gələcək 

nəslin hərbi mənəvi tərbiyəsində mühüm rol oynayacaqdır.  

Məqalənin aktuallığı. Qlobal problem olan pandemiya və erməni faşizminə qarşı 44 gün-

lük vətən müharibəsində yaranmış yeni streotip davranışların araşdırılması mühüm aktuallıq 

kəsb edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə pandemiya və 44 günlük vətən müharibəsində yaran-

mış yeni streotip davranışlar təhlil predmeti kimi götürülmüşdür. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə ali məktəb müəllimləri və tələbələri 

üçün siyasətşünaslıq, sosial fəlsəfə, sosiologiya, politologiya elmlərinin tədrisində istifadə 

oluna bilər. 
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Ш.М. Мусаева 

 

Новые стереотипы поведения в Азербайджане во  

время пандемии и Второй Карабахской войны 

 

Резюме 

 
В статье исследуются новые стереотипы, сложившиеся в Азербайджане в период 

пандемии и Второй Карабахской войны. Это показывает, что во время пандемии, са-

мого глобального бедствия человечества, наблюдались такие стереотипы поведения, 

как терпимость и дисциплина. В статье делается акцент на моральном единстве народа 

и армии во время Второй Карабахской войны, 44-дневной войны, на том, что все граж-

дане Азербайджана, независимо от языка, религии и национальности воевали за Азер-

байджан, используя современную военную технику, чтобы обеспечить победу над 

врагом.  

                     

      Sh.M. Musayeva 

  

We behaviour stereotypes in Azerbaijan during  

the pandemic and the is Karabakh war 

 

Summary 

 
The article examines the new stereotypes that emerged in Azerbaijan during the pandemic 

and the Second Karabakh War. It shows that during the pandemic, the most global scourge of 

mankind, stereotypes of behaviour such as tolerance and discipline were observed. The article 

focuses on the moral unity of the people and the army during the Second Karabakh War, the 

44-day war, the fact that all citizens of Azerbaijan, regardless of language, religion or 

nationality, fought for Azerbaijan, along with modern military equipment to ensure victory 

over the enemy, important role has been analyzed     
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Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi özünün ideal cəmiyyət ideyası ilə Qərb mütəfək-

kirlərini və filosoflarını geridə qoymuşdur. Nizami “İsgəndərnamə” poemasının “İqbalnamə” 

hissəsində özünün ideya-siyasi axtarışlarının zirvəsi olan ideal cəmiyyət təsvir etmişdir. Bu 

cəmiyyət qəddarlıqdan, tabeçilik və asılılıqdan, zülmdən uzaqdır. Bu cəmiyyət humanist və 

ədalətlidir. Burada ümumbəşəri xoşbəxtlik hökm sürür, xüsusi mülkiyyət yoxdur.  

Nizami “İsgəndənıamə”də feodal-patriarxal cəmiyyətində müşahidə etdiyi sosial-siyasi, 

əxlaqi nöqsanları kəskin tənqidə məruz qoyaraq, onları hansı vasitələrlə aradan qaldırmağın 

mümkünlüyü haqqında düşünmüşdür. Mütəfəkkir bunu qarşısına bir məqsəd kimi qoymuş və 

sanki onun həllinə nail olmuşdur. Dövrünə görədir ki, Nizami öz əsərlərində həmişə ideya 

məzmunu ilə feodal hökmdarlara təsir göstərmək və onları sosial ədalətə dəvət etmək, bir söz-

lə, onları kamilləşdirmək istəmişdir. Bu nöqteyi-nəzərdən artıq İsgəndər mütəfəkkirin huma-

nist sosial idealına tamamilə cavab verə bilən səviyyəyə ucalmışdır. Əgər Nüşabə mütəfək-

kirin “ədalətli hökmdar” amalının təcəssümüdürsə, İsgəndər artıq “ideal hökmdar” onun ali 

məqsədinin zirvəsidir. “Ölkələr İsgəndərə şahlıq etmək, xalqlara kömək etmək, ədalət göstər-

mək” üçün verilmişdir. 

Nizaminin sosial ədalət konsepsiyasında insafdan və xeyirxahlıqdan dönməzlik haqq, əda-

lət yolunda atılan mühüm addım kimi qiymətləndirilir. Onun ideyasına görə, «ədalət yolundan 

dönməzliyi insanlara adil və ulu Tanrının özü öyrətmişdir.  

“Nizami ictimai, fəlsəfi düşüncələrə üstünlük vermiş, ... hökmdar və cəmiyyət, ... elm və 

din, ... və əxlaq və s. bu kimi çoxlu məsələlərlə əlaqədar dövrünün ən qabaqcıl elmi görüş-

lərini saf çürük etməyə çalışmışdır” (3, s. 177). 

Nizaminin sosial-siyasi və hüquqi görüşlərinin son mərhələsi kimi, mütəfəkkirin sosial 

ədalətə və ədalətli hökmdara münasibətində həm də demoktarikyönlü dönüş nöqtəsi qismində 

təzahür edir. Belə ki, bu qeyd olunanlar mütəfəkkirin ideallarını təmin etmir. Nizami ... utopik 

formada da olsa, artıq ideal cəmiyyət haqqında danışır” (4, s. 36). 

Utopik ideyalarda cəmiyyət, dövlət, hüquq, hakimiyyət, siyasət və qanun haqqında hadisə-

lərin təsvirində reallaşması öz zəmanəsi üçün əlçatmaz olan konsepsiyalar formalaşsa da, mü-

təfəkkirlər siyasi-hüquqi institutların, əmlak ümumiliyinə əsaslanan ictimai quruluşun necə ol-
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ması, cəmiyyətdəki haqsızlıqların və sosial bəlaların hansı vasitələrlə aradan qaldırılması, in-

sanlar arasındakı qeyri-bərabərliyin, dövlətdəki zorakılıqların və istibdadın yox edilməsi yol-

ları, qəddar idarəçilik rejimlərinin hansı üsullarla məhv edilməsi və yeni azad, xoşbəxt quru-

luş yaradılması və s. haqqında problemlərin həllinə səy göstərmişlər. 

Aşağı təbəqələrin ədalətli cəmiyyət uğrunda əbədi səylərini əks etdirən utopik ideyalar 

müxtəlif görüşlərdən və təsəvvürlərdən ibarət olmuşdur. İdeyaları əsasən utopik məzmun da-

şıyan müxtəlif ideoloji fikir cərəyanları bir-birindən arzu və müdafiə etdikləri gələcək ümumi 

hakimiyyətin yeganə olması layihəsinə görə fərqlənmişlər. Həmin ideyaları ehtiva olunan 

prinsiplər də bir-birindən fərqlənmişdir. 

Nizami Gəncəvinin ideal cəmiyyət ideyasında “aşağı və xoşbəxt cəmiyyətdə bərabərsizlik, 

zülm, sosial mübarizə və cinayət yoxdur, onların əvəzinə burada ümumilik, əmin-amanlıq, 

humanizm, səmimiyyət, qarşılıqlı xeyirxahlıq və qarşılıqlı yardım, düşüncə saflığı, yüksək əx-

laqi keyfiyyətlər hökm sürür” (5, s. 118). 

Nizami özünün ideal cəmiyyət ideyasını yaradarkən qədim yunan müəlliflərinin sosial 

utopiyaya dair romanlarından istifadə etmişdir. Professor Camal Mustafayev N. Gəncəvinin 

ideal cəmiyyət ideyasından bəhs edərkən göstərir ki, Nizami öz təlimində qədim yunanların 

utopik əsərlərindən istifadə etmişdir. Müəllif yazır: “Nizaminin utopiyası təsdiq edir ki, bu 

utopiyanı yaradarkən şair qədim yunanların Himalay dağlarından şimalda yerləşən Uttara-Ku-

ru tayfalarının cənnət ölkəsi aşağıdakı hind əfsanələrinə əsaslanmışdır” (5,s. 119). C. Musta-

fayevin fikrincə, “Tomas Morrun “Utopiyası” da Nizaminin istifadə etdiyi, həmin mənbənin 

təsiri altında yazılmışdır” (5, s. 119).  

Nizaminin ideal cəmiyyət ideyası özündən əvvəlki Şərq, o cümlədən Avropa utopizmi ün-

sürünün yaratdığı sintezdir. Öz növbəsində Nizami özündən sonrakı utopik ideyaların inkişa-

fına güclü təsir göstərmişdir.  

M.Ə. Rəsulzadə N. Gəncəvinin ideal cəmiyyətini “cənnət şəhər” və ya “ədalətli şəhər” ad-

landırmışdır. Yunanıstana hərəkət edən İskəndər yol üstündə əfsanəvi bir şəhərə rast gəlir. 

Сənnət kimi şən, məmur və bolluq bir yer. Bir şəhər ki, nə daşdan divarları, nə də ağacla də-

mirdən qapıları var... Bir neçə adamı ilə bərabər şəhərə girən İskəndər gördüyü mənzərənin 

heyranıdır. Ağızlarına qədər dolu ikən dükanların qapılarında kilid yox. 

“Gülər üzlü əhali İsgəndəri və yanındakıları hörmət və sevinclə qarşılayırlar, onu bir sara-

ya götürür, izaz (ağırlayır) və ikram edirlər. Padşah gördüyü bu müamilədən həm məmnun, 

həm də heyrandır. Ev sahibinə sorur:  

— Bu güvən, bu qorxusuzluq nədir? Nədən özünüzü qorumaq için heç bir tədbiriniz 

yox?!... Qapılarınızda kilid, bağlarınızda bağban, sürülərinizdə çoban yox! - bu laqeydliklə 

özünüzü nесə əmniyyətdə sanarsınız?!... 

Ədalət şəhəri”nin böyükləri şaha dua edərək böylə cavab verirlər: 

— “Bu yerlərdə gördüyün bizlər, əslində zəif, fəqət, dindar adamlarıq, doğruya imrənir, 

əyridən iyrənirik. Dünyanın qapısını əyriliyin üzünə qapamış və bu aləmdə səlaməti doğruluq-

da bulmuşuq. Heç bir zaman yalan söyləmərik, Tanrının sevdiyini, yapar, buyuruğuna boyun 

əyər, kimsəyə zorbalıq etməz, acizlərin əlindən tutarıq. Bizlərdən biri zərər görürsə, onu öz 

malımıza ortaq edərik. Kimsənin kimsədən çox malı da yox, hər kəs halına görə nemətdədir. 

Özümüzü arxadaş sayar, başqasının dərdinə sevinmərik. Hırsızdan qorxumuz yox - nə şəhərdə 

polis, nə köydə bəkçimiz yoxdur. Başqalarından bir şey çalmarıq, bizdən də kimsə bir şey çal-

maz. Nə qapıda kilidimiz, nə sürüdə çobanımız vardır. Kiçiklərimizi Allah böyüdür, heyvan-

larımızı da qurddan, qaplandan o qorur. Тохum torpağa atar, üst tərəfini tanrıya buraxırıq. Bi-

çim fəsli gəlmədikcə kimsə arpa, buğda əkininə uğramaz. Öz-özünə bitən məhsuldan birə 
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qarşı 700 alırıq. Nə yaparsaq təvəkkülümüz Allahadır, qorxduğumuz da o, güvəndiyimiz də 

odur, başqasına sığınmarıq. Bizlərdən birinə başqanlıq nəsib olursa hamımız ona fikirlərimiz-

lə yardım edərik. Kimsəni kötülüyə çəkməz, fitnə yapmaz, qan tökmərik. Bir-birimizin dər-

dilə dərdlənir, bir-birimizin səadətinə sevinirik. Altuna, gümüşə qiymət vermərik, bizlərdən 

heç bir kimsə bunlara ehtiyac göstərməz. Heyvanlar bizdən qaçmazlar, çünki biz onları incit-

mərik. Ov bizim için bir əyləncə deyildir. Ovdan ancaq ehtiyacımız nisbətində faydalanırıq. 

Nə öküzlə eşşək kimi çox yeyir, nə də ağzımızı qaparıq. Sıcaq olsun, soyuq olsun yemək süf-

rəsindən doymadan bir az öncə qalxarıq. Bizlərdən kimsə yaşı keçmədik və vaxtı gəlmədikcə, 

gənc ölməz. Ölülərimiz için kədərlənmərik, çünki bunun faydasız olduğunu bilirik. Kimsənin 

arxasından üzünə qarşı söylənməyəcək bir söz söyləmərik. Casusluq nədir bilmərik. Allahın 

işinə qarışmaz, bu neçin böylə, o, neçin öylə deyə sormarıq. Bizim cəmiyyətdə yalnız bizim 

əxlaqımızda olanlar yaşaya bilir. Adətdən dışarı çıxanlar, həmən içimizdən atılırlar!” (2, s. 

301-302). 

Nizami təsvir etdiyi ideal cəmiyyətə, hər şeydən əvvəl, İsgəndərin gözləri ilə baxır. Mü-

təfəkkir öz qəhrəmanını qeyri-adi və ecazkar aləmə aparmaqla ona sanki xoşbəxt cəmiyyətin 

nə olduğunu, onu necə qurmağın yollarını öyrədir. Bu isə o qədər sadə, asan deyil. İsgəndər 

əvvəlcə öyrənməli (bilik əldə etməli) və lazımi zirvəyə (hətta müqəddəslik pilləsinə) ucalmalı, 

həyati və insani vəzifəsini dərk etməli və yalnız bundan sonra xoş niyyətlərinin nəticəsi ilə üz-

üzə dayanmalı idi. Məhz buna görə də “İqbalnamə”nin ikinci hissəsində Nizami İsgəndərin 

inkişafındakı ən yüksək mərhələni - onun peyğəmbərliyini, ölümünü və ideal cəmiyyətlə qar-

şılaşmasını göstərmişdir. Nəsihətçiliklə səfərnaməçilik, mütəfəkkirin həyatı ilə bağlı faktlarla 

birlikdə ümumbəşəri idealların tərənnümü bu hissədə mürəkkəb bir şəkildə birləşdirilmişdir. 

İsgəndər dünya hökmdarı və alim olaraq qalır, lakin onun xarakterinə yeni bir keyfiyyət əlavə 

olunur, o, həm də peyğəmbər olur, Allahın iradəsi ilə dünyanı dolaşaraq yer üzərində yaşayan 

bütün insanları həqiqət yoluna dəvət edir. Dünyanı dolaşan, Qərbə və Şərqə, Cənuba və Şima-

la doğru hərəkət edib insanları haqq və ədalət yoluna çağıran İsgəndər bir çox möcüzələrlə 

qarşılaşır, ... nəhayət, yer üzünün ən nadir “möcüzəsi” olan utopik Xoşbəxtlər ölkəsi ilə qarşı-

laşır“ (3, s. 179).  

Nizaminin təsvir etdiyi xoşbəxt ölkə haqqı ədaləti eşidənlərin cəmiyyətidir.  

Nizaminin ideal cəmiyyəti ədalətli, müdrik hökmdarların başçılıq etdiyi dövlətdir. Bu döv-

lət ağlın qüdrəti ilə idarə olunur. Dövlət işlərinin həyata keçirilməsində başlıca meyar ədalətin 

tələblərinə əməl olunmasıdır.  

Xoşbəxtlər ölkəsində nəinki hökmdarla xalq arasında, ümumiyyətlə, hər hansı zəmində 

meydana çıxacaq ədavət yoxdur. Belə ədavətin olması nəinki səltənətin, eyni zamanda da bü-

tövlükdə cəmiyyətin, dövlətin sonu demək olardı. Xoşbəxtlər ölkəsinin sakinləri hər hansı 

ədavətə, münaqişəyə həqarətlə baxan insanlardır. Ədavətə görə onlar, hətta hökmdarın siyasə-

tinə qarşı çıxmaq iqtidarındadır:  

“Sosial-siyasi eləcə də utopik görüşlərinin məzmunundan aydın olur ki, Nizami hökmdar 

ədalətsizliyini kəskin tənqidə məruz qoysa da, hətta bir növ özünüidarənin hökm sürdüyü ide-

al dövlətdə hökmdar hakimiyyətinin mövcudluğunun tərəfdarı olmuşdur. Mütəfəkkirin qənaə-

tinə görə xalqı yalnız ədalətli və müdrik hökmdar azadlığa və xoşbəxtliyə çatdırsa, habelə onu 

baş verə bilən sosial-siyasi bəlalardan xilas edə bilər. Nizaminin təsvir etdiyi ideal cəmiyyət 

özündən əvvəlki utopik nəzəriyyə və təlimlərdə təsvir edilmiş ideal cəmiyyətlərdən bir sıra 

spesifik xüsusiyyətlərilə fərqlənir. Bununla yanaşı Nizaminin dövlət haqqında görüşləri qədim 

yunan mütəfəkkirlərinin bu problemə dair ideyaları ilə bəzi cəhətlərinə görə üst-üstə düşür. 

Həmçinin Platonun, Aristotelin və Nizaminin dövlətin mənşəyi haqqında əsas məsələyə dair 
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fikirləri eyni səciyyə daşıyır. Lakin qeyd etmək zəruridir ki, dini ideologiyanın təzyiqinə bax-

mayaraq, Nizami dini təlimin ehkamlarının dair çərçivəsilə məhdudlaşmamışdır. O, cəmiy-

yətin dəyişdirilməsi və yenidən qurulması yollarının axtarışında elmi təfəkkür qüdrətinə, insa-

nın idrak fəaliyyətinə və həyati reallıqlara möhkəm inam nümayiş etdirmişdir. Mütəfəkkirin 

poetik dillə təsvir etdiyi ideal quruluş özündə pisliklərin inkarının əks etdirən quruluşdur. Hət-

ta Allah da rəhm və mərhəmətini bu quruluşdan əsirgəməmişdir” (1, s. 126). 

Nizaminin ideal adlandırdığı cəmiyyət yaxşılıq təməlik üzərində qurulmuşdur. Mütəfək-

kirin təsəvvüründə bu cəmiyyətin həmişə yaşarlığı da məhz onun yaxşılıq dəyərlərinə söykən-

məsindədir. Əks təqdirdə insanlar belə bir cəmiyyət yaratmazdılar. 

Dövlət haqqında təlimlərin təhlili göstərir ki, Platonun, Aristotelin və Nizaminin mövqelə-

rində fərqli cəhətlər də vardır. Xüsusilə də Platonun ideal dövlətə dair ideyaları ilə müqayisə 

nəticəsində Nizaminin analoji konsepsiyasının daha demokratik olması nəzərə çarpır. Məsə-

lən, Nizaminin ideal cəmiyyəti insanların ayrı-ayrı sosial qruplara, yaxud təbəqələrə bölgüsü-

nün olmadığı dövlət cəmiyyətdir. Mütəfəkkirin layihəsini verdiyi ideal dövlət sakininin dilin-

dən də məhz bu fikir səslənir.  

“Bundan başqa, Nizaminin utopik cəmiyyəti istismarı və köləliyi, xüsusi mülkiyyəti tanı-

mır. Burada sosial-iqtisadi cəhətdən də hamı bərabərdir. Platonun ideal dövlətində isə insanlar 

təbəqələrə (hökmdarlar, hərbçilər, istehsalçılar) bölünür. Platon ideal dövləti ən yaxşıların ida-

rə etdiyi dövlət hesab edirdi. Nizaminin ideal cəmiyyətində isə siyasi hakimiyyətin, ümumiy-

yətlə, adı çəkilmir. Belə təsəvvür yaranır ki, onun ideal cəmiyyəti ictimai özünüidarənin bər-

qərar olduğu quruluşdur. Bunun özü də Nizami utopiyasının demokratikliyini əks etdirir. 

Bundan əlavə, əgər Aristotel müharibələri qul “ovu” sayırdısa, Nizami, ümumiyyətlə, müha-

ribələrin əleyhinə idi. Nizaminin ideal dövlətində elə bir ədalət hökm sürür ki, onun olmaması 

cəmiyyətin bərbad vəziyyətə düşməsinə səbəb olardı. Bu ədalət hökmdarın verdiyi fərman və 

hökmlərlə qorunur. Hökmdar ədaləti, cəmiyyətin idarə olunmasında tətbiq edilən ədalətli qa-

nunlar meydana çıxa bilən hər cür zorakılığın qarşısını alır, törədilən şər əməllər dərhal cəza-

landırılır. Əks təqdirdə cəmiyyət həyatının normal axarı pozular, ölkədə insaf və ədalətdən, 

fəzilətli davranışdan və xeyirxahlıqdan heç bir nişanə qalmazdı” (1, s. 127). 

Nizaminin ideal dövlət layihəsində cəmiyyət üzvlərinin yüksək, mənəviyyatı, dinpərvər-

liyi və şəxsi tərbiyəsi ədalətin tələblərini qorumağa və onlara əməl etməyə kömək edir. Cə-

miyyətdə qüvvədə olan əxlaq normaları elə köklənmişdir ki, onlar hər cür qeyri-əxlaqiliyi və 

mənəviyyatsızlığı rədd edir, ideal ölkənin sakinləri rahat və əmin-amanlıqda yaşamaq üçün, 

artıq əzab-əziyyətə düşməməkdən ötrü düzlüklə ömür sürürlər. Əslində bu dövlətin qanunları 

elə ahəngdarlıqla işləyir ki, xətalı işlərə nəinki yol vermir, onları yaxına belə buraxmır. Böyük 

mütəfəkkirin layihəsini verdiyi nümunəvi ölkənin sakinləri insanlara mənəvi, yaxud ziyan 

vurmaqdan uzaqdırlar. Bir nəfərin təsadüf nəticəsində vurduğu belə ziyan hamılıqla ödənilir. 

Deməli, ideal ölkənin sakinləri nəinki özünün, həm də mənsub olduğu cəmiyyətin məsuliy-

yətini dərindən hiss edən nümunəvi insanlardır. Müasir dövr üçün də son dərəcə aktual olan 

bu müddəanı Nizami hələ XII yüzillikdə irəli sürmüşdü. Hüquqların təminatına və bərpasına 

dair ideya irəli sürməklə Nizami nəinki öz vətənində, eləcə də bütün müsəlman Şərqində öz 

dövrünü xeyli qabaqlamış birinci mütəfəkkir idi.  

Sakinləri xeyirxah, xoşniyyət olan ideal ölkədə başqalarının fitnəkarlığa, zorakılığa təhrik 

etmək, şər əməllər törətməyə vadar etmək, yaxud başqalarının şəxsi işinə qarışmaq, malını və 

mülkünü əlindən almaq adətləri yoxdur. Buna ilk növbədə cəmiyyətdə qüvvədə olan qayda-

qanunlar, əxlaq normaları və insanların zəngin mənəviyyatı yol vermir. Qan tökmək, intiqam 

almaq və digər bədxah əməllərlə məşğul olmaq ideal cəmiyyət sakinlərinin təbiətinə yaddır.   
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Nizaminin ideal dövlət layihəsində cəmiyyətdə özünə möhkəm yer almış cinayətkarlıq 

elementləri demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Bu əsrarəngiz, fantastik cazibədarlığa malik 

xoşbəxt cəmiyyətdə qətl və qarətdən, möhtəkirlikdən və digər cinayətkar əməllərdən əsər-əla-

mət yoxdur. Ölkədə mövcud olan ədalət qanunları, əxlaq normaları rəzil və qəbahətli əməl-

lərin qarşısına möhkəm bir sədd çəkmişdir. Bu cəmiyyət qatil, dələduz və xətakar kimi fərd-

ləri tanımır, belələrinin pis əməlləri yolverilməz, bağışlanmaz hesab olunur. “Canini, oğrunu 

heç vaxt bağışlama” – deyən humanist mütəfəkkirin təsvir etdiyi ideal cəmiyyətə qonşu ölkə-

lərin də cinayətkar elementləri cəsarət edib əl uzada bilməz: 

“Göründüyü kimi, ideal cəmiyyətin ədalətli təməli, yüksək əxlaqiliyi hər hansı natəmizliyi 

qəbul etmir. İdeal cəmiyyət layihəsindən doğan ideyaya görə Xoşbəxtlər ölkəsində qatillik və 

oğurluq ən ağır əməllər hesab olunur. Ona görə də digər qanunsuz əməllərin bağışlanmaq eh-

timalı böyükdür. Bu ölkənin qanunlarına görə cinayət üstündə verilən ən ağır cəza ölkədən 

qovmaqdır. Nizaminin ideal cəmiyyət haqqında utopik ideyaları fantastik uzaqgörənliyin 

məhsuludur. Mütəfəkkirin sosial- siyasi görüşlərinin bu hissəsi Yaxın və Orta Şərqin sosial 

utopiya ilə bağlı fikir tarixini daha da zənginləşdirmiş, ideal cəmiyyətə dair ideyaların Şərqin 

hüudlarını aşaraq Avropanın sosial-siyasi fikrində analoji ideyaların formalaşmasına təsir gös-

tərmişdir” (1, s. 129-130).  

M.Ə. Rəsulzadə “Azərbaycan şairi Nizami” monoqrafiyasında Sovet şərqsünası Bertelsin 

Nizaminin ideal cəmiyyətini “ideal sosializm” kimi səciyyələndirməsini və onun Quzeydə - 

SSRİ-də yerləşdirildiyi fikrini kəskin tənqid etmişdir. Rəsulzadə Bertelsin coğrafi məkanı 

səhv göstərdiyini də diqqətə çatdırmışdır:  

“Bir kərə, “Cənnət şəhər” heç də SSRİ-nin bulunduğu bir yerdə deyildir. Çünki Nizami İs-

kəndərin bu şəhərdən ayrılaraq Yunanıstana doğru aldığı yolun yönünü göstərmişdir. Cızılan 

bu yönə görə, İskəndər “qurudan-dənizdən keçmiş və bir çox yol aldıqdan sonra Kirmandan 

Kirmanşaha, oradan Babilə, Babildən də Şəhrizura” gəlmişdir. Bu qeyd və bu açıqlıq varkən 

“Cənnət şəhərin” qızıl Moskva olduğunu iddia etmək coğrafiya bilgisinə aykırıdır!... Şairin 

fantaziyasında canlanan bu ideal şəhərin yerini təyin etmək mütləq lazımsa, onu Qırğızla 

[Xırxız] ilgili bir ölkədə aramalıdır. Hər ideal şeyi türklüyə bağlayan şair “ideal şəhəri”ni 

dəxi, Türküstanda görmüşdür. Bilxassə, əski yunan qaynaqlarında da Türküstanda şəxsi mül-

kiyyət bilməyən cəmiyyətlərdən bəhs vardır” (2, s. 304). 

M.Ə.Rəsulzadə təkcə Qafqazın məkanca deyil, “Cənnət şəhəri” və “sovet cənnəti”nin kəs-

kin fərqləndiyindən xüsusi qeyd edir:  

“Nizaminin “Cənnət şəhər”i dindardır, sovet cənnəti isə dinsizdir. Birincisi Allahı tanır, 

ötəkisi Allahı rədd edər. Birincidə yalan söylənməz, ikincidə isə yalan ən böyük propaqanda 

silahıdır. Birincidə sevgi əsas, ikincidə isə nifrət hakimdir. Birincidə təsanüd əsil ikən, ikin-

cidə sinif qovğası əsasdır. Birincidə heyvanlar belə əmniyyətdə ikən, ikincidə insanlar belə 

daima ölüm qorxusu altındadır. Birincidə qan tökmək haram ikən, ikincidə qanlılıq əsasdır. 

Birinci hırsızlıq nədir bilməz, ikincidə hakim olan hırsızlıqdır... Birincidə polis yox, ikinci ən 

qanlı polis rejimidir. Birinci casusluq bilməz, ikincidə hər kəs casusdur. Birinci silahsız və 

barışçıdır, ikinci başdan-dırnağa qədər silahlıdır. Birinci fitnə nədir bilməz, ikinci bütün dün-

yanı tutuşduracaq bir fitnə yuvasıdır. Sözün özü: Dini əxlaqa və ictimai təsanüdə dayanan 

“Nizami sosializmi”lə dini rədd edən və siniflər qovğasını əsas tutan qanlı “rus sosializmi”nin 

bir-birinə bənzər heç bir tərəfi yoxdur!... (2, s. 304-305) 

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında 2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi İli” 

elan edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb. Sərəncamda deyilir ki, “dünya ədəbiyyatının 

görkəmli nümayəndəsi, dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi bəşəriyyətin 
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bədii fikir salnaməsində yeni səhifə açmış nadir şəxsiyyətlərdəndir. Nəhəng sənətkarın xalqı-

mızın mənəviyyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş parlaq irsi əsrlərdən bəri Şərqin misilsiz 

mədəni sərvətlər xəzinəsində özünəməxsus layiqli yerini qoruyub saxlamaqdadır. Nizami dü-

hası hər zaman dünya şərqşünaslığının diqqət mərkəzində olub. Ölkəmizdə Nizami sənətinin 

öyrənilməsi və tanıdılması sahəsində xeyli iş görülmüş, əsərlərinin nizamişünaslıqda yüksək 

qiymətləndirilən elmi-tənqidi mətni hazırlanmış, kitabları nəfis tərtibatda və kütləvi tirajla 

nəşr edilib. Nizami Gəncəvinin yubileyləri ölkəmizdə hər zaman təntənə ilə keçirilib. 2011-ci 

ildə Nizami Gəncəvinin 870 illiyi dövlət səviyyəsində silsilə tədbirlərlə geniş qeyd edilib. 

2021-ci ildə dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyi tamam 

olur. Qüdrətli söz və fikir ustadının insanları daim əxlaqi kamilliyə çağıran və yüksək mənəvi 

keyfiyyətlər aşılayan zəngin yaradıcılığının bəşər mədəniyyətinin nailiyyəti kimi müstəsna 

əhəmiyyəti nəzərə alınaraq, 2021-ci il Azərbaycan Respublikasında “Nizami Gəncəvi ili” elan 

edilib” (6). 

Beləliklə, Nizami Gəncəvi yaradıcılığında ideal cəmiyyət ideyası onun “İsgəndərnamə” 

poemasının “İqbalnamə” hissəsində öz əksini tapmış və Qərbdən əvvəl Şərqdə utopik ideyala-

rın təşəkkülündə və inkişafında həlledici rol oynamışdır.  

Məqalənin aktuallığı. Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında qədim fəlsəfi irsində ideal cə-

miyyət fenomenini, onun tarixilik və müasirlik baxımından aktuallığını üzə çıxarmaq ciddi el-

mi-nəzəri əhəmiyyət kəsb edir. Məqalənin aktuallığı ondadır ki, Nizaminin ideal cəmiyyət 

ideyası təkcə ictimai fikir tarixində deyil, müasir dövrdə də dəyərini qoruyub saxlamaqdadır.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondadır ki, Nizami Gəncəvinin yaradıcılığındakı 

ideal cəmiyyət fenomeni tarixilik və müasirlik baxımından təhlil predmeti kimi götürülmüş-

dür.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqat Qərb, Şərq və dünya ədəbiyyatında, 

qədim fəlsəfi fikir xəzinəsinə dəyərli bir töhfə kimi praktiki əhəmiyyətə malikdir. Materialdan 

Nizamişünaslıq və klassik ədəbiyyatın digər sahələrinin tədrisi zamanı da istifadə oluna bilər.  
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  У.Г. Балакишиев,  Я.Ш. Гулиева 

 

Проблема идеального общества в творчестве Низами Гянджеви 

 

Резюме 

 
В статье исследован феномен идеального общества в творчестве Низами Гянджеви.  

Как уже отмечалось, в “Игбалноме” части поэмы “Александра Македонского” 

идеализированный правитель Александр Македонский встречает “счастливое общест-

во” по возвращении в Грецию. Это общество по своей структуре представляет собой 

государство, отличающееся общественными отношениями, в котором царит справед-

ливость, взаимопомощь, во главе которого стоит мудрый правитель. Идеальное об-

щество Низами, представленное М.А.Расулзаде как “Райский город”, “Справедливый 

город”, также охарактеризовано советскими исследователями как “Советский рай”, 

“Идеальный социализм”. М.А.Расулзаде опроверг безосновательные идеи советских 

исследователей. 

                             

U.G. Balakishiyev, Y.Sh. Quliyeva 

 

The problem of an ıdeal socıety ın the work of Nızamı Ganjavı 

 

Summary 

 
The article examines the phenomenon of ideal society in Nizami Ganjavi’s work.  

As noted, in the “Iqbalname” section of the poem “Alexander”, when Alexander of 

Macedon returned to Greece, he came across a “happy society”. This society is a state whose 

structure is distinguished by public relations, justice, mutual assistance reigns, headed by a 

wise ruler. The ideal society of M.A.Rasulzadeh’s “Paradise city” and “Fair city” is 

characterized by Soviet researchers as “Soviet Paradise” and “Ideal socialism”. M.A. 

Rasulzade has subsided unreasonable ideas of Soviet researchers. 
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 Təqdim olunan məqalələrə tələblər 
  

1. Digər redaksiyalara təqdim olunmamış məqalələr qəbul edilir. 

2. Məqalələr son tədqiqatların nəticələrini əks etdirməli, yeni ideyalarla zəngin olmalı, el-

mi məqalələrin yazılışına qoyulan tələblər gözlənilməlidir. 

3. Məqalənin mətni təxminən 6-8 səhifə olmalıdır. Azərbaycan, rus və ingilis dillərində 

məqaləyə aid açar sözlər verilir. 

4. Məqalənin mətni Azərbaycan dilində latın əlifbası (Times New Roman), rus dilində kril 

əlifbası və ingilis dilində ingilis (ABŞ) əlifbası ilə Times New Roman — 14 şrift ilə 1,5 

intervalla yığılmalı, elektron variantı ilə birlikdə (disklə) təqdim olunmalıdır. 

5. Məqalələr üç dildən — Azərbaycan, ingilis və rus dillərindən birində çap olunur. Ya-

zıldığı dildən əlavə digər iki dildə məqalənin xülasəsi təqdim edilir. Xülasədə müəllifin soy-

adı, adı, atasının adı, məqalənin adı, irəli sürülən başlıca elmi müddəalar, tədqiqatdan alınan 

nəticələr, problemin nəzəri və praktik əhəmiyyəti öz əksini tapmalıdır. 

6. Məqaləyə müəllif haqqında aşağıdakı məlumatlar təqdim olunur: adı, soyadı, iş yeri, və-

zifəsi, elmi dərəcəsi və adı, iş və ev telefonları, ünvanı, E-mail. 

7. Məqalə aşağıdakı ardıcıllıqla yazılır: birinci sətirdə böyük hərflərlə məqalənin adı; ikin-

ci sətirdə müəllifin adı və soyadı, elmi dərəcəsi və elmi adı; üçüncü sətirdə iş yeri, vəzifəsi, 

daha sonra elektron poçtu (E-mail). 

8. Həmmüəlliflərin üç nəfərdən artıq olması məqsədəuyğun deyildir. 

9. Redaksiya məqalədə zəruri dəyişiklər və ixtisarlar, redaktə aparmaq hüququna malikdir. 

10. Məqalələrə iki mütəxəssisin rəyi, şöbə və ya kafedranın, həmçinin ali məktəbin Elmi 

Şurasının və orta ixtisas təhsili məktəbinin Pedaqoji Şurasının iclas protokollarından çıxarışlar 

əlavə olunur. 

11. Məqalədəki faktların, məlumatların dürüstlüyünə müəlliflər cavabdehdir. İrəli sürülən 

elmi müddəalar müəllifin özünə məxsus olmalı, istifadə edilmiş nəzəri fikirlərin mənbəyi gös-

tərilməlidir. 

12. Məqalədə son 5-10 ildə çap olunan əsərlərə istinadlara üstünlük verilməlidir. Məqalə-

nin sonunda verilən ədəbiyyat siyahısı əlifba ardıcıllığı ilə deyil, istinad olunan ədəbiyyatların 

mətndə rast gəlindiyi ardıcıllıqla nömrələnməli və məsələn, (1) və ya (1, s.119) kimi işarə 

olunmalıdır. Eyni ədəbiyyata mətndə başqa bir yerdə təkrar istinad olunarsa, onda istinad olu-

nan həmin ədəbiyyat əvvəlki nömrə ilə göstərilməlidir. 

13. Jurnal öz profilinə uyğun məqalələri dərc edir. 

14. Elmi məqalələrin sonunda elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq ak-

tuallıq əsaslandırılmalı, elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və s. aydın şəkildə 

verilməlidir. 

15. Plagiatlıq faktları aşkar edildikdə həmin məqalənin nəşri dayandırılır. 

16. Məqalə müəlliflərinin hüquqları qorunur. 

17. Jurnalda “ardı növbəti nömrədə” adı altında seriya məqalələr dərc olunmur. 

18. Məqalələrin müxtəlif dillərdə olan xülasələri bir-birinin eyni olmalı və məqalənin 

məzmununa uyğun gəlməlidir. 

19. Məqalələrdə müəllif(lər)in işlədiyi müəssisə və onun ünvanı, müəllifin elektron poçt 

ünvanı göstərilməlidir.  
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