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India   : 10 
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Pakistani   : 2 

Romania   : 3 

Saudi Arabia  : 2 

South Africa  : 1 

Sri Lanka   : 1 

Tunisia   : 1 

   

Ukraine   : 3 

 
  

Turkey : 42

Algeria : 5

Azerbaijan : 135

Bulgaria : 1

Canada : 1

England : 1

Ethiopia : 1



 
IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 

 To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “Meeting ID or Personal Link Name” and solidify the 
session. 

 The Zoom application is free and no need to create an account. 
 The Zoom application can be used without registration. 
 The application works on tablets, phones and PCs. 
 The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time. 
 All congress participants can connect live and listen to all sessions. 
 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the session. 
 

Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION 

 Make sure your computer has a microphone and is working. 

 You should be able to use screen sharing feature in Zoom. 

 Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress. 

 Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress program. 
 
 
 

ÖNEMLİ, DİKKATLE OKUYUNUZ LÜTFEN 
 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için online (video konferans sistemi üzerinden) 

sunum imkanı sağlanmıştır. 
 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID or Personal Link Name” yerine ID numarasını 

girerek oturuma katılabilirsiniz. 
 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur. 
 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir. 
 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor. 
 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları gerekmektedir. 
 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir. 
 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur. 
 

Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKNİK BİLGİLER 

 Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun. 

 Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz. 

 Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluşturduğumuz oturuma ait ID numarası gönderilecektir. 

 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir 

 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır 
 
 

Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number, 
exp. H- 1, Lütfi ARSLAN 

 
 

CONGRESS LANGUAGES:  
Azerbaijani, Turkish (All Turkic languages), English. 
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*** 
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*** 
Prof. Dr. Mahire HUSEYNOVA 

Vice-Rector of Azerbaijan State Pedagogy University 
 

*** 
Dr. Mustafa Latif EMEK 

President of ĠKSAD Institute 
 

*** 
Assoc. Prof.  Arastun MEHDIYEV 

Azerbaijan State Pedagogy University, Head of Scientific Research Center 
 

*** 
Assoc. Prof. Tünzale YUSĠFOVA 

Azerbaijan State Pedagogy University, Director of Shamakhi Campus   



 
 

 

HEAD OF SESSION: Doç. Dr. Gülşen NOVRUZOVA 
Authors Affiliation Presentation title 

Elmira Məhərrəmova  ADPU-nun ETM-nin əməkdaĢı 
ƏDƏBĠYYAT DƏRSLƏRĠNDƏ FƏNDAXĠLĠ VƏ 

FƏNLƏRARASI ĠNTEQRASĠYA 

Eyvaz Eminalıyev  
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

ADPU-nun ġamaxı filialı 
ĠSMAYIL ġIXLININ PUBLĠSĠSTĠKASI 

Aytən Teymurova  ADPU-nun ġamaxı filialı 
MÜASĠR MƏRHƏLƏDƏ ƏDƏBĠYYAT TƏDRĠSĠ 
METODĠKASININ ĠNKĠġAF XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

Sənubər ġükürova 

Səkinəxanım Xasıyeva  

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
Universiteti. ġamaxı filialı, müəllim 

AZƏRBAYCAN DĠLĠ FƏNNĠNĠN TƏDRĠSĠNDƏ ĠNNOVATĠV 
TEXNOLOGĠYALARDAN ĠSTĠFADƏ 

Rima Quliyeva ADPU-nun ġamaxı filialı 
ƏDƏBĠYYAT DƏRSLƏRĠNDƏ ġAGĠRDLƏRĠN ĠDRAK 

FƏALLIĞININ ĠNKĠġAF ETDĠRĠLMƏSĠ 

Gülnar Muxtarzadə 
ADPU-nun Azərbaycan dilçiliyi 

kafedrasının müəllimi 

MĠRZƏ ƏLƏKBƏR SABĠRĠN ġEĠRLƏRĠNDƏ VALĠDEYN VƏ 
ÖVLAD MÜNASĠBƏTLƏRĠ 

 Pərixanım Soltanqızı 
(Hüseynova) 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
Universiteti 

BƏXTĠYAR VAHABZADƏNĠN PUBLĠSĠSTĠKASI 

Aynur Qafarli 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
Universitetinin “Türk 

araĢdırmaları” bölməsinin kiçik 
elmi iĢçisi 

ġAGĠRD NĠTQĠNĠN FORMALAġMASINDA SÖZÜN LEKSĠK-
SEMANTĠK XÜSUSĠYYƏTLƏRĠNĠN BAġLICA ROLU 

Aytən Abbasova 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
Universiteti 

“Türk araĢdırmaları” bölməsinin 
böyük elmi iĢçisi, filologiya üzrə 

fəlsəfə doktoru 

QAZAX ġAĠRĠ MĠRYAQUB DULATOVUN 
YARADICILIĞINDA MILLI MÜCADILƏYƏ SƏSLƏYIġ 

Minaya Mammadova  
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 

WORDS OF TURKIC ORIGIN IN GEORGE GORDON 
BYRON’S WORK 

Nazlı Həsənova Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
Universiteti 

Müasir ingilis dili müəllimlərinin peĢəkarlığı haqqında 

Gulshan Novruzova Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
Universiteti 

THE ROLE OF MENTOR SUPPORT IN DEVELOPING 
TEACHERS' RESEARCH SKILLS 

Zenfira Seyidova  Azerbaijan State Pedagogical 
University 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

IN LIBRARIES, CANADIAN EXPERIENCE 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Doç.Dr. Nazile ABDULLAZADE 
Authors Affiliation Presentation title 

Aynurə Babayeva 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
Universitetinin “Türk 

araĢdırmaları” bölməsinin 
laborantı 

QIRĞIZ ġAĠRĠ ALIKUL OSMONOVUN POEZĠYASINDA 
VƏTƏNPƏRVƏR HĠSLƏRĠN TƏRƏNNÜMÜ 

XoĢbəxt Əliyeva 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 
MƏHƏMMƏD FÜZULĠNĠN YARADICILIĞINDA ġĠFAHĠ 

XALQ ƏDƏBĠYYATI 

Ġlkin Əsgərov 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 

AZƏRBAYCAN DĠLĠNDƏ ġƏKĠLÇĠLƏRĠN YARANMA 
YOLLARI VƏ LEKSĠK ġƏKĠLÇĠ FUNKSĠYASINDA ÇIXIġ 

EDƏN QRAMMATĠK ġƏKĠLÇĠLƏR 

Nazilə Abdullazadə 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 
YENĠ NƏSĠL (KURĠKULUM) ƏDƏBĠYYAT DƏRSLĠKLƏRĠ: 

REALLIQLAR, PERSPEKTĠVLƏR 

Validə ġıxəliyeva 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 
ENIS BEHIÇ KORYÜREYIN MILLI MÜCADILƏ IDEYALI 

ġEIRLƏRI 

Fəxrəddin Yusifov 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 
NƏSĠMĠ ĠRSĠNĠN TƏDRĠSĠNƏ BĠR NƏZƏR 

Aynur Mammadova 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 
LINGUISTIC ANALYSIS OF JANE AUSTEN'S WORK 

Elvan Caferov 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 

THE LATEST METHODS USED IN EDUCATION SHOULD 
BE COMPARED WITH THE DEPARTMENTS OF 

CONTEMPORARY TURKISH DIALECTS AND TURKISH 
LANGUAGE AND LITERATURE AT HACETTEPE 

UNIVERSITY IN TURKEY. 

Mehriban Serdarova 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
Universiteti, Elmi-Tədqiqat 
Mərkəzinin Fundamental 

AraĢdırmalar bölməsinin kiçik elmi 
iĢçisi. 

HEYDƏR ƏLĠYEVĠN TƏHSĠL ĠRSĠ MÜASĠR AZƏRBAYCAN 
TƏHSĠLĠNĠN KONSEPTUAL ƏSASI KĠMĠ 

ġəfa Muradova 
ADPU, AMEA-nın M. Füzuli adına 

Əlyazmalar Ġnstitutunun 
dissertantı 

Ġmadəddin Nəsiminin əsərlərində Quran ayələri 

Nurlana Kazımova  
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 
Təhsildə innovativ texnologiyalar 

Gariba Mammadova ASPU, phd. in philology 
THE IMPORTANCE OF INTERNATIONAL PROJECTS IN 

THE HIGH EDUCATION 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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Authors Affiliation Presentation title 

GülĢən Mehdizadə ADPU-nun kiçik elmi iĢçisi PEDAQOJĠ PROSSESDƏ MƏQSƏDƏUYĞUN METOD 
TƏTBĠQĠNĠN ƏHƏMĠYYƏTĠ 

Təranə Əkbəri 
ADPU-nun ġamaxı filialının baĢ 

müəllimi, 
AZƏRBAYCANDA YAYILMIġ QARAÇÖRƏKOTU 

(NĠGELLA L.) CĠNSĠ NÖVLƏRĠ 

Tünzalə Yusifova 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universitetinin ġamaxı filialının 
direktoru 

CƏMĠYYƏTĠN DĠNAMĠK ĠNKĠġAFINDA ELM VƏ TƏHSĠLĠN 
ROLU 

Lətifə Mehdi-zadə  ATU-nun Tibb fakültəsi ĠNSAN KAPĠTALININ ĠDARƏ OLUNMASI PROBLEMLƏRĠ 

Fəxrəddin Məmmədov, 
Babək Abdullayev 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
Universitetinin ġamaxı filialı 

ERMƏNĠLƏRĠN QAFQAZDA MƏSKUNLAġMASI TARĠXĠ 
VƏ AZƏRBAYCANA QARġI ƏSASSIZ ƏRAZĠ ĠDDĠALARI. 

Məlahət Səmədova  
Azərbaijan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 

TÜRKMƏNġƏLI MORFEMLƏR RUS TOPONIMLƏRININ 
TƏRKIBINDƏ 

Zülfiyyə Kərimova   
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti, Ümumi Coğrafiya 
kafedrası 

COĞRAFĠYA DƏRSLƏRĠNDƏ DĠYARġÜNASLIQ 

Zərifə Həmidova 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti, 

AZƏRBAYCANDA SEYSMĠK MÜġAHĠDƏ MƏNTƏQƏLƏRĠ 
ÜZRƏ SEYSMOGEOLOJĠ AMĠLLƏRĠN ROLU. 

Sarıgül Sadıxova 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 
XARĠCĠ DĠL TƏLĠMĠNĠN PSĠXOLOJĠ ƏSASLARI 

Məlahət Babayeva ADPU-nun Ədəbiyyat kafedrası 
PSĠXOFOLKLORĠSTĠKANĠN ÜFÜQLƏRĠ – ĠNTEQRATĠV 
ġĠFAHĠ XALQ YARADICILIĞI ELMĠNDƏ ĠSTĠQAMƏTLƏR 

Nəbi Əsədli 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 
ĠĢğaldan azad olmuĢ ərazilərdə ekoloji problemlər 

Ġlhamə Sultanova 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universitetinin 
BILIK TAKSONLARI:MAHIYYƏT VƏ MƏZMUNU 

Elmira Aliyeva 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 

THE PROBLEM OF UNDERSTANDĠNG ĠN 
PSYCHOLĠNGUĠSTĠCS. 
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Zulfiyyə Vəliyeva 
Respublikanın Əməkdar Müəllimi 

ADPU əməkdaĢı 
TƏDRĠS PROSESĠNDƏ YENĠ TEXNOLOGĠYALARDAN 

ĠSTĠFADƏNĠN ƏHƏMĠYYƏTĠ 

Firidə Mustafayeva 
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
Universitetinin ġamaxı filialı 

ĠBTĠDAĠ SĠNĠFLƏRĠN RĠYAZĠYYAT DƏRSLƏRĠNDƏ 
MODELLƏġDĠRMƏNĠN ROLU  

Almarə Abbasova 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 

RIYAZIYYAT DƏRSLƏRINDƏ ĠNFORMASĠYA 
TEXNOLOGIYALARININ ROLU. ĠNFORMASĠYA 

CƏMĠYYƏTĠNƏ KEÇĠD 

Sevinc BaxĢiyeva,  
Ruqiyyə BabaĢova  

ADPU-nun ġamaxı filialı 
BAĞÇA YAġLI UġAQLARIN NĠTQĠNĠN ĠNKĠġAF 
ETDĠRĠLMƏSĠNDƏ MƏNTĠQĠ –ĠNTELLEKTUAL 

OYUNLARDAN ĠSTĠFADƏ 

Zərifə Cavadova ADPU-nun ġamaxı filialı 
1920-1930-CU ĠLLƏRDƏ AZƏRBAYCANDA KƏND 

ZĠYALILARININ REPRESSĠYASI TARĠXĠNDƏN 

ƏliĢah Eyyubov 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
Universitetinin ġamaxı filialı 

ƏNƏNƏVĠ TƏLĠM ĠLƏ FƏAL VƏ ĠNTERAKTĠV TƏLĠM 
ARASINDA ƏLAQƏ 

ġasəddin Mikayılov ADPU-nun ġamaxı filialı 
ġƏXSĠYYƏTĠN FORMALAġMASINDA MƏNƏVĠ 

DƏYƏRLƏR 

ġəlalə Seyidova 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
Universitetinin ġamaxı filialı 

ĠBTĠDAĠ SĠNĠFLƏRDƏ TEXNOLOJĠ BACARIQLARIN 
FORMALAġDIRILMASINDA KOMPÜTER 

TEXNOLOGĠYALARININ ROLU 

Səməngül Abdullayeva  
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
Universitetinin ġamaxı filialın 

müəllimi 

MƏKTƏBƏQƏDƏR YAġLI UġAQLARIN ĠNKĠġAFINDA 
OYUNLARIN ƏHƏMĠYYƏTĠ 

Mehpare Aliyeva 
Azerbaijan State of Pedagogical 

University Center of Foreign 
Languages 

TECHNOLOGY OF TEACHING MODERN ENGLISH IN 
PEDAGOGICAL FACULTIES 

Qahirə ġahbazova 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universitetinin ġamaxi filialinin 
dekanı, 

MÜASIR DÖVRDƏ ĠNFORMASIYA MƏDƏNIYYƏTI 

Qüdrət Umudov 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 

“Kitabi-Dədə Qorqud”un kommunist rejimi tərəfindən 
yasaqlanmasının sosial-siyasi səbəbləri 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 
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Konul Samadova 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 
AUXILIARY PARTS OF SPEECH IN THE NORTHERN 

DIALECTS OF THE AZERBAIJANI 

Ülkər BaxĢiyeva 
ADPU-nun Filologiya fakültəsinin 
Ədəbiyyatın tədrisi texnologiyası 

kafedrasının müəllimi. 

Mirzə Ġbrahimovun elmi-nəzəri görüĢlərində aĢıq ədəbiyyatı 
məsələləri 

Elman Quliyev 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
Universitetinin professoru, 

“Türk araĢdırmaları” bölməsinin 
müdiri 

ÇAĞDAġ TÜRK POEZĠYASINDA ġUġA TARIXI- MILLI 
YANAġMA KONTEKSTINDƏ 

Yaqut Ağasiyeva 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 
QORXU PROBLEMĠNƏ PSIXOLOJI ƏDƏBIYYATLARDA 

MÜXTƏLĠF YANAġMALAR 

Yaqut Ağasiyeva  
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti QORXULARIN PSIXOKORREKSIYASI 

Zalxa Orucova 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universitetinin doktorantı 

HÜSEYNBALA MĠRƏLƏMOVUN TARĠXĠ ROMANLARINDA 
TARĠXĠLĠK VƏ BƏDĠĠ TƏXƏYYÜL 

Ayətxan Ziyad (Ġsgəndərov) 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
Universiteti. Elmi iĢçi 

ZAHID XƏLĠLĠN UġAQ ġEĠRLƏRĠNDƏ SƏRLÖVHƏ-
ADLAR SĠSTEMĠ 

Ulduz Qəhrəmanova 
ADPU-nun “Ədəbiyyat” 
kafedrasında müəllim 

Mirzə Ələkbər Sabir və müasiri Əli Nəzmi (MəĢədi Sijumqulu 

Prof. Dr. Tahir Balcı 
Çukurova Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Alman Dili Eğitimi 

Anabilim Dalı 

DĠLBĠLGĠSĠNDE YÜKLEME BAĞLI OLMA YA DA OLMAMA 
SORUNU 

Prof. Dr. Tahir Balcı 
Çukurova Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Alman Dili Eğitimi 

Anabilim Dalı 

BAĞLAÇSAL ZARFLAR 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Prof.Dr. Hacer HÜSEYNOVA 
Authors Affiliation Presentation title 

Sevinc Əliyeva 
Bakı Slavyan Universiteti, Bakı 
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi və dünya 

ədəbiyyatı kafedrası 

Ən müasir ədəbiyyatda “kütləvi” və “elitar ədəbiyyatın” 
innovativ aspektləri. 

Samirə Əhmədova 

Bakı Slavyan Universiteti, Bakı 
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi və dünya 

ədəbiyyatı kafedrası 

“1960-80-ci illər Rus və Azərbaycan nəsrində müasirlik və 
müasir qəhrəmanlar problemləri” 

Həcər Hüseynova 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti, 
Müasir Azərbaycan dilində və göytürk yazılarında ismin 

halları 

Sevinc Sadıqova 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 

ƏDƏBĠ DĠLDƏ ARXAĠKLƏġMĠġ SĠFƏTLƏR QƏRBĠ 
AZƏRBAYCAN ġĠVƏLƏRĠNDƏ 

ġahanə Həsənova  
ADPU, Filologiya 

fakultəsi,Ədəbiyyat kafedrasının 
müəllimi 

F.Köçərli irsinin tədqiqi və nəĢri problemləri 

Bilal Həsənli 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti, 
Ədəbiyyat dərslərində keys metodundan istifadə imkanları 

Gülər Süleymanova 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 
ġeir mətnlərində koqeziya 

Könül Həsənova 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 

Azərbaycan nəsrində çox nöqtə qənaət prinsipinin sintaktik 
göstəricisi kimi 

Aytən BaxĢəliyeva 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 
DEVĠD MĠTÇELĠN ƏDƏBĠYYATDA ROLU 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 

  

24.05.2022 | SESSION- 1 | HALL-2 

Baku Local Time: 11:00-13:30 

Ankara Local Time: 10:00-12:30  

Meeting ID: 831 3322 0089 | Passcode: 242424 



 

 

HEAD OF SESSION: Doç. Dr. Soltan HÜSEYNOĞLU 
Authors Affiliation Presentation title 

Fatma Hüseynova 

Bakı Slavyan Universiteti, 
Əbədiyyat nəzəriyyəsi və dünya 

ədəbiyyatı kafedrası, 
Avropanın türk dramaturgiyasına təsiri 

Suad Əfəndiyeva Bakı Slavyan Universiteti XX əsr Azərbaycan poeziyası kontakt əlaqələri kontekstində: 
obraz-tematik yaxınlıqdan janr innovasiyalarına doğru 

Könül Məmmədzadə  
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti ONOMASTĠK VAHĠDLƏRDƏN DÜZƏLMĠġ TERMĠNLƏR 

Mehtap Yorgancı,  
Gonca Subasi 

Coordinatorship of Foreign 
Languages, Konya Technical 
University// ELT Department, 

Anadolu University 

THE EFFECTS OF TASK INDUCED INVOLVEMENT LOAD 
HYPOTHESIS ON TURKISH EFL LEARNERS’ 

INCIDENTAL VOCABULARY LEARNING 
THROUGH RECEPTIVE VOCABULARY TASKS 

Soltan Hüseynoğlu 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 
Ədəbiyyat təlimində yeni texnologiyalar 

Məsmə Ġsmayılova 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 

DĠALOQLARDA ĠġLƏNƏN YARġMÇIQ VƏ ELLĠPTĠK 
CÜMLƏLƏRDƏ EMOSĠONALLIQ VƏ BƏZĠ FEĠLLƏRĠN 

ƏHƏMĠYYƏTĠ 

Simuzər Əliyeva 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 

MĠRZƏ ƏLƏKBƏR SABĠRĠN UġAQ ġEĠRLƏRĠNDƏ 
MAARĠFÇĠLĠYĠN TƏBLĠĞĠ 

Fidan Nəzərli 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 
C.ROULĠNQĠN ƏSƏRLƏRĠNDƏ ELLĠPSĠSĠN ROLU 

Könül ġxəliyeva 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 

ĠBTĠDAĠ SĠNĠFLƏRĠN AZƏRBAYCAN DĠLĠ TƏLĠMĠNDƏ 
ġAGĠRDLƏRĠN NĠTQ VƏ TƏFƏKKÜRÜNÜN ĠNKĠġAF 

ETDĠRĠLMƏSĠ YOLLARI 

Gültəkin Abdullayeva  
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 

ĠBTĠDAĠ SĠNĠFLƏRDƏ LÜĞƏT ÜZRƏ ĠġĠN APARILMASI 
YOLLARI 

Qizxanim Qəhrəmanova  
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 

ĠNKLÜZĠV TƏHSĠL ġƏRAĠTĠNDƏ PSĠXOPEDAQOJĠ 
TƏLƏBLƏRĠN NƏZƏRƏ ALINMASI 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 
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Svetlana Məmmədova 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti Substantiv söz birləĢmələrində sintaktik-semantik əlaqələr 

Tamam Mehrabova 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti Müasir Türk dillərinin müqayisəli öyrənilməsinin əhəmiyyəti 

Qəmər Alxanova  
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti Türkiyə və Azərbaycan ədəbiyyatında psixoloji roman 

Vəsilə Razimi 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti Ədəbiyyat dərslərində innovativ texnologiyaların tətbiqi 

Məmmədova Kəmalə Abdin 
qızı 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
Universiteti 

Euonymus europaea L.cücərtilərinin ex situ Ģəraitində  

böyümə xüsusiyyətlərinin tədqiqi 

Aytən Heybətova 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 
PaĢa Qəlbinur poeziyasının fərdi üslub 

Elnarə Niftəliyeva 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 
Köməkçi nitq hissələrində enantiosemiya hadisəsi 

Ġradə Kərimova 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 
Aran-Alban sözü apelyativi arxaikləĢən toponim kimi 

Zemfira Abbasova  Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
Universiteti 

Xüsusi adların toplanması və araĢdırılmasında folklor 

nümunələrinin əhəmiyyəti və rolu 

Könül Sadıqova 
ETM-in Türk araĢdırmaları 

bölməsi elmi iĢçi ADPU 
Məxtumqulu Fəraqi yaradıcılığında mövzu rəngarəngliyi 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 
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HEAD OF SESSION: Ananda Majumdar 
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Ananda Majumdar 

The University of Alberta 
(Bachelor of Education after 

Degree Elementary, Faculty of 
Education, 

Community Service-Learning 
Certificate and Certificate in 
International Learning, CIL) 

From COVID-19 Learning Disruption to Recovery – 
Pedagogy in Crisis Period 

Abubakar Abdulkadir 
Department of Islamic Studies 

Umaru Musa Yar’adua University, 
Trends in Curriculum Development: A Historio-descriptive 

Design 

Fr. Baiju Thomas 

Ramakrishna Mission 
Vivekananda Educational and 
Research Institute, Faculty of 

Disability 
Management and Special 

Education, Vidyalaya Campus, 

The Role of Teachers in Inculcating Morals and Social 
Responsibility among Students in the 21 st Century 

Classroom Settings 

Tarsisius Gahadzikwa Galgotias University Education, the key to success? 

Santa Stopniece 

PhD of Intercultural 
Communication (dual citizen of 

Latvia and Finland) 
Vice Dean of Foreign Affairs 

Suzhou Polytechnic Institute of 
Agriculture (China) 

Workshops outdoors: means of restoration amidst COVID-
19 online mode 

Gwaison Panan Danladi, 
Clementina Hashimu Bulus, 

Apeh Ajene Sunday 

Department of 
Economic&Management Sciences 

Nigerian Police Academy // 
Department of Education 

Foundation, University of Jos, 

Key Aspects of Teaching and Learning Economics in 
Nigerian Universities 

Nigar ġahhüseynbəyova 
AMEA Fəlsəfə institutunun 

dissertantı 

Health-saving technologies within the educational process of 
Azerbaijan. 

Gazali Ibrahim,  

Nazatul Faizah Binti Haron, 
Ismail Ibrahim Muhammad 

Faculty of Business and 
management 

University Sultan Zainal Abidin 

THE ROLE OF TECHNICAL AND VOCATIONAL 
EDUCATION IN ECONOMIC GROWTH; A CASE STUDY 

OF NIGERIA 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 
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Dr. Marius LOLEA,  
Daniela NEGREA,  
Emeric SZABO,  

Sorin GALE 

University of Oradea //Water 
Company S.A.CAO of Oradea 

USING IN THE TEACHING PROCESS OF THE WEB 
PLATFORMS FOR LOCATING AND ASSESSING THE 
POTENTIAL OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES 

Dr. Marius LOLEA,  
Daniela NEGREA,  
Emeric SZABO,  

Sorin GALE 

University of Oradea //Water 
Company S.A.CAO of Oradea 

ABOUT THE SUCCESS ON LABOR MARKET FROM 
ROMANIA OF ENERGY ENGINEERING STUDY 

GRADUATES 

Yeganə Məmmədova 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
Universitetinin Məktəbəqədər 

təhsilin pedaqogikası kafedrası 

MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏHSĠL MÜƏSSĠSƏLƏRĠNDƏ 
ĠNTERAKTĠV TƏLĠM TEXNOLOGĠYALARININ TƏTBĠQĠ 

ÜZRƏ ĠġĠN TƏġKĠLĠ 

Elnurə Səfərova 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 

Biologiyanın tədrisində «Mədə bağırsaq xəstəliklərinin 
səbəbləri, onların qarĢısının alınması» mövzusunun 

“Debat”ların tətbiqi ilə öyrədilməsi 

Fəridə Səfərəliyeva  
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 

Ġbtidai siniflərdə Ģagirdlərin yazı bacarıqlarının 
formalaĢdırılması 

Meftun DENĠZ, Prof. Dr. 
Seyhun DOĞAN 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul 
Üniversitesi 

THE ROLE OF EUROPEAN UNION EDUCATION AND 
YOUTH PROGRAMMES IN FOREIGN LANGUAGE 

LEARNING AT VOCATIONAL AND TECHNICAL 
HIGHSCHOOLS IN TURKEY 

Moses Adeolu AGOI,  

Ismail Olaniyi MURAINA 

Lagos State University of 
Education 

SYNCHRONISTIC EFFECTS OF DIGITAL 
TRANSFORMATION ON INDIGENOUS EDUCATION 

Faryal Ishtiaq,  

Saba Gulzar 

MS Scholar in Economics, Lahore 
College for Women University 

Lahore 

Role of Education in Eradication of Gender Inequality 

ELAFRI nedjwa, LALMI 
Abdallah, SASSI boudemagh 

Souad, BOUMALI Badreddine, 
BERKANI Hemza Abdelfettah, 

ROSE Bertrand 

université de 
Constantine//université de Larbi 

ben Mhidi Oum Bouaghi// 
université de Strasbourg 

Identification of predictors of students' attitudes towards ICT 
in higher education: the case of the university of constantine 
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Arshi Naim 
Department of Information 

Systems, King Khalid University, Relevance of E-learning Quality Matters in Higher Education 

Arshi Naim 
Department of Information 

Systems, King Khalid University, 
Role of Virtual Education to help Students with Diverse 

Skills 

David Wortley 360in360 Immersive Experiences, The Future of Education in the Metaverse Age 

Akhilesh Kumar Singh 
Jawaharlal Nehru University, 
Research Scholar, School of 

Computer and Systems Sciences, 

A TRUSTED AND SECURED IoT-ENABLE ENVIRMENT 
WITH BLOCKCHAIN TECHNOLOGY (TSIEBT) 

Dr MEKKAOUI Kheireddine University of Saida Smart parking ecosystem based on IoT and AI 

Elnarə Ġsmayılova 

ADPU Cəlilabad filialı, “ Təbiət və 
sosial elmlər, onaların tədrisi 

texnologiyaları ” 
kafedrasının baĢ müəllimi 

TƏLƏBƏLƏRĠN SAĞLAM HƏYAT TƏRZĠNĠN 
FORMALAġDIRILMASINDA ĠNNOVATĠV 

TEXNOLOGĠYALARDAN ĠSTĠFADƏ 

Teybə Əfəndiyeva  
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 

TƏHSĠL VƏ PEDAQOJĠ PSĠXOLOJĠ TƏDQĠQATLARDA 
ĠNNOVATĠV TEXNALOGĠYALAR. 

Mirvari Ġsmayilova  
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 
Elmi kommunikasiyanın inkiĢaf mərhələləri və kütləviləĢməsi 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 
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HEAD OF SESSION: Doç.Dr. Araz FERECOV  
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Sevil Ġbrahimova 

Azərbaycan Respublikasının 
Əməkdar müəllimi ADPU-nun 

ġəki filialının müəllimi 
Elektron texnologiyalarının tədrisinin əhəmiyyəti 

Araz Fərəcov, 
Sərmayə Həziyeva  

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
Universitesi 

ALI TƏHSĠL MÜƏSSĠSƏLƏRĠNDƏ TƏHSĠLDƏ- ĠKT 
KURSUNUN TƏDRĠSĠNDƏ YENĠ TƏLĠM ÜSULLARI VƏ 
VEB 2.0 ALƏTLƏRĠNDƏN ĠSTĠFADƏNĠN ƏHƏMĠYYƏTĠ 

Dr.Öğr. Üyesi Selçuk DEMĠR 

ġırnak Üniversitesi, Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 

Antrenörlük 
Eğitimi Anabilim Dalı 

OKUL MÜDÜRLERĠNĠN OTANTĠK LĠDERLĠK 
DAVRANIġLARININ ÖĞRETMENLERĠN GÖRÜġLERĠNE 

GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Rəhimə Məmmədova,  
Səliqə Qəhrəmanova 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
Universiteti 

Müasir təlim texnologiyaları (kimya elmləri üzrə) fənninin 
tədrisinin prespektivləri 

PəriĢan Həsənova 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 

MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏHSĠLDƏ ĠNNOVATĠV 
YANAġMALAR VƏ ONUN YARATDIĞI BƏZĠ 

PROBLEMLƏR. 

Hamayıl ALĠZADA,  

Halis Adnan ARSLANTAġ 

EskiĢehir Osmangazi 
Üniversitesi Eğitim bilimleri 
fakültesi, Yükseköğretimin 

Yönetimi ve Politikası Anabilim 
Dalı, 

AZERBAYCAN YÜKSEKÖĞRETĠMĠNDE KADINLARIN 
BÖLÜM SEÇĠMĠNĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER 

Oleksandr Katashov Kharkiv Secondary School 37, 

CREATIVE WRITING AS A WAY TO PREPARE 
UKRAINIAN HIGH SCHOOL STUDENTS FOR WRITING 

SECTION OF EXTERNAL INDEPENDENT TESTING (EIT) 
IN ENGLISH 

Doç. Dr. Osman Ferda 
BEYTEKĠN, Hale KARATAġ 

Ege Üniversitesi 
Ortaokul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Yeterliliklerinin 

Ġncelenmesi 

Doç. Dr. Osman Ferda 
BEYTEKĠN, Hale KARATAġ 

Ege Üniversitesi 
Okul Yöneticilerinin Teknoloji Kullanımı Sıklıklarının ĠĢlevleri 

Bağlamında Ġncelenmesi 

Sevinc ġabanova 

Xuraman Əliyeva 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
Universiteti 

Fizika məsələlərinin həllində Python proqramlaĢdırma 
dilindən istifadə metodikası 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 
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Ġsmət Məmmədova 
Azərbaijan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti Müəllim cəmiyyətin inkiĢafında hərəkətverici qüvvədir 

Prof. Dr. Gürbüz OCAK, Psk. 
Dan. Rüveysa GÜNHAN, Öğr. 

Gör. Akın KARAKUYU, 

Afyon Kocatepe Üniversitesi, 
Konya Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü, 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, 

ORTAOKUL ÖĞRENCĠLERĠNĠN YARDIMSEVERLĠK 
EĞĠLĠMLERĠNĠN ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLER AÇISINDAN 

ĠNCELENMESĠ 

Doç. Dr. Adem BAYAR, Erol 
GÖKÇE 

Amasya Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi, Amasya Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ OYUN BAHÇELERĠNĠN 
OLUġTURULMASINDA KARġILAġILAN SORUNLAR VE 

ÇÖZÜM YOLLARI 

Doç. Dr. Adem BAYAR, Murat 
AYDIN 

Amasya Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi, Amasya Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

DĠJĠTAL ORTAMIN ĠLKOKUL ÖĞRENCĠLERĠNĠN 
SOSYALLEġMELERĠNE YÖNELĠK ÖĞRETMEN 

GÖRÜġLERĠ 

Gökhan DÜNDAR, Doç. Dr. 
MenekĢe Seden TAPAN 
BROUTIN, Doç. Dr. Gül 

KALELĠ YILMAZ 

Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü, Bursa Uludağ 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Fakültesi Matematik ve Fen 

Bilimleri Eğitimi Bölümü 
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı- 

Liselere GeçiĢ Sistemi Matematik Sorularının Matematik 
Öğretmenlerinin Dokümantasyon Süreçlerine Etkileri 

Könül Xudazadə  
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 

Gələcək müəllimlərin pedaqoji obrazının formalaĢmasında 
psixoloji amillərin rolu 

Səbinə Ġsmayılova 

ADPU Cəlilabad filialının Təbiət 
və sosial elmlər, onların tədrisi 

texnologiyaları 
kafedrasının baĢ müəllimi 

BĠOLOGĠYA DƏRSLƏRĠNĠN ĠNNOVATĠV 
TEXNOLOGĠYALARIN TƏTBĠQĠ ĠLƏ SƏMƏRƏLĠ TƏġKĠLĠ 

Aynur Ələkbərova 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 
Qədim və Müasir ingilis dili 

Nur ORHAN, Doç.Dr. Samet 
Hasan ABACI 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 

SPOR BILIMLERI FAKÜLTESI ÖĞRENCĠLERĠNDE AKILLI 
TELEFON BAĞIMLILIĞININ ZAMAN YÖNETĠMĠ VE 

AKADEMĠK BAġARILARINA ETKĠSĠ 

Cəlilova Sevinc, 

 GülĢən Musayeva 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
Universiteti 

FĠZĠKADAN ELMĠ SAVADLILIQ SƏRĠġTƏSĠNĠN 
FORMALAġDIRILMASI MƏQSƏDĠ ĠLƏ SĠTUASĠYA 
MƏSƏLƏLƏRĠNĠN QURULMASI TEXNOLOGĠYASI 
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Onwuamah Chiamaka 
Precious 

Nwafor Orizu College of 
Education Nsugbe 

The African Writer Cannot Afford The Luxury of Art for Art's 
Sake. In the Studies of Chinua Achebe Things Fall Apart 

And Chimamanda Adichie Half of a Yellow Sun. 

Doç. Dr. Adem BAYAR, Yasin 
KURT 

Amasya Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi 

OKUL ÖNCESĠ ÖĞRETMENLERĠNĠN SINIF YÖNETĠMĠ 
SÜRECĠNDE YAġADIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI 

Kazem Gholizadeh, Dr. Abbas 
Heydari 

Department of Architecture and 
Urban Planning, Technical and 

Vocational University (TVU), 
Department of Civil Engineering, 

Technical and Vocational 
University (TVU), 

SCHOOL YARD DESIGN BASED ON PROMOTING 
CHILDREN'S CREATIVITY -CASE STUDY KHALKHAL 

CITY GIRLS' PRIMARY SCHOOLS 

Kazem Gholizadeh, Dr. Abbas 
Heydari 

Department of Architecture and 
Urban Planning, Technical and 

Vocational University (TVU), 
Department of Civil Engineering, 

Technical and Vocational 
University (TVU), 

THE EFFECT OF CLASSROOM DESIGN ON CHILD 
LEARNING. A CASE STUDY OF ELEMENTARY SCHOOL 

IN KHALKHAL 

Rəhilə Hümmətova 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 

QOġMA ĠLƏ LEKSĠKOLOGĠYANIN ƏLAQƏLĠ TƏDRĠSĠNDƏ 
TƏLĠM METODLARINDAN ĠSTĠFADƏ ĠMKANLARI 

El Halaissi Marwane, 
ALAAMRI Nahid, 

TARBALOURI Essaid, 

Research team on 
Entrepreneurship, Management, 

Sustainable Development, // 

Social entrepreneurship education: an answer to the 
educational system challenges 

Lect. Vasyl PUZANOV 

Zaporizhzhia National University, 
Faculty of Foreign Philology, The 
Department of English Translation 

Theory and Practice 

ADDITIONAL METHODS FOR MOTIVATING STUDENTS 
IN LEARNING ENGLISH. 

Esmira Məmmədova 

ADPU-NUN “AZƏRBAYCAN DĠLĠ 
VƏ ONUN TƏDRISI 
TEXNOLOGĠYASI” 

KAFEDRASININ BAġ MÜƏLLĠMĠ 

Ġbtidai siniflərin üçüncü sinif Azərbaycan dili dərsliyində 
morfoloji məsələlərin təhlili 

Gülnaz Əhmədova 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 

ĠBTĠDAĠ SĠNĠF ġAGĠRDLƏRĠNĠN DĠQQƏTĠNĠ ĠNKĠġAF 
ETDĠRMƏK TƏLĠM FƏALĠYYƏTĠNĠN ƏSAS KOMPONENTĠ 

KĠMĠ 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 
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Abir Bounaama 
Department of mathematics, 
University of 20 August 1955 Blow Up results for a Nonlinear Hyperbolic Problem. 

Prof. Dr. Ali Farajzadeh 
Department of mathematics, Razi 

university Fixed point results for generalized weakly contractive maps 

Rümeysa CEVAHĠR, MenekĢe 
Seden TAPAN BROUTIN, 

Çiğdem ARSLAN 

Ġstanbul Üniversitesi-CerrahpaĢa, 
Bursa Uludağ Üniversitesi, 

DÖRTGEN KAVRAMININ DĠDAKTĠK DÖNÜġÜM 
SÜRECĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

AyĢe SANDIKÇI 
Ondokuz Mayıs University, 

Faculty of Arts and Sicences, 
Mathematics Department 

CERTAIN PROPERTIES OF STFT ON WEIGHTED 
FUNCTION SPACES 

AyĢe SANDIKÇI 
Ondokuz Mayıs University, 

Faculty of Arts and Sicences, 
Mathematics Department 

SHORT-TIME FOURIER TRANSFORM ON BESOV 
SPACES 

Fatma Sümeyye APAN, 
Doç. Dr. Tuğba HORZUM 

Millî Eğitim Bakanlığı, Matematik 
Öğretmeni, Necmettin Erbakan 

Üniversitesi, Ereğli Eğitim 
Fakültesi, 

SOYUT CEBĠR DERSĠ VEREN ÖĞRETĠM 
ELEMANLARININ ÖĞRETĠM UYGULAMALARI 

Ali Farajzadeh, Sandeep 
Kaur, Alkan Özkan 

Department of mathematics, Razi 
university, Department of 

Mathematics and Statistics, 
Central University of Punjab, 
Department of Mathematics, 

Faculty of Arts and Sciences, Igdır 
University 

On Soft Equicontinuity 

Zihni Alp ÇEVĠK, Ali 
ERÇETĠN, Koray ÖZSOY 

Adıyaman Üniversitesi , Besni 
MYO, Mekatronik Programı// 

Adıyaman Üniversitesi , Besni 
MYO, Mekatronik Programı// 

Adıyaman Üniversitesi , Besni 
MYO, Mekatronik Programı 

EKLEMELI ĠMALAT YÖNTEMĠYLE ĠMAL EDĠLEN METAL 
PARÇALARIN MĠKROĠÇYAPI VE YÜZEY ÖZELLĠKLERĠ 

Aslıhan KORUYUCU, ĠPEK 
KESER 

Namık Kemal University, Faculty 
of Engineering, Department of 

Textile Engineering 

REAKTĠF BOYARMADDELERLE BOYALI PAMUKLU 
SÜPREM KUMAġLARDA FARKLI YAPIDA SĠLĠKON 

YUMUġATICILARIN TUTUM, HĠDROFĠLĠTE VE RENK 
FARKI ÜZERĠNE ETKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

César Bautista, Prof. Gyula 
Mester 

Doctoral School on Safety and 
Security Sciences 

SELF-DRIVING ROBOTIC CARS AND IOT 2022 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 
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Dr. Öğr. Üyesi Ferdi SELĠM 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 

Felsefe Bölümü 
DUYGULARIN EĞITIMI, KENDINI TANIMA VE FELSEFI 

TERAPI 

Mohammed Qays Najm 
GHRAIRI 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe 

ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, 

SON YILLARDA BAZI ARAP ÜLKELERĠNDE DĠNDARLIK 
VE RUH SAĞLIĞI ÜZERĠNE YAPILAN ÇALIġMALAR 

Həmidov ElĢad Həmid oğlu, 
Həmidova Leyla Qafar qızı. 

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, 
dosent 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
Universiteti. 

XƏTTĠ CƏBRĠ TƏNLĠKLƏR SĠSTEMĠNĠN QAUS VƏ 
ĠTERASĠYA ÜSULLARI ĠLƏ HƏLLĠNĠN EXCEL CƏDVƏL 
PROSESSORUNDA REALLAġDIRILMASI METODĠKASI 

Nigar Ġsmayılova 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 

XIX ƏSRĠN SONU – XX ƏSRĠN ƏVVƏLLƏRĠNDƏ AĠLƏ VƏ 
ĠCTĠMAĠ TƏRBĠYƏNĠN ƏLAQƏLƏRĠ 

HAYAT AHAMAD 
Department of Sociology 
Banaras Hindu University 

Varanasi 

Status of Muslim Women in Rural India: A Sociological 
Study of Jaunpur District in Uttar Pradesh 

Dr. Ghiță Roxana-Cătălina, 
Prof. Univ. Dr. Habil. Andrioni 

Felicia 

University of Craiova, Faculty of 
Social Sciences, Sociology // 

University of Petrosani, Faculty of 
Sciences, Department of Socio-

Human Sciences 

SOCIAL AND EMOTIONAL INTELLIGENCE AS AN 
IMPACT FACTOR IN THE QUALITY OF LIFE IN ROMANIA 

Lalə Musayeva  
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 
“Alfa nəsli” hansı təhsili tələb edir? 

Elnarə Ġsazadə  ADPU-nun Quba filialının müəllimi 
DĠQQƏT DEFĠSĠTĠ VƏ HĠPERAKTĠVLĠYĠN (DDHS) 

PSĠXOLOJĠ ƏLAMƏTLƏRĠ 

Hina Sultan,  

Ghulam Ishaq 

Department of Applied 
Psychology, Lahore Leads 
University//  Department of 

Psychology, Institute of Southern 
Punjab 

Intimate Partner Betrayal and Psychological Disturbances 
among Pakistani Women: A Cultural Context! 

Münəvvər Məmmədova  ADPU-nun baĢ müəllimi 

TƏLƏBƏLƏRĠN FƏRDĠ-TĠPOLOJĠ XÜSUSĠYYƏTLƏRĠNĠN 
TƏLĠM FƏALĠYYƏTĠNĠN EFFEKTĠVLĠYĠNƏ PSĠXOLOJĠ 

TƏSĠRĠ 

Nigar Məmmədova  ADPU-nun baĢ müəllimi 
TƏLĠM FƏALĠYYƏTĠNDƏ TƏLƏBƏLƏRĠN FRUSTRASĠYA 

VƏZĠYYƏTĠNƏ SƏBƏB OLAN AMĠLLƏR 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 
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Nurəngiz Rzayeva ADPU-nun dosenti TĠKLƏRĠN YARANMA SƏBƏBLƏRĠ 

Rəna Cəbrayılova  ADPU-nun baĢ müəllimi TƏLƏBƏLƏRĠN TƏLĠM FƏALĠYYƏTĠNĠN 
SƏMƏRƏLĠLĠYĠNĠN PSĠXOLOJĠ XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

Ülviyyə Əfəndiyeva 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universitesi 
MANĠPULYATĠV TƏSĠRĠN XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

Sitara HASANOVA, Dr. Öğr. 
Üyesi YaĢar BARUT Ondokuz Mayıs Üniveristesi, 

Psikolojik DanıĢmada Kültürün Önemi: Kuramsal Bir 
Ġnceleme 

Sitare HASANOVA 
Ondokuz Mayıs univeristesi, 

Psikolojik DanıĢmanlık ve 
Rehbeerlik 

Ho'oponopono nedir: Kuramsal Bir Ġnceleme 

Qəribə Rəhimova 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 

QORXU HĠSSĠNIN ĠNSAN PSIXOLOGIYASINA TƏSĠRĠ 
YOLLARI 

Simnarə Heydərova  
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 
Ġnternet aslılığının yeniyetmələrin psixi sağlamlığına təsiri. 

Məhrux Dövlətzadə  
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 
M.Ə.SABĠRĠN MĠLLĠ VARLIQ UĞRUNDA MÜBARĠZƏSĠ 

ġöhrət Məmmədova 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 

AZƏRBAYCAN XALQININ MƏNƏVI DƏYƏRLƏRINI 
QORUYAN SƏNƏTKAR 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 
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Dr. Sabri Can Mutlu , Doç. Dr. 
Ġlknur Aytekin Çelik 

Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent 
ġehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi 

Kliniği // 
Ankara Yıldırım Beyazıt 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs 
Cerrahisi Anabilim Dalı 

KERATĠNĠZE SKUAMÖZ HÜCRELĠ KARSĠNOM VE DÜġÜK 
DERECELĠ B HÜCRELĠ LENFOMA BĠRLĠKTELĠĞĠ: OLGU 

SUNUMU 

Qalib Nuriyev  
Bakı Dövlət Universiteti II kurs 

magistr 
DNT ARDICILLIĞININ TƏSADÜFĠ SĠMMETRĠYASI 

ÇARQAFIN ĠKĠNCĠ BƏRABƏRLĠK QAYDASI 

Matxanım Abdullayeva, 
Ələmdar Məmmədov  

Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası, Molekulyar 

Biologiya və Biotexnologiyalar 
Ġnstitutu, 

ĠNSANIN 5-HT2A SEROTONĠN RESEPTORU GENĠNĠN 
POLĠMORFĠZMĠNĠN ÖYRƏNĠLMƏSĠ 

Mehmet Volkan Yiğit 
Diyarbakır Memorial Hastanesi 

Genel Cerrahi Kliniği 
LENFÖDEM TEDAVĠSĠNDE BARĠATRĠK CERRAHĠ 

Aslıhan YAYLA, Prof. Dr. 
Soner ÇANKAYA 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Spor 
Yöneticiliği Anabilim Dalı 

SPOR HĠZMETĠ VEREN KAMU KURUM VE 
KURULUġLARINA BAĞLI ÇALIġANLARIN SPOR 

ETKĠNLĠKLERĠNE YÖNELĠM DÜZEYLERĠ VE SPORA 
YÖNELĠK TUTUMLARININ ĠNCELENMESĠ 

Muhammet KUSAN, Öğr. 
Gör. Dr. Fatih KARAKAġ, 
Furkan Mert TAġÇI, Ġrem 

BOYRAZ 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Spor 
Yöneticiliği Anabilim Dalı // Sinop 

Üniversitesi, Spor Bilimleri 
Fakültesi 

SPOR BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN SPOR 
ETKĠNLĠKLERĠNE YÖNELĠMĠ 

Prof. Dr. Soner ÇANKAYA, 
Merve Tuncel BOYACI, 

Muhammet KUSAN 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Spor 
Yöneticiliği Anabilim Dalı 

SPOR BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN GENEL 
ÖZ YETERLĠK VE DEPRESYON DÜZEYĠ ARASINDAKĠ 

ĠLĠġKĠ 

Prof. Dr. Elif KARAGÜN, 
ArĢ. Gör.Gökhan ÇAKMAK 

Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri 
Fakültesi, 

Spor Eğitimi Verecek Antrenör Adaylarının Ruhsal 
Durumlarının Ġncelenmesi 

Yener AKSOY Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 
INVESTIGATION OF CONFIDENCE LEVELS ACCORDING 

TO DIFFERENT PARAMETERS IN ATHLETES 

Yener AKSOY, Cabir 
ADIYAMAN, Fatih KARAKAġ 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
//Sinop Üniversitesi, 

EXAMINATION OF ANXIETY LEVELS OF SPORTS 
INJURY IN ATHLETES 
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ƏDƏBĠYYAT DƏRSLƏRĠNDƏ FƏNDAXĠLĠ VƏ FƏNLƏRARASI ĠNTEQRASĠYA 
(INTERDISCIPLINE AND INTERDISCIPLINARY INTEGRATION IN LITERATURE CLASSES) 

 

Məhərrəmova Elmira 
ADPU-nun ETM-nin əməkdaşı 

                          

XÜLASƏ 

Azərbaycanda təhsil sisteminin inkişaf etdirilməsi, onun dünya standartlarının tələbləri səviyyəsinə 

çatdırılması fəaliyyətin daha çox iki istiqamətdə təşkili ilə səciyyələnir. Onlardan birincisi, ölkənin daxilində 

təhsil sahəsində əldə olunmuş nailiyyətlərin öyrənilib, ümumiləşdirilməsi və təhlil edilməsindən ibarət olub, 

ilk növbədə təlim-tərbiyə sahəsində irəliləyişlərin mahiyyət və məzmununu öyrənməklə təhsilin mövcud 

durumunu, cəmiyyətin tələb və ehtiyaclarını müəyyənləşdirmək baxımından əhəmiyyət daşıyır və vətəndaş 

cəmiyyətinin formalaşdırılması istiqamətində nələrin əldə olunduğunu və gələcək üçün hansı potensial 

imkanların yarandığını meydana çıxarmağa imkan verir. İlkin araşdırmalar göstərir ki, Respublikada istər 

müəllimin, istərsə də məktəbin fəaliyyətinin cəmiyyətin tələblərinə uyğun qurulması nəticəsində şəxsiyyətin 

formalaşdırılması, nailiyyətlərin qiymətləndirilməsi, eləcə də təhsilin idarə olunması sahəsində xeyli 

qabaqcıl təcrübə toplanmışdır. Ona görə də həmin materialların ümumiləşdirilərək onlardan geniş istifadə 

olunması təbii ki, Azərbaycan təhsil sisteminin milli zəmində yenidən qurulması baxımından əhəmiyyət 

daşıyır. 

İkincisi, inkişaf etmiş xarici ölkələrin iş təcrübəsindəki mütərəqqi cəhətlərin öyrənilib ümumiləşdirilməsi və 

milli-mənəvi xüsusiyyətləri nəzərə alaraq tətbiqinin həyata keçirilməsi vacib bir məsələ olub, aktuallığı ilə 

seçilir. Son illərdə Azərbaycanda bu istiqamətdə xeyli işlər görülmüşdür. Pedaqoji innovasiyalar kimi 

öyrənilən bu təcrübələrin keyfiyyət göstəricisi həmin ölkənin vətəndaşlarının ümumi inkişaf səviyyəsi ilə 

müəyyənləşdirilir və gənc nəsildə formalaşan həyati bacarıqlar ümumi səviyyənin zəruri göstəriciləri kimi 

çıxış edir. 

Ənənəvi pedaqoji tədqiqatların bir mühüm cəhəti kimi istənilən yanaşma eksperimental və təcrübi qaydada 

sınaqdan keçirilməli, bundan sonra hər hansı innovasiyanın tətbiqinə qərar verilməlidir. 

XXI əsrin başlanğıcında Azərbaycan təhsil sisteminin yenidən qurulması, modernləşdirilməsi və bu işlərin 

təşkilində fəal və interaktiv metodlardan istifadə olunmaqla yerinə yetirilməsi prioritet problem hesab edilir. 

Onların həll olunması üçün yeni pedaqoji araşdırmalara ehtiyac duyulur. 

Təhsil sisteminin inkişaf tendensiyası,fəal və interaktiv metodlar sahəsində müəllif məktəblərinin, novator 

müəllimlərin iş üsullarına dair toplanmış faydalı təcrübələr, pedaqoji-psixoloji tədqiqatların nəticələri daima 

sistemləşməli, ümumiləşməli və təlim-tərbiyə prosesinin məzmununun yeniləşdirilməsini tələb edir. Bu 

problemlərin həlli təhsil sferasına,pedaqoji prosesə fəal və interaktiv metodlar anlayışının elmi əsaslarla 

gətirilməsini vacib bir problem kimi qarşıya qoyur və bütövlükdə təhsildə texnoloji yanaşmaların tətbiqini 

aktuallaşdırır. 

Açar sözlər: təhsil,müəllim, interaktiv 

       

SUMMARY 

The development of the education system in Azerbaijan, bringing it to the level of world standards, is 

characterized by the organization of activities in two directions. The first is to study, summarize and analyze 

the achievements in the field of education in the country. First of all, it is important to determine the current 

state of education, the needs of society and what has been achieved in the formation of civil society and 

identify potential opportunities for the future. Preliminary research shows that the Republic has accumulated 

a lot of advanced experience in the field of personality formation, assessment of achievements, as well as 

education management as a result of building the activities of both teachers and schools in accordance with 

the requirements of society. Therefore, the generalization of these materials and their widespread use is, of 

course, important in terms of rebuilding the Azerbaijani education system on a national basis. 
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Secondly, it is important to study and summarize the progressive aspects of the work experience of 

developed foreign countries and implement them taking into account the national and spiritual 

characteristics, and is distinguished by its relevance. Much has been done in this direction in Azerbaijan in 

recent years. The quality of these practices, studied as pedagogical innovations, is determined by the general 

level of development of the citizens of that country, and the life skills formed in the younger generation act 

as necessary indicators of the general level. 

As an important aspect of traditional pedagogical research, any approach must be tested experimentally and 

empirically, after which it must be decided to apply any innovation. 

At the beginning of the 21st century, the reconstruction, modernization of the Azerbaijani education system 

and the implementation of this work using active and interactive methods are considered a priority problem. 

New pedagogical research is needed to solve them. 

The development trend of the education system, the useful experience of author schools, innovative teachers 

in the field of active and interactive methods, the results of pedagogical and psychological research should 

be constantly systematized, generalized and require updating the content of the educational process. The 

solution of these problems poses as an important problem the introduction of the concept of active and 

interactive methods in the field of education, the pedagogical process on a scientific basis, and actualizes the 

application of technological approaches in education as a whole. 

Keywords: Education, Teacher, Interactive 

 

 

GĠRĠġ 
 

Azərbaycan pedaqoji fikrində fəndaxili və fənlərarası inteqrasiya"inteqrativ təhsil", yaxud "təhsilin 

inteqrasiyası", eləcə də "inteqrativ təlim", "inteqrativ dərs" və s. anlayışlar artıq özünə yer tutmaqla istifadə 

olunmaqdadır. Müasir təhsil quruculuğunda onlardan yaradıcı şəkildə istifadə edilməkdədir. Azərbaycan 

təhsilinin elmi-nəzəri, psixopedaqoji problemləri ilə bağlı geniş tədqiqatları olan görkəmli psixoloq 

professor Əbdül Əlizadə islahatın ilk dövrlərində yazırdı ki, "Müasir dövrdə humanitar fənlərin təbii-elmi 

fənlərlə inteqrasiyası daha çox vurğulanır. Bu ideya özü-özlüyündə son dərəcə durumludur. Bir tərəfdən 

elmi-tərəqqi şəraitində məktəb sadəcə olaraq humanitar fənlərin ekstensivləşdirilməsi yolu ilə inkişaf edə 

bilməz. Digər tərəfdən, fənlərin inteqrasiyasını dövrün sərt məntiqi "təhsil gündəminə" çıxarıb".  

Ölkəmizdə aparılan təhsil islahatları dövründə prioritet fəaliyyət istiqamətlərindən biri inteqrativ 

təhsilin formalaşdırılması sahəsində aparılan işlər olmuşdur. Bu işləri də iki istiqamətdə qruplaşdırmaq 

mümkündür ki, bütün hallarda ümumtəhsil, eləcə də digər pillələrdə əldə olunmuş fənlərarası, fəndaxili 

əlaqələr sahəsində nailiyyətlər öyrənilərək ümumiləşdirilmiş, yeni təcrübənin yaradılmasında onlardan 

istifadə olunmuşdur. Eyni zamanda inteqrasiya məfhumuna aid mülahizələr nəzərə alınmış, yeni təhsil 

konsepsiyasının yaradılmasında onlardan istifadə edilmişdir. Belə qənaətə gəlinmişdir ki, "inteqrasiya 

müəyyən təhsil sistemi çərçivəsində şagirdlərin təfəkküründə dünyanın bütöv və bölünməz obrazını 

formalaşdırmaq, onları inkişafa və özünüinkişafa istiqamətləndirmək məqsədi ilə təlimin bütün məzmun 

komponentləri arasında struktur əlaqələri qurmaqla onları sistemləşdirməkdir. 

Məlum olduğu kimi, 1995-ci ildə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının qəbul olunması ilə 

müstəqillik yolunda ilk addımlarını atan Azərbaycan bütün sahələrdə, o cümlədən təhsil sahəsində ümumi 

siyasətin zəruri prioritet istiqamətlərini müəyyənləşdirdi. ölkənin təhsil sahəsində milli siyasətin 

müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı öz töhfələrini verdi.  

Həmin dövrdə qəbul olunmuş İslahat Proqramında bu fikir prioritet istiqamət kimi əsas götürülməklə 

fəaliyyətlərin əsasına gətirildi. Artıq ilk dəfə olaraq dövlətin islahatçılıq fəaliyyətinin didaktik əsasını təşkil 

edən prinsiplər qəbul edildi. "Demokratikləşdirmə, humanistləşdirmə, inteqrasiya, diferensiallaşdırma, 

fərdiləşdirmə, humanitarlaşdırma prinsiplərinə əsaslanmaqla yeni təhsil sisteminin yaradılması" mühüm 

vəzifələrdən biri kimi İslahat Proqramına daxil edildi və islahatların aparıldığı dövrdə praktik olaraq həmin 

prinsiplərin reallaşdırılması istiqamətində işlər görüldü. Bu ideya aparıcı bir xətt kimi davam etdirilməklə 

2009-cu ildə "Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda bir daha təsbit olundu. 

İslahat dövründə quruculuq işlərinin inteqrasiya prinsipi əsasında aparılmasında başlıca 

istiqamətlərdən biri məzmunun müasir müstəvidə formalaşdırılması olmuşdur. Təhsilin məzmunu 

anlayışından danışarkən həmişə onun bilik, bacarıq və vərdişlər sistemindən ibarət olması və proqramlarda, 

dərsliklərdə əks edilməsi göstərilir. Təbii ki, bu özlüyündə yaddaş məktəbinin göstəricilərindən biri olmaqla 
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zamanında əhəmiyyətli rol oynasa da, informasiyaların sürətlə artdığı elmi-texniki dövrün tələblərinə cavab 

vermir. Artıq müasir dövrdə insanların həyati bacarıqlara nail olmaları, idraki vərdişlər qazanmaları üçün 

təfəkkür məktəbini keçməli, məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkür qabiliyyətlərinə yiyələnmələri əsas tələb 

kimi meydana çıxır. Bu isə öz növbəsində məktəb təhsilinin məzmununun inteqrasiya müstəvisində 

qurulmasını zəruri tələb kimi qarşıya qoyur. Ona görə də ümumi təhsilin yeni məzmununun qurulması 

zamanı cəmiyyətin ehtiyac və tələbatları nəzərə alınmaqla ölkə miqyasında ümumi təhsilin müxtəlif 

səviyyələri üçün ümumi nəticələr hazırlandı. Bu nəticələr hər təhsil səviyyəsinin sonu 

üçün müəyyənləşdirilməklə daha çox insanın idraki, hissi və fiziki inkişafına aid edildi. Milli səviyyədə 

qəbul olunmuş bu nəticələri mahiyyət etibarı ilə kompetensiyalar kimi də adlandırmaq mümkündür. 

Milli səviyyədə qəbul olunmuş nəticələrin reallaşdırılması üçün fənlər müəyyənləşdirildi. Bu fənlərin 

inteqrativ xarakterdə olması, onların şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılmasına yönəldilməsi başlıca cəhət idi. 

Ümumiyyətlə, fənn təhsildə nəzərdə tutulmuş məqsədlərin və nəticələrin həyata keçirilməsində 

mühüm əhəmiyyəti olan məzmun elementidir. Onlar elm sahələrinə əsaslansalar da, zəruri elmi 

anlayışlardan ibarət müəyyən sistemi təqdim etsələr də, məzmun və struktur elementlərinə görə fərqlidirlər. 

Fənlər pedaqoji, psixoloji, fizioloji elementləri ilə daha çox öyrədici xarakterə malik olduğundan praktik 

əhəmiyyət daşıyır. Şagirdlərin müəyyən yaş səviyyəsində inkişafını başlıca məqsəd kimi qarşıya qoyur. Ona 

görə fənlərə məzmun sahəsində pedaqoji araşdırmaların nəticəsi kimi yanaşılır. Onun həm 

adlandırılmasında, həm də məzmununun müəyyənləşdirilməsində inteqrativliyin nəzərə alınması vacib 

tələblərdən hesab edilir. Təhsil islahatlarının aparıldığı dövrdə bu cəhət xüsusilə nəzərə alınmış, məzmun 

islahatlarının aparılmasında inteqrativliyin gözlənilməsinə önəm verilmişdir. 

İnteqrativliyin nəzərə alınmasında iki cəhət əsas götürülmüşdür. Birinci, fənlərin inteqrativ xarakterdə 

olmasına diqqət yetirilmişdir. Fənlərin nəzəri və praktik funksiyalarının artırılması üçün onların imkan 

daxilində, daha çox elm sahələrinə aid anlayışları əhatə etməsinə, sinkretik xarakterdə olmasına diqqət 

yetirilmişdir. Əldə olunmuş təcrübələr də onu göstərir ki, uyğun elm sahələrinin müəyyən müstəvidə 

əlaqələndirilməsi, bütövləşdirilməsi və vahid formada təqdim olunması təlim marağını yaradan başlıca 

vasitələrdən hesab edilir. Uşaqlar müxtəlif elm sahələrinin qovşağında, əlaqəli anlayışların sintezində daha 

məhsuldar çalışmaqla təlim nailiyyətləri qazana bilirlər. 

Təhsil islahatının gedişi dövründə bu cəhət nəzərə alınmaqla ümumtəhsil fənlərinin tərkibi ölkə 

səviyyəli ümumi təlim nəticələri (standartlar) baxımından müzakirə olunaraq yeniləşdirilmişdir. Hər fənnin 

ümumtəhsil sistemindəki yeri və rolu əsaslandırılmış, ondan gözlənilən nəticələr müəyyən 

olunmuşdur. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu ildə qəbul etdiyi "Azərbaycan 

Respublikasında ümumi təhsilin dövlət standartları" ilə müqayisədə 2010-cu ildə təsdiq etdiyi "Ümumi 

təhsil pilləsinin dövlət standartları və proqramları (kurikulumları)" sənədində fənlərin sayı 

azaldılmışdır. Belə ki, "İnsan və cəmiyyət", "Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası", "İqtisadiyyatın 

əsasları", "Təbiətşünaslıq" "Həyat bilgisi"nə, "Rəsmxət", "Əmək hazırlığı" "Texnologiya"ya, "Astronomiya" 

"Fizika"ya inteqrasiya olunmaqla fənlərin sayı 26-dan 18-ə endirilmişdir. Bütün fənlərin praktik istiqamətdə 

gücləndirilməsi, onların şəxsiyyətdə dəyərləri formalaşdırılmasına yönəldilməsi prioritet hesab edilmişdir. 

Ən başlıcası onların koqnitiv (idraki) istiqamətdə funksiyalarının artmasına üstünlük verilmişdir. 

İnteqrativ fənlərin yaradılması məntiqi olaraq inteqrativ proqram və dərsliklərin, eləcə də dərs 

vəsaitlərinin yaradılması zərurətini doğurur. Təhsil siyasətindən irəli gələn vəzifə kimi yeni fənlər üzrə təhsil 

proqramlarının (kurikulumların) inteqrativ xarakterə malik olması onların şəxsiyyətin formalaşması 

baxımından konseptual xarakter daşıması, istiqamətverici mənbəyə çevrilməsi mühüm şərt hesab 

edilir. Yeni təhsil proqramlarında (kurikulumlarda) bu məsələyə xüsusi olaraq diqqət yetirilmiş, şagirdlərin 

siniflər, səviyyələr üzrə inkişafına qoyulan standart tələblər hazırlanmışdır. Ölkə miqyasında ilk dəfə 

hazırlanan bu standartlar özlərinin inteqrativ xarakterinə görə təlim əhəmiyyəti daşıyır. Əvvəla, onlar hər 

mərhələdə şagirdlərin inkişaf səviyyələrinə qoyulan dövlət tələbi hesab edilməklə həm təlim, həm də 

inkişafın idarə olunması baxımından maraq doğurur. Təhsildə maraqlı olan hər kəsin fəaliyyətinin 

nizamlanmasına imkan yaradır. 

İkinci isə fənlər arasında və fəndaxili inteqrasiyanın nəzərə alınmasıdır. İnsanlar özlərini inkişaf 

etdirmək üçün bu təhsil yanaşmasına həmişə istinad etmişlər. Ona görə də ənənəvi və klassik pedaqogikada 

bu məsələyə yer ayrılmış, fənlərarası əlaqə və fəndaxili əlaqələrin əhəmiyyətindən bir prinsip, yaxud metod 

kimi danışılmışdır. Fənlərin tədrisi metodikasında həmin məsələ praktik əhəmiyyəti olan bir problem kimi 

özünə yer tutmuş, ötən əsrin sonlarında ayrı-ayrı fənlərin proqramlarına gətirilmiş, orada xüsusi qeydlərin 

verilməsi məqsədəuyğun hesab edilmişdir. Bu qeydlər ümumi epizodik xarakter daşısa da, müəllimlərin 
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marağına səbəb olmuş, tədris fəaliyyətlərinin səmərəli qurulmasında  əhəmiyyətli rol oynamışdır. Müasir 

dünyada informasiyaların çoxalması əlaqələrin sıxlaşması, ardıcıl və sistemli qurulması zərurətini 

yaratmışdır. Xüsusilə təhsildə onun didaktik əsasda qurulması mühüm pedaqoji problem kimi meydana 

çıxmışdır. Fənlərarası və fəndaxili əlaqələrin inteqrasiya müstəvisinə gətirilməsi, onun mühüm təhsil 

prinsiplərindən birinin tərkib hissəsi kimi nəzərə alınmaqla tətbiq olunması məqsədəmüvafiq hesab 

edilmişdir. Elə bu səbəbdən də təhsilin bütün səviyyələri üzrə təlimin məzmunu, təşkili və idarə olunması 

parametrlərində onun ciddi nəzərə alınması barədə nəticələrə gəlinmişdir. 

Araşdırmalar göstərir ki, fənlərarası və fəndaxili münasibətlərin sadəcə əlaqə deyil, inteqrasiya 

xarakteri daşıması bu münasibətlərin daha sıx və möhkəm olmasına, onun bütöv bir prosesə çevrilməsinə 

şərait yaradır. Müəllimlər pedaqoji prosesdə ondan daha səmərəli qaydada istifadə etmək imkanı qazanırlar. 

Bundan əlavə, fənlərarası və fəndaxili inteqrasiya interaktiv öyrənməyə geniş yol açır. Şagirdlərin təbiət, 

cəmiyyət və insanlar haqqında qarşılıqlı əlaqələr şəraitində qurulmuş biliklərə yiyələnməsini stimullaşdırır. 

Fənlər üzrə təhsil proqramlarında (kurikulumlarda) inteqrasiya, fənnin təlimi məzmunun 

komponentlərindən biri kimi hazırlanmışdır. Xüsusi cədvəllər formasında verilən həmin materiallarda fənlər 

üzrə uyğun gələn nəticələrin əlaqəliliyi ifadə edilmişdir. Nəticələrin kodları göstərilməklə əlaqəlilik 

koordinasiya olunmuşdur. Hər bir fənnə aid nəticələrin məntiqi bağlılığı, ardıcıl inkişafa xidmət göstərməsi 

mühüm tələb kimi diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. 

Təhsil proqramlarının (kurikulumların) məzmununda fənlərarası və fəndaxili inteqrasiyanın nəzərə 

alınması, təhsil standartlarının əlaqəliliyi baxımından onların konkret olaraq göstərilməsi və təsdiq olunaraq 

istifadəyə verilməsi, ilk növbədə, bu inteqrasiyanın ciddiliyinə dəlalət edir və onun yerinə yetirilməsini 

şərtləndirir. Hər hansı dərslik komplektinin yazılmasında ona minimum tələb kimi dəyər verilir. Ona görə də 

dərslikləri və dərs vəsaitlərini yazanlar, birinci növbədə, təhsil proqramlarının (kurikulumların) bu baxımdan 

xüsusiyyətlərini yaxından öyrənməli və fəaliyyətlərinin əsasına gətirməlidirlər. 

İnteqrativlik ilk növbədə, təlimin inteqrativ məzmununun məntiqi davamıdır. Onun növbəti addımda 

reallaşdırılmasıdır. İkinci isə müəllimin bir dərs saatında fəaliyyətini istiqamətləndirən plandır. Bu planda 

inteqrasiya elementinin olması, onun mövzu, məqsəd, üsul və təchizatlar sisteminin daxil edilməsi müasir 

pedaqoji tələblərdən hesab edilir. Belə ki, müəllim özünün gündəlik dərs planında təlim məqsədinə uyğun 

olaraq reallaşdırdığı strategiyalara inteqrasiya məsələlərini daxil edir. Fəaliyyətinin inkişafyönümlü 

olmasında ona mühüm amil kimi yanaşır. Müəllim həm də planının ümumi müddəalarında dərsin gedişinə 

aid apardığı qeydlərdə inteqrasiyadan necə istifadə etdiyini nəzərə çatdırır. 

Azərbaycan Prezidenti tərəfindən təsdiq olunmuş "Azərbaycan - 2020: gələcəyə baxış" inkişaf 

konsepsiyasında ölkəmizdə aparılan təhsil islahatlarına, onun məzmununda gedən dəyişikliklərə xüsusi 

qiymət verilir. Göstərilir ki, "Təhsilin məzmunca yeniləşməsinə istiqamətlənmiş islahat tədbirləri görülmüş, 

Azərbaycan təhsilinin Avropa təhsil məkanına inteqrasiya istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atılmışdır". 

Hazırda aparılan islahatyönümlü işlərə və onların sürətinə gələcəyin prizmasında daha yüksək tələblər 

qoyulur. "Azərbaycan-2020: gələcəyə baxış" inkişaf konsepsiyasında qeyd olunur ki, Azərbaycan təhsilinin 

dünya və Avropa təhsil məkanına inteqrasiyası güclənəcəkdir.Dünya və Avropa təhsilinə inteqrasiya 

olunma, hər şeydən əvvəl, təhsilin bu sahələrində qlobal təhsil tendensiyalarını davam və inkişaf etdirmək 

zərurətini doğurur. Bu tendensiyalardan biri təhsildə inteqrasiyadır. Təhsilin inteqrasiyası ilə bağlı 

fəaliyyətləri qurmaq üçün artıq normativ-hüquqi baza vardır. Azərbaycanda həyata keçirilən təhsil 

siyasətində inteqrasiya mühüm prinsip kimi qəbul olunaraq təhsil sahəsindəki fəaliyyətlərin əsasına 

gətirilmişdir. 

Göründüyü kimi, ümumi təhsilin bu səviyyəsində şagirdlərin inkişafı ilə bağlı müəyyən olunmuş 

məqsədlər daha çox həyati xarakterdə olub praktik əhəmiyyət daşıyır. Onları reallaşdırmaq üçün şagirdlərə 

ən zəruri biliklər əsasında daha çox praktik faydası olan bacarıqlar, qabiliyyətlər aşılamaq lazımdır. Bu təhsil 

səviyyəsi üçün Milli Kurikulumda müəyyən olunmuş ümumi nəticələr də bilavasitə idraki, hissi və 

psixomotor bacarıqlardan ibarət dəyərlərin formalaşmasına yönəldilmişdir. O səviyyəyə aid fənlər də məhz 

həmin tələblər əsasında bir daha nəzərdən keçirilməli və müvafiq fənlərin birləşməsindən ibarət inteqrativ 

fənlər yaradılmalıdır.Ümumi orta təhsil səviyyəsində şagirdlərdə ictimai şüurun formalaşdırılması onlarda 

müəyyən təsəvvürlərin yaradılması heç də ictimai elmlərin diferensiasiya olunaraq geniş planda tədrisini 

tələb etmir. Əksinə, ictimai fənlərin bir müstəvidə inteqrasiya olunması şagird şəxsiyyətinin 

formalaşdırılması baxımından əhəmiyyətli sayılır. 

Məlum olduğu kimi, "Azərbaycan dili" və "Ədəbiyyat" fənlərinin təlimi sahəsində ölkəmizdə böyük 

ənənə yaranmış və geniş təcrübə toplanmışdır. Son dövrlərdə bu fənlər üzrə yeni təhsil proqramları 



  

5th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE 
SCIENCES CONFERENCE   

 

May 24-25, 2022 Azerbaijan State Pedagogy University, Shamakhi Campus ~ 5 ~ 
 

(kurikulumları) hazırlanarkən bu baxımdan həm Azərbaycanda, həm də dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində 

mövcud vəziyyət öyrənilərək təhlil olunmuş, yeni fənn standartlarının yaradılmasında onlara istinad 

edilmişdir. Azərbaycan dilinin müxtəlif üslublu mətnlər üzərində öyrədilməsi texnologiyası praktik 

əhəmiyyəti olan təcrübə kimi genişləndirilmiş, onun icbari təhsil səviyyəsində ədəbiyyatla birləşdirilərək 

inteqrasiya olunması imkanları reallaşdırılmışdır. Əslində bu reallıq hər iki fənnin məqsəd və vəzifələrinə 

uyğun olaraq hazırlanmış sinif standartlarındakı oxşarlıqdan irəli gəlmişdir. Eyni zamanda hər iki fənnin nitq 

mədəniyyəti formalaşdırmaq istiqamətində müəyyənləşdirilmiş vəzifələrinin məntiqi davamı kimi meydana 

çıxmışdır. Ona görə də bu fənlərin icbari təhsil səviyyələrində bir adda inteqrasiya olunması gələcəkdə 

həyata keçirilən islahatyönümlü tədbirlərdən biri ola bilər. 

Ümumtəhsildə inteqrasiyanın aparılması bu sahədə ciddi elmi, pedaqoji, metodik araşdırmaların 

təşkilini istisna etmir. İnteqrasiya sahəsində praktik fəaliyyətimizin nəzəri-pedaqoji əsaslarının öyrənilməsi, 

bütövlükdə islahatçılıq fəaliyyətimizin əsasına gətirilməsi bu günümüzün təxirəsalınmaz vəzifələrindən biri 

kimi öz həllini gözləyir.   

     ―İnteqrasiya‖ termini XX əsrin sonundan daha fəal istifadə olunmağa başlasa da, onun ifadə etdiyi 

mahiyyət və məzmun həyat yarandığı gündən mövcud olmuş, onun varlığını təşkil etmişdir. Zaman-zaman 

diferensial yanaşmalar hissələrə bölünməni, ayrılmaları tənzimlədiyi kimi, inteqrasiya prosesləri də 

bütövləşmələrin, tamamlanmaların nəticəsi kimi meydana çıxmışdır. Bütün elm sahələrində, o cümlədən 

sosiologiyada və pedaqogikada inteqrasiya önəmli yer tutmuşdur. Ona görə də pedaqogikada ―inteqrasiya‖, 

―inteqrativlik‖, eləcə də ―təhsildə inteqrasiya‖ və sair anlayışlardan daha çox istifadə olunmağa 

başlanmışdır. 

Müasir dünyada sürətlə gedən sosial, mədəni və texnoloji dəyişikliklər qlobal düşünmə tərzinin 

əhəmiyyətini xeyli artırır. Belə olan halda şagirdlər təlim prosesində ayrı-ayrı fənlər üzrə verilən bilik və 

bacarıqların passiv iştirakçısı olmurlar. İnteqrativlik şagirdlərə ətraf aləmin dərk edilməsinə yaradıcı idraki 

münasibət bəsləyən subyektlər kimi yanaşılmasına imkan yaradır. Bu, o zaman mümkün olur ki, təhsil 

pillələrində öyrənilən fənlər və onların əhatə etdiyi mövzular ayrı-ayrı deyil, əlaqəli, inteqrativ şəkildə tədris 

olunur. Digər bir tərəfdən inteqrativ kurikulum şagirdlərin dərsliklərdə verilən materiallara yaradıcı 

yanaşmasına kömək edir. 

Təcrübə göstərir ki, tədris prosesində fəndaxili və fənlərarası inteqrasiyanın təmin edilməsi bilik və 

bacarıqların şagirdlər tərəfindən daha asan mənimsənilməsi, dərslərin maraqlı və məzmunlu qurulması, 

uşaqlarda tədqiqatçılıq meyillərinin yaranması üçün vacib şərtdir. Fəndaxili inteqrasiya müəyyən bir fənnin 

aşıladığı anlayış, bilik və bacarıqların əlaqələndirilməsi, fənn daxilində səpələnmiş faktların 

sistemləşdirilməsidir. Bu mənada inteqrasiya olunmuş məzmun informativ cəhətdən daha tutumlu olur, 

şagirdlərin daha əhatəli kateqoriyalarla düşünmə bacarığı formalaşdırmalarına kömək edir. İbtidai təhsil 

pilləsi fənlərinin tədrisində geniş şəkildə istifadə olunan fəndaxili inteqrasiya üçün konsentrik prinsipə 

əsaslanan spiralvari quruluş daha xarakterikdir. Fənlərarası inteqrasiya bir neçə fənnin əhatə etdiyi ortaq 

bilik və bacarıqların sintezi olmaqla, bir fənnə aid anlayışların və metodların digər bir fənnin tədrisində 

istifadəsini nəzərdə tutur. Belə inteqrasiya müxtəlif fənlər arasında məntiqi əlaqələrin qurulmasına xidmət 

edir. Bu proses eyni bir bacarığın ayrı-ayrı fənlər vasitəsilə daha da təkmilləşdirilməsini təmin etməklə təlim 

prosesinin səmərəliliyinin artırılmasına şərait yaradır. Fənlərarası və fəndaxili münasibətlərin, sadəcə, əlaqə 

deyil, inteqrasiya xarakteri daşıması bu münasibətlərin daha sıx və möhkəm olmasına, onun bütöv bir 

prosesə çevrilməsinə şərait yaradır. Müəllimlər pedaqoji prosesdə ondan daha səmərəli qaydada istifadə 

etmək imkanı qazanırlar. Bundan əlavə, fənlərarası və fəndaxili inteqrasiya interaktiv öyrənməyə geniş yol 

açır, şagirdlərin təbiət, cəmiyyət və insanlar haqqında qarşılıqlı əlaqələr şəraitində qurulmuş biliklərə 

yiyələnməsini stimullaşdırır. 

İnteqrasiya nəticəsində tədris materialının yığcamlılığı təmin edilir, təkrara yer verilmir, şagirdlər artıq 

yüklənmir və tədris vaxtına qənaət edilir. Onlar az vaxt içərisində çox, həm də bir-biri ilə üzvi əlaqədə 

formalaşmış biliklər əldə edirlər. Bu məqsədlə uşaqları inteqrativ biliklər əldə etməyə hazırlayan fənlərarası 

əlaqəyə geniş yer verilməlidir. Bunun təmin edilməsi üçün müəllim bütün fənlər üzrə proqram materiallarına 

yaxşı bələd olmalı, fənlərarası əlaqədən istifadə etməyin yollarını, onun metodikasını dərindən bilməlidir. 

Fənlərarası əlaqə prosesində tədris fənni şagirdlər tərəfindən yaxşı mənimsənilir, bir neçə fənn üzrə bilik, 

bacarıq və vərdişlər təkrarlanır, nəticədə, biliyin şagirdlər tərəfindən sistemli mənimsənilməsi təmin edilir. 

Belə qənaətə gəlmək olar ki, fənlərarası əlaqədən ardıcıl şəkildə istifadə etmək tədrisin səviyyəsini 

yüksəldir, şagirdlərin təfəkkürünü inkişaf etdirir, dünyagörüşünü genişləndirir. Buna görə də məktəblərdə 
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təhsilə ayrı-ayrı fənlərin öyrədilməsi kimi deyil, XXI əsrin tələb etdiyi həyati bacarıqların inkişaf etdirilməsi 

prosesi kimi baxılmalı, şagirdlər həyat boyu öyrənməyə hazırlanmalıdır. 

    Müasir həyatımızda hər şey inkişaf və təkamülə doğru getdiyi bir zamanda təhsildə də fənlərin bir-birinə 

inteqrasiyasına yaranan ehtiyac özünü aydın göstərir. Məlumdur ki,  qədim zamanlardan fənlər və elmlər 

bir-biri ilə sıx əlaqədə olmuşdur və onlar arasındakı əlaqə bu gün üçün də aktuallığını saxlamaqdadır. Bəşər 

tarixi elm və texnikanın məhz elmlərin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsi nəticəsində çox uğurlar əldə etdiyinin 

şahidi olmuşdur və  bu uğurlar elmlərin bir-birinə daha da yaxınlaşmasına zəmin yaratmışdır. Bu əlaqə bu 

gün təhsildə daha vacibdir, çünki kurikulumda əsas prinsip kimi verilən fənlərarası inteqrasiyanın təlimin 

keyfiyyətinin yüksəldilməsində çox böyük rolu vardır. İnteqrativlik şagirdlərdə maraq oyadır, axtarış və 

yaradıcılıq bacarıqlarına yiyələnməyə sövq edir, onların müxtəlif fənlər əsasında hər hansı mövzuya dair 

ətraflı, mükəmməl bilik və bacarıqlar əldə etməsi üçün əlverişli şərait yaradır. Bütün bunlara əlavə etmək 

yerinə düşərdi ki, günümüzdə təlim prosesində inreqrasiyadan istifadə etmədən hər hansı bir fənnin 

tədrisində uğur əldə etmək çox çətindir. 

Fənlərarası inteqrasiya ədəbiyyat fənni üçün də vacib və əhəmiyyətlidir. Hər şeydən əvvəl, ədəbiyyat həyatı 

bədii sözlə əks etdirən söz sənəti olduğu üçün bütün elm sahələri ilə ya birbaşa, ya da qismən əlaqəsi vardır. 

Belə ki, ədəbiyyat bəşər və mədəniyyət tarixinin mühüm qolu olmaqla  tarixə, elmə, mədəniyyətə dair bədii, 

elmi və fəlsəfi əsərləri özündə əks etdirir. 

Ədəbiyyat özündə tarixi yaşadır və eyni zamanda, özü tarixdə yaşayır. Tarix fənni ilə inteqrasiyasını 

(keçilən əsərlərin mövzusundan asılı olaraq Azərbaycan tarixi və ümumi tarix) bu prinsip əsasında qurmaq 

olar. Ədəbiyyat fənninin coğrafiya fənni üzrə inteqrasiyasını əsərlərdə adı göstərilən, hadisələrin baş verdiyi 

məkanlarla əlaqədar vermək olar. Ədəbiyyat fənni milli-mənəvi və bəşəri dəyərlərin aşılandığı əsərləri tədris 

etdiyinə görə  həyat bilgisi fənni ilə əlaqəsini qurmaq olar. Biologiya fənni üzrə əlaqəsini də təbiət, bitki və 

heyvanlardan bəhs edən əsərlərlə əlaqədar vermək olar. Xarici dil fənni üzrə əsərlərdə işlənən xarici sözlərin 

istifadəsi zamanı qurmaq olar. Təsviri incəsənət fənni üzrə təsviri xarakter daşıyan əsərlərin rəng və 

boyalarla ifadə edilməsi bu inteqrasiyanı da yaratmağa yaxşı vasitədir. İnformatika fənni ilə əlaqəsini 

mövzuya görə bütün məlumatların, informasıyaların araşdırılması, ötürülməsi, təqdimatların, məlumatların 

hazırlanması zamanı istifadə etmək olar. 

Təqdirəlayiq haldır ki, ədəbiyyat dərsliklərində mövzularla bağlı fənlərarası inteqrasiya göstərilib. Bu, bir 

tərəfdən müəllim üçün bir nümunədirsə, digər tərəfdən müəllim özü də fənlərarsı inteqrasiyanı yarada bilər. 

Çünki mövzuların tədrisi zamanı şagirdlərdə yaranan suallarla əlaqədar verilən əlavə məlumatlar digər 

fənlərdə keçilən mövzularla qarşılaşdırılır. Təcrübəli müəllim şagirdlərinin əsərlərdə daha çox hansı 

məqamlara diqqət yetirdiyini və bu məqamların hansı fənn ilə onların bilik və bacarıqlarının 

yüksəldilməsində daha yaxşı təsir göstərəcəyini bildiyi üçün inteqrasiyanı da özü təyin edir.  

Fikirlərimi ədəbiyyat dərslərində mövzularla bağlı müxtəlif fənlərlə inteqrasiyasını yarada biləcək bir neçə 

nümunə əsasında ifadə etmək istərdim: 

―Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy‖ əsərinin inteqrasiyasını belə təşkil etmək olar. Adı 

çəkilən ərazilərin göstərilməsi və bu gün dünyanın siyasi xəritəsindəki yerini təyin etməklə (Cızıqlar, 

Ağlağan, Göyçə dağı, Dərbənd, Ağca qala Sürməli) coğrafiya, dastandakı hadisələrin Məhəmməd 

peyğəmbərə (s) yaxın zamanda, Bükdüz Əmənin  varıb Peyğəmbərin (s) üzünü görməsi məqamını dinin 

meydana gəlməsi ilə əlaqələndirib həyat bilgisi, həmin dövrdə böyük imperiyalar yaratmış  türk xalqlarının 

tarixi ilə əlaqələndirib ümumi tarix fənləri ilə inteqrasiyasını təşkil etmək olar . 

Şah İsmayıl Xətainin ―Bahariyyə‖ əsərinin tədrisində şeirdə o dövr üçün səciyyəvi, lakin bü gün çətin 

anlaşılan sözlərin işlənməsinə görə Azərbaycan dili, Şah İsmayılın görkəmli dövlət xadimi və tarixi 

şəxsiyyət olaraq Azərbaycan tarixindəki mövqeyi və roluna görə Azərbaycan tarixi, bahar fəslində bitki və 

heyvanların oyanışı ilə təbiətdə baş verən hadisələrin təsvirinə görə biologiya və bu təsvirlərin şagirdlərin 

rəsmlərdə əks etdirmələrinə görə təsviri incəsənət ilə fənlərarası inteqrasiyasını təşkil etmək olar. 

    Cəlil Məmmədquluzadənin ―Qurbanəli bəy‖ hekayəsinin tədrisində də bir neçə fənnin qarşılıqlı əlaqəsini 

vermək olar.  Azərbaycan tarixinin Rusiya imperiyasından asılılığını göstərən məqamların bolluğu (kəndin 

adının Qapazlı olması, kəndlilərin rus mülkədarlarının qulluğunda müti durması, əsərdə o dövrdə işlənən rus 

sözləri (qlava, pristav, naçalnik və s.), əsərdə kəndlilərin yallı getmələri üçün məcbur edilməsi) Azərbaycan 

tarixi, Qurbanəli bəyin ―Uzundərə‖ rəqsini oynamaq istəməsi gözəl rəqsimiz haqda daha dolğun məlumat 

vermək üçün musiqi, Qurbanəli bəy obrazı haqqında əlavə məlumat vermək üçün internetdən istifadə etmək 

informatika fənləri ilə əlaqəni yaratmaq olar . 
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Səməd Vurğunun ―Ananın öyüdü‖ əsərinin tədrisində də inteqrasiyanı bir neçə fənn ilə yaratmaq 

mümkündür. Şeirin yazılma tarixinə nəzər salınır. Əsər 23 iyun 1941-ci ildə - Böyük Vətən müharibəsinin 

başlandığı gündən bir gün sonra yazılıb. Dünya tarixində ən ağır müharibə kimi qiymətləndirilən bu 

müharibə haqqında ümumi tarix, bəşəri dəyərlərin təbliğinə görə həyat bilgisi, müharibənin əhatə etdiyi 

dünya ölkələrinə görə coğrafiya fənləri ilə əlaqəsini qurmaq olar  

Belə nümunələr çoxdur. Qeyd etdiyimiz kimi, ədəbiyyat fənni özündə həyati hadisələri ehtiva etdiyinə görə, 

digər fənlər ilə asanlıqla qarşılıqlı əlaqəsini vermək olur. Ancaq o da qeyd edilməlidir ki, fənlərarası 

inteqrasiya müəllimin özündən də dərin bilik, zəngin dünyagörüş, güclü bədii təxəyyül, tədris etdiyi fənnə 

sonsuz sevgi və daim öz üzərində işləmək məsuliyyəti tələb edir. Düşünürəm ki, bu keyfiyyətlərə sahib 

olmadan fənlərarası inteqrasiya və fənlərin qarşılıqlı əlaqəsini qurmaq münkün deyil. 

Göründüyü kimi, fənlərarası inteqrasiyanın şagird təfəkküründə və yaradıcı tətbiqetmə sahəsində əhəmiyyəti 

çox vacibdir. Bununla o, şagirdlərdə digər fənlərə də olan marağı artırır, yeni biliklərin əldə edilməsinə 

zəmin yaradır, dərsə daha yaradıcı yanaşmanı və tədqiqatçılıq xüsusiyyətlərini formalaşdırır. 

 

Ədəbiyyat 
1. 1.Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramı.      Bakı,1999 cu il. 

2. 2.Ümumtəhsil məktəblərinin I-IV sinifləri üçün fənn kurikulumları. Bakı, "Təhsil", 2008 

3. 3."Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Kurikulum jurnalı, 2009, № 4.). 
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ĠSMAYIL ġIXLININ PUBLĠSĠSTĠKASI 

 

Eminalıyev Eyvaz Məhəmmədəli oğlu 
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, ADPU-nun Şamaxı filialı 

 

XÜLASƏ. 

Zəngin yaradıcılıq irsinə malik olan İ.Şıxlı publisistikadan da sənətkarlıqla yararlanmışdır. Onun 

bədii yaradıcılığı ilə publisistikası bir-birini uğurla tamamlayır. İ.Şıxlının bədii nəsri üçün xarakterik olan 

səmimilik, dil özəlliyi, həyatilik publisistik yazılarında da müşahidə olunur. Görkəmli ədib oçerklərində, 

məqalələrində həyatın ən müxtəlif sahələrindən maraqlı lövhələr təqdim edir, sənətin aktual problemlərinə 

toxunur. Ədəbi prosesi həssaslıqla izləyən ədib gənclərə qayğı ilə yanaşır, saxta tətifin zərərlərini şərh edir. 

İ.Şıxlının publisistik yaradıcılığı geniş tədqiq olunmalıdır. 

Açar sözlər: yaradıcılıq, üsullar, həyatın mənası, informasiya, müqayisə. 

ABSTRACT. 

I.Shikhli, who has a rich creative heritage, also skillfully used journalism. His artistic creativity and 

journalism successfully complement each other. presents interesting boards from various fields, touches on 

topical issues of art. The writer, who sensitively follows the literary process, cares for young people, 

comments on the harms of fake interpretation. I. Shikhli's journalistic work should be widely studied. 

Keywords: creativity, methods, meaning of life, information, comparison.  

 

GĠRĠġ. 

İsmayıl Şıxlı ictimai fikir tariximizdə vətəndaş-ziyalı, müəllim-şəxsiyyət, yazıçı-alim kimi əbədi iz 

qoymuşdur. Onun çoxşaxəli yaradıcılığında publisistika mühüm yer tutur.  Ədibin publisistik yaradıcılığı 

yaşadığı zamanın, ədəbi-ictimai mühitin tələblərinə uyğun olaraq potensialının yeni bir istiqamətdə realizə 

olunmasıdır.  İ.Şıxlının mövcud publisistik yaradıcılığı ilə yaxından tanışlıq təsdiq edir ki, o, ədəbi-ictimai 

prosesin ən aktual məsələləri ilə ardıcıl məşğul olmuş, bu gün də dəyərini qoruyub-saxlayan əsərlər qələmə 

almışdır. Önəmlidir ki, İ.Şıxlının həyatımızın vacib məsələlərinə  aid publisistik çıxışları ictimai fikrin 

formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynayıb. Yazıçının ədəbi-ictimai fikir tariximizdəki roluna böyük dəyər 

verən Ümummilli lider Heydər Əliyev deyirdi ki, İsmayıl Şıxlının əsərlərindən gənclərimizin, hər 

Azərbaycan vətəndaşının aldığı təəssürat onları milli azadlıq ruhunda tərbiyə edibdir, bu ruhda 

püxtələşdiribdir, vətənpərvər kimi yetişdiribdir və xalqımızı elə bir səviyyəyə çatdırıbdır ki, o öz milli 

azadlığını və müstəqilliyini əldə edibdir . 

ARAġDIRMA. 

Publisistika həyatın bütün sahələrində ən aktual problemləri həm elmi, məntiqi dəlillərlə, həm də 

obrazlı, bədii vasitələrlə əks etdirən yaradıcılıq sahəsi olduğuna görə, istər obyektiv gerçəklikdəki, istərsə də 

elmdə, sənətdə, mətbuatda və s. olan mövcud gerçəkliklər bu janrın predmetidir. Təsadüfi deyil ki, bu sahə 

həmişə diqqət mərkəzində olmuş, A.Tahirlinin ― İlyas Əfəndiyevin publisistikası ―/ Bakı ,‖ Elm ―, 2005 /, 

A.Hüseynzadənin ― Seyid Hüseynin publisistikası ― / Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq 

üçün namizədlik dissertasiyası. Bakı , 1976 /, B.Gündoğunun ― Bəxtiyar Vahabzadənin publisistikası‖ / 

Bakı, 1986 / və s.  kimi tədqiqat əsərləri meydana gəlmişdir. Ədəbi-bədii yaradıcılıqla yanaşı, pedaqoji 

fəaliyyatlə məşğul olan İ.Şıxlı uzun illər ali məktəbdə tələbələrə xarici ölkələr ədəbiyyatından mühazirələr 

oxumuş, dərsliklər, proqramlar yazmış, dünya ədəbiyyatının ən qiymətli incilərini, dərslik və dərs 

vəsaitlərini ana dilimizə tərcümə etmişdir / Bax: XVIII əsr xarici ədəbiyyat tarixi. Bakı, 1970 ( şərikli ) ; XX 

əsr xarici ədəbiyyat tarixi. Bakı, ‖ Maarif ― , 1974 ; XIX əsr xarici ədəbiyyat tarixi, Bakı , ‖ Maarif ― , 1964, 

rus dilindən tərcümə və s. / .O, H.Heyne , V.Hüqo , E.Zolya, R.Rollan, T.Drayzer, L.N.Tolstoy, A.P.Çexov 

kimi sənətkarların yaradıcılığına müraciət etmiş, onların sənətkarlıq xüsusiyyətlərini araşdırmış, məqalə və 

dərsliklərində yazıçı-tənqidçi mövqeyini bildirmişdir. İ.Şıxlı sözügedən yazıçıların publisistikasına yaradıcı   

yanaşmış, yeri gəldikdə onlardan uğurla bəhrələnmişdir. Milli ədəbiyyatımızda M.F.Axundov, 

Ö.F.Nemanzadə, C.Məmmədquluzadə, M.Ə.Sabir və b. publisistikasının tarixi təcrübəsini öyrənən, 

mənimsəyən İ.Şıxlı ardıcıl olaraq publisistika ilə məşğul olmuşdur. Məlumdur ki, publisistika bir ədəbi 

forma kimi milli mətbuatın yaranması ilə birgə meydana gəlmiş, onun ilk mərhələdə H.Zərdabi, 

M.F.Axundov, Ə Gorani, N.Vəzirov, S.Ə.Şirvani kimi nümayəndələri yetişmişdir. Sovetlər dönəmində 

C.Məmmədquluzadə, Ə.Haqverdiyev, M.S.Ordubadi, S.Hüseyn, M.İbrahimov, M.Hüseyn, S.Vurğun, 

İ.Əfəndiyev kimi həm  yaşlı, həm də  gənc nəslin  nümayəndələri bu janrın maraqlı nümunələrini yaratdılar. 
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İ.Şıxlının publisistik yaradıcılığının tarixi ötən əsrin ikinci yarısından başlayır və ömrünün 

sonunadək davam edir. O, müxtəlif dövrlərdə M.Hüseyn, H.Arif, F.Eyvazlı, X.Rza, Ə.Ələkbərzadə, 

M.Şoloxov, İ.Tretyakov, M.İbrahimov, S.Vurğun, S.Rəhman, S.Rəhimov və b. yaradıcılığından bəhs edən 

məqalələr qələmə almış, müasirlərinin bir çoxunun əsərlərinə ― Ön söz ― yazmışdır. Bu məqalələrində 

İ.Şıxlının obyektiv təhlilləri, tənqidi fikir və mülahizələri bu gün də öz elmi dəyərini qoruyub saxlayır: ― 

Qranit kimi‖ , ― Mehdi Hüseyn ―, ― Həmişə  yeni mövzular axtarışında ― , ― Aygün ekranda ―, ― Səməd 

Vurğun yenə sıramızdadır ― ,― Azadlıq , bərabərlik və ədalət carçısı ― ,‖ Dahiyanə sadəlik ― kimi publisistik 

yazılarında İ.Şıxlı aktual mövzulara toxunur, cəmiyyəti, ədəbi-elmi ictimaiyyəti narahat edən problemlərin 

həlli yollarını göstərməyə çalışırdı. Məsələn, əgər ― Faust―əsərinin Əhməd Cavad tərəfindən ana dilimizə 

uğurlu tərcüməsini alqışlayırdısa, ‖ Ədəbi tənqidimizin vəziyyəti haqqında‖, ‖ Aygü ―ekranda ―, ― Sənət 

xalqla birgə nəfəs almalıdır ― , ‖ Gənc nasirlər haqqında ― və digər publisistik yazılarında sənətin 

qarşısındakı məqsəddən, onun yerinə yetirməli olduğu vəzifələrdən bəhs edirdi. O, ədəbiyyata yeni gələn 

gənc qələm sahiblərinin ədəbi nümunələrini təhlil edərkən bildirirdi ki, ―Gənc nasirlərin ... bəzilərində həyat 

müşahidəsi zəngindir, təsvir vasitələri təbii və sadədir ,...bəzilərində müşahidənin  azlığı, tiplərin 

solğunluğu, dilin və hadisələrin süniliyi yolverilməzdir ―/  6, 195 / . İ.Şıxlının publisistikası təsdiq edir ki,  o, 

ədəbi tənqidlə ardıcıl məşğul olmuşdur. Onun estetikasında  tənqidçilər obyektivliyinə, ədəbi prosesi 

diqqətlə izləməsi və nəzəri hazırlığına görə fəqlənənlər, ədəbi prosesə xeyri dəyməyən və seyrçi mövqedə 

dayananlar, yazıçı avtoritetini əsas götürərək saxta tərif yağdıranlar olmaqla üç qrupa bölünür. Ədəbi 

tənqidin nüfuzunu artırmaqdan ötrü, ədibin fikrincə, ‖Tənqidin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün obyektiv 

fikrə meydan lazımdır. Ədəbi prosesi izləyib yazıçının keçmiş xidmətlərindən asılı olmayaraq, bədii əsərlərə 

obyektiv qiymət vermək yolu, ‖ toxunulmazlar― və ― bütlər ― axtarmaq yox, ideya-siyasi cəhətdən aktual, 

yüksək bədii keyfiyyətli əsərlərin həqiqi dəyərini müəyyənləşdirmək yolu ilə biz vəziyyətimizi yaxşılaşdıra 

bilərik ‖ / 2 ,198 /. 

TAPINTILAR. 

İ.Şıxlı bütün yaradıcılığı boyu publisistkanın siyasi, əxlaqi-etik kimi sahələrinin  də, analitik, bədii 

növlərində və rəy, oçerk, yol qeydləri, məktub kimi janrlarında dəyərli, dövrün ən aktual problemlərini əks 

etdirən əsərlər yazmışdır: ‖Tofiq Bayrama açıq məktub― , ― Böyük sənətkarın tələbləri ―, ― Laçının qəribəliyi 

nədədir ? ‖, ― Xatirəyə dönmüş illər ― və b. Bütün həyatı və yaradıcılığı boyu xalqla birgə olan İ.Şıxlı milli 

azadlıq hərəkatı başlananda, siyasi hakimiyyətdə parçalanmalar olanda, siyasi rejimdən çəkinmədən keçmiş 

SSRİ-nin siyasi hakimiyyətinin təmsilçisi olan M.S. Qorbaçovun  xəyanətkarlığını ,‖ ermənilərin əlində 

oyuncaq‖ , ‖ milli və siyasi əqidəsinə xəyanət edən ada― olmasını söyləyərək, Kommunist Partiyası 

sıralarından uzaqlaşmışdı. Odur ki, İ.Şıxlının yaradıcılığında xəlqilik və milli ənənə sadəcə ‖ ictimai yaddaş‖ 

deyi, ədəbi varislikdir. Bu varislikdə həmişə bir hərəkət, bir ədəbi ardıcıllıq və fasiləsizlik müşahidə olunur. 

Həqiqətən də,  ―Xəlqi sənətkar mühiti, insanların düşüncə, mənəviyyat və psixologiyasını öyrənir, 

gerçəkliyə aydın mövqedən yanaşır, xalqın həyatını və tarixi inkişafını, dilin xüsusiyyətlərini mənimsəyir, 

hadisə və əhvalatları dövrün idealına uyğun qiymətləndirir‖ . / 3.104 /. 

Milli mətbuatımızın banisi H.Zərdabi M.F.Axundova Bakıda yazdığı 7 iyun 1873-cü il tarixli 

məktubunda bildirirdi: ― ... elə fikirləşməyin ki, xalqın maarifləndirilməsi bir məqalə və ya pyeslə düzələsi 

şeydir. Xeyr, burada görüləsi iş çox-çoxdur! Bu yolda külüng vura biləcək onlarla adamın həyatı və əməyi 

də bu iş üçün azdır. Bəlkə, sizi belə bir şey düşündürür ki, nə üçün başqa birisi deyil, məhz siz, özü də 

müftə, bir quru ― çox sağ ol‖  eşitməyə belə ümidiniz olmadan, bu barədə zəhmət çəkəsiniz. Onda mən 

məcburam deyəm ki, xalqa, sənə doğma olan xalqa məhəbbətdən, avamların maarifləndirilməsindən söhbət 

gedən yerdə bu sual ortaya gəlməməlidir; xalqın, həm də geridə qalmış xalqın, sənin və mənim qardaşımın 

maariflənməsi işinə özünü həsr edən bir adamı belə bir fikir yoldan qoymamalıdır. O, mükafatını öz-özünə, 

işini görə-görə vicdanı qarşısında duyacaqdır‖ / 4 , 17 /. 

― Azərbaycan xalqının mənəvi atası kimi böyük bir adın tarixi yükünün altına girən‖  (Musa Yaqub ) 

H.Zərdabi bütün həyatı boyu xalqının maariflənməsi yolunda mübarizə aparmış və bunu özünə şərəfli vəzifə 

bilmişdir. Vətəninə, millətinə ləyaqətlə xidmət edən İ.Şıxlı da H.Zərdabi məktəbinin layiqli varisi olmaqla 

müəllim, yazıçı, alim, ictimai xadim kimi səbr və təmkinlə usanmadan qələmi ilə külüng çalmış, mükafatını 

― öz-özünə, işini görə-görə vicdanı qarşısında‖ duymuşdur. Ədəbi-bədii, elmi, publisistik yaradıcılığı ilə 

millətinin oyanışı, intibahı naminə çalışan İ.Şıxlı ləyaqətli, büllur kimi saf həyat tərzi ilə də nəinki 

müasirlərinə, eləcə də gələcək nəsillərə sözün həqiqi mənasında nümunə olmuşdur. 

Həyatı idrakın xüsusi, müstəqil bir növü olan publisistika İ.Şıxlı yaradıcılığında həyat həqiqətinin, 

ictimai hadisə və situasiyaların doğru, dürüst təsvirinə əsaslanır. Ədibin publisistik yaradıcılığı janr 
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baxımından da diqqəti cəlb edir. O, publisistikanın daha çox oçerk, bədii gündəlik, məktub, açıq məktub 

kimi janrlarından yararlanır. Azərbaycan publisistikasında bu janrların, xüsusilə məktub, açıq məktubun 

M.Füzuli, Q.Zakir, M.F.Axundzadə, S.Ə.Şirvani, Əhsənül-Qəvaid, Ə.Gorani, N.Vəzirov,  F.Köçərli, 

N.Nərimanov və b. timsalında tarixi ənənəsi vardır. XIX əsrdə ― Əkinçi‖ ilə milli mətbuatın əsası 

qoyulmaqla Azərbaycanda publisistik janr daha mükəmməl, dünya ədəbi təcrübəsinə uyğun inkişaf etməyə 

başlayır. Azərbaycan ədəbiyyatının, o cümlədən bədii publisistikasının,  bu vaxta qədərki mütərəqqi 

nailiyyətlərini, dünya ədəbi fikrinin yeniliklərini qavrayan, davam və inkişaf etdirən yazıçılarımız yetişdi.  

Ədəbi ənənəni mənimsəyən, ona yaradıcı yanaşan  İ.Şıxlı yeni tarixi şəraitdə sözügedən janrlarda aktual 

mövzulu publisistik məqalələr yazmışdır. İ.Şıxlı çox yaxşı bilirdi ki, fakt və hadisələrə əsaslanan publisistika 

ictimai rəyin yaradılmasında, oxucunun, xüsusilə gənclərin siyasi, vətənpərvərlik, estetik tərbiyəsində 

mühüm əhəmiyyətə malikdir. Odur ki, bir qayda olaraq publisistik çıxışlarında geniş xalq kütləsini, ədəbi 

ictimaiyyəti düşündürən, narahat edən problemlərə toxunur, bunların həlli yollarını müəyyənləşdirməyə 

çalışırdı. Publisistik yazılarında ədəbiyyatda müasirlik problemi, ədəbi tənqidimizin vəziyyəti, ədəbiyyat və 

bu günün tələbləri, ədəbiyyatda mövzu məsələsi və s. kimi aktual problemlərə həssas münasibət bəsləyən 

İ.Şıxlı zəhməti, daimi axtarışda olmağı, müasir zamanın tələblərinə cavab verə biləcək əsər qələmə almağı 

tələb edirdi O, çıxıçlarında imtiyazlı, fəxri adı olan yazıçıları diqqətdən kənar qoymur, sənətdə güzəşt 

olmamalıdır, prinsipi ilə aydın mövqe nümayiş etdirirdi. 

 Ötən əsrin 60-80-ci illər publisistikası üzərindəki müşahidələr təsdiqləyir ki, ayrı-ayrı yazıçılar 

yaradıcılıq üslubuna uyğun olaraq publisistik fəaliyyətində də buna sadiq qalırlar. Məsələn, Əvəz Sadıq, 

Yusif Əzimzadə, Mehdi Hüseyn, Hüseyn Abbaszadə, Süleyman Vəliyev kimi yazıçıların yaradıcılığında 

fəflə sinfi nümayəndələrinin, xüsusilə neftçilərin, Əli Vəliyev, Bayram Bayramov, İsa Hüseynov, Məmməd 

Araz və b. kənd adamlarının, Nurəddin Babayev, Cəmil Əlibəyov və digərləri isə gənclərin problemlərindən 

publisistik əsərlər qələmə alırdılar. İ.Şıxlının bədii nəsrində - hekayələrində, romanlarında daha çox diqqət 

mərkəzində saxlanılan millilik, soykökə qayıdış, tarixi yaddaşın bərpası kimi vacib məsələlər 

publisistikasında da qırmızı xətt kimi görünür. Bu, əslində ədəbi qanunauyğunluq olduğundan təbii 

qarşılanmalıdır. İ.Şıxlının da publisistikasında fərdi üslubun xarakterik cəhətləri özünü aydın göstərir. 

Ədəbi-ictimai fəliyyəti ilə yanaşı,  həm də müəllimlik edən İ.Şıxlı hekayələrində, roman yaradıcılığında da 

yadda qalan müəllim obrazları təqdim edir.‖ Dəli Kür‖ romanında Qori müəllimlər seminariyasının 

vətənpərvər müəllimlərini sevə-sevə təqdim edən ədib ― Mənim tərbiyəçilərim‖ adlı məqaləsində öz 

ustadları haqqında ürək dolusu bəhs edir. O, ali məktəbdə ona mühazirələr oxuyan və müəllimlik idealı olan 

Əli Sultanlıdan, eləcə də orta məktəbdə, Qazax Pedaqoji Texnikumunda oxuyarkən qarşılaşdığı sevimli 

müəllimlərindən ehtiramla danışır, bu peşənin müqəddəsliyindən, çətinliyindən və son dərəcə şərəfli 

olmasından gənc nəslə məlumatlar verir. Müəllifin bu tipli publisistik yazılarında xalqla bir olmaq, xalqa 

ləyaqətlə xidmət etmək kimi yüksək ideyalar aşılanır. 

Ədibin publisistikası ilə bədii yaradıcılığı arasında dialektik bir bağlantı mövcuddur. Belə ki, o, 

publisistik yazılarında toxunduğu, həll etmək istədiyi problemləri bədii yaradıcılığında ifadə edir. Məsələn, 

1968-ci ildə qələmə aldığı ― Ədəbiyyatda müasirlik‖ məqaləsində o, müasir mövzuda əsər yazmaq işinin 

özünəməxsusluğundan, aktuallığından bəhs edir, müasirlərinin belə mövzulu əsərlərini alqışlayır və özü ― 

Qonaq‖, ― Cərimə‖, ― Qızıl ilan‖, ―Qara at‖ kimi hekayələrində bunun qarşılığını verirdi. Gerçəkliyə analitik 

münasibətlə yanaşan ədib ətrafında cərəyan edən hadisələrə fəal müdaxilə edir, bədii ədəbiyyatın praktik 

təsir gücünü ədəbi yaradıcılığı ilə təsdiqləyirdi. 

İ.Şıxlının sənətkar kimi fərdiliyini şərtləndirən amillərdən biri onun dil-üslub xüsusiyyətlərinin 

özünəməxsusluğu, sadə və xəlqi olmasıdır. Bu, sənətkarın  bədii nəsrində nə qədər önəmlidirsə, publisistik 

yaradıcılığında da həmin dəyərdədir. Məhz bunun nəticəsidir ki, İ.Şıxlının publisistikası orijinallığı, bədii və 

elmi təfəkkürü özündə təcəssüm etdirməsi ilə diqqəti cəlb edir. 

Sosial-mədəni, ictimai-mənəvi düşüncənin formalaşmasında istiqamətverici sahələrdən olan 

publisistika İ.Şıxlı yaradıcılığında bədiilik, elmilik və sənətkarlıq keyfiyyəti baxımından da 

özünəməxsusdur. Çünki İ.Şıxlı bütün həyatı boyu elmi, bədii yaradıcılığı paralel şəkildə davam və inkişaf 

etdirmişdir. Ümumiyyətlə, araşdırmalar təsdiq edir ki, yazıçı publisistikası özünün bədii-estetik 

keyfiyyətinə, ideya-əxlaqi təsir gücünə görə həmişə diqqət mərkəzində olub. 

İ.Şıxlının publisistikasında oçerklərinin də müəyyən yeri vardır.‖ Çevik, yayılqan, əyani və illüstrativ 

janr ― / 1, 127/ olan oçerk ədibin yaradıcılığında müasirliyi, mövzu aktuallığı ilə fərqlənir. Onun 

oçerklərində yalnız hadisə və əhvalatlar, məzmun və məzmunun ünsürləri yox, həm də təsvir, ifadə vasitələri 

bədii yük daşıyır, insanı ifadə etməklə, ideyanın çatdırılmasına xidmət edir. 
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Təhkiyə əsəri olan oçerk bədii uydurma, fakt və hadisələri, obrazları əlavə boyalarla təqdim etməyi 

tələb etmir, lakin yazıçıdan ideal mənzərə, konkret fakt və rəqəmləri ümumiləşdirmə bacarığının olmasını 

əsas şərt kimi ortaya qoyur. İ.Şıxlı sənədli oçerklərdən daha çox, bədii, elmi-bədii oçerklərə üstünlük 

vermişdir. Bədii oçerklərdə təsvir predmeti müəyyən həyat tərzi, əxlaq, adət-ənənə əsas olduğundan, daha 

çox epik əsərlər müəllifi kimi tanınan İ.Şıxlıya bu sahə doğma idi. Onun elmi fəaliyyəti ədəbi yaradıcılığının 

bir hissəsi olduğundan elmi-bədii oçerkləri də aktuallığı, əhatəliliyi ilə diqqəti cəlb edir. 

NƏTĠCƏ. 

İ.Şıxlı üçün publisistika yaşadığı zamanın və cəmiyyətin tələblərinə uyğun yaradıcılıq potensialını 

aktiv ictimai fəaliyyət üsuluna çevirmək vasitəsidir. 

Elmi-publisist yazılar silsiləsində İ.Şıxlı  daha çox müasirlərinin ədəbi-bədii yaradıcılığından bəhs 

edir. Onun ― Sənət xalqla birgə nəfəs almalıdır ―, ‖ Aşıq yaradıcılığı haqqında ―, ― Gənc nasirlər haqqında ― , 

‖ Ürəklərə yol tapmalı ― , ‖ Ədəbi tənqidimizin vəziyyəti haqqında― , ― Ülviyyəti qorumalı ― kimi 

yazılarında ədəbiyyatın mühüm məsələlərindən bəhs olunur. Bu yazılarla biz yazıçı İ.Şıxlını yeni bir 

yönümdən görür, kəşf edirik. Bu yazılar İ.Şıxlının zəngin elmi dünyagörüşünü, vətəndaş-yazıçı mövqeyini, 

ədəbi hadisələrə operativ və düzgün reaksiya vermək bacarığı haqqında yüksək rəy yaradır. 

İ.Şıxlının əsasən müasirlərinin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən portret- oçerk səciyyəli məqalələri, 

dünya ədəbiyyatının aparıcı şəxsiyyətləri haqqındakı yazıları da mövzu aktuallığına, dil-üslub 

xüsusiyyətlərinə görə bu gün də maraqla oxunur. Bu mənada Əli Sultanlı / ― Onun səsi qulağımızdadır ―/ , 

S.Vurğun / ― Səməd Vurğun yenə sıramızdadır ― / , J.J.Russo / ― Azadlıq və bərabərlik carçısı ― / , C.Bayron 

/ ― Azadlığın üsyankar carçısı ― /, M.Şoloxov / ― Dahiyanə sadəlik ―/ və b. haqqındakı yazıları diqqəti cəlb 

edir. Hekayə, povest və romanlarında İ.Şıxlı nə qədər səmimidirsə, bu əsərlərində, bütövlükdə publisistik 

yaradıcılığında da bir o qədər səmimidir. Qətiyyətlə demək olar ki, İ.Şıxlı publisistikanı bədii ədəbiyyatla 

birləşdirməyi bacaran yazıçılardandır. 

Publisistika ictimai fikrə daimi və dərin təsir göstərdiyindən ― ictimai-siyasi , əxlaqi iqtisadi və s. 

aktual problemləri elmi-məntiqi dəlil və sübutlar, obrazlı –ehtiraslı mühakimələr, lirik düşüncələr, konkret 

xarakterlər, tiplər vasitəsilə əks etdirən, ictimai rəyin formalaşmasına fəal təsir göstərən yaradıcılıq növüdür 

― / 2, 13 /. Bu , İ.Şıxlı yaradıcılığında  özünü daha qabarıq göstərir və geniş tədqiqə ehtiyac vardır. 
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MÜASĠR MƏRHƏLƏDƏ ƏDƏBĠYYAT TƏDRĠSĠ METODĠKASININ ĠNKĠġAF 

XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

Teymurova Aytən 
ADPU-nun Şamaxı filialı 

 

XÜLASƏ 

Zaman keçdikcə təhsil islahatında baş verən yeniliklər ədəbiyyatın tədrisi metodikası elmini də 

yeniliklərlə zənginləşdirir, yeni istiqamətdə inkişafını təmin edir. Azərbaycanda XX əsrin sonlarında 

cücərtiləri sezilən təhsil islahatı XXI əsrin əvvəllərində elmə, o cümlədən ədəbiyyata öz yenilikləri ilə 

qədəm qoymuşdur. Ədəbiyyatın tədrisinə yeni yanaşmalar özünü ənənə ilə müasirliyin sintezində göstərirdi. 

Müasir ədəbiyyat tədrisi metodikası bugünkü hala gəlmək üçün müəyyən inkişaf yolu keçmişdir. 

Bu inkişaf yolunda əməyi keçən metodistlərin - Əliyar Qarabağlı, Camal Əhmədov,  Bilal Muradov, Aydın 

Hacıyev, Ağadadaş Babayev, Dursun Məmmədov, Abbas Səmədov və başqalarının tədqiqatları bu gün üçün 

də əhəmiyyətlidir, məktəb təcrübəsində geniş istifadə olunur. M.Mehdizadə, M.Muradxanov, H.Əhmədov, 

B.Əhmədov, N.Kazımov, Ə.Ağayev kimi pedaqoqların tədqiqatları da bu gün üçün əhəmiyyətini qoruyur, 

bir çox problemlərin həllində müəllimlərə kömək edir. 

Təhsil islahatlarından sonra yeni interaktiv təlimə cavab verən ali və orta məktəblər üçün dəsrlik və 

vəsaitlər hazırlanması vacib idi. Bir sıra metodistlər bu işdə fəallıq göstərib,  belə məsuliyyətli işin 

öhdəsindən gəlmək üçün səmərəli fəaliyyət göstərmişlər. Belə metodistlərdən Bilal Həsənli, Fəxrəddin 

Yusifov, Şəmistan Mikayılov, Soltan Hüseynoğlu, Piralı Əliyev, Asya Bəkirova, Bibixanım İbadovanın 

adlarını qeyd edə bilərik. 

Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin konsepsiyası – Milli Kurikulumu konseptual 

xarakterli sənəd olub ümumi təhsil üzrə təlim nəticələrini və məzmun standartlarını, ümumi təhsilin hər bir 

pilləsində nəzərdə tutulan fənləri, həftəlik dərs və dərsdənkənar məşğələ saatlarının miqdarını, pedaqoji 

prosesin təşkili, təlim nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi və monitorinqi üzrə əsas prinsipləri, fənn 

kurikulumlarının strukturunu əhatə edir. Hər bir fənn kimi ədəbiyyat fənninin məzmunu və strukturu da 

Təhsil Nazirliyi tərəfindən işlənib hazırlanmışdır. Proqramda V-XI siniflər üçün ədəbiyyat fənn kurikulumu 

verilmişdir. Burada fənnin bütün xüsusiyyətləri öz əksini tapmışdır. 2003-cü ildən həmin proqram əsasında 

yeni nəsil ədəbiyyat dərslikləri tərtib olunmuşdur. 2012-2013-cü tədris ilindən etibarən Azərbaycan 

məktəblərində ədəbiyyat fənni üzrə kurikulumun tətbiqinə başlanıldı. Yeni nəsil ədəbiyyat dərslikləri ilə 

yanaşı müəllim üçün metodik vəsaitlər də nəşr olundu. 

Müasir mərhələdə ədəbiyyat tədrisi metodikası ədəbi nümunələri quru əzbərləməklə yox, ondan 

zövq almağa və şagirdlərə bunları çatdırmağa çalışır. Onlar ədəbiyyatı həyat həqiqətləri olaraq dərk edir, 

ədəbiyyatın hər yerdə olduğunu duyurlar. 

Açar sözlər: ədəbiyyatın tədrisi, ənənə, müasirlik, kurikulum, fəal/interaktiv təlim, məzmun xətləri. 

 

ABSTRACT 

Over time, innovations in educational reform enrich the science of teaching methods of literature 

with innovations, ensure its development in a new direction. The education reform that sprouted in 

Azerbaijan in the late twentieth century began in the early twenty-first century with its innovations in 

science, including literature. New approaches to the teaching of literature manifested themselves in the 

synthesis of tradition and modernity. 

The methodology of teaching modern literature has undergone a certain development to become 

today's. The research of Methodists who worked on this development - Aliyar Garabagli, Jamal Ahmadov, 

Bilal Muradov, Aydin Hajiyev, Agadadash Babayev, Dursun Mammadov, Abbas Samadov and others is still 

important today and is widely used in school practice. The researches of pedagogues such as M.Mehdizadeh, 

M.Muradkhanov, H.Ahmadov, B.Ahmadov, N.Kazimov, A.Agayev are still important for today, they help 

teachers to solve many problems. 

After the education reform, it was important to develop textbooks and materials for higher and 

secondary schools that responded to the new interactive training. A number of Methodists have been active 

in this work and have worked effectively to cope with such a responsible task. Among such Methodists are 

Bilal Hasanli, Fakhraddin Yusifov, Shamistan Mikayilov, Soltan Huseynoglu, Pirali Aliyev, Asya Bakirova, 

Bibikhanim Ibadova. 
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The concept of general education in the Republic of Azerbaijan is a conceptual document of the 

National Curriculum. , covers the structure of subject curricula. As with any subject, the content and 

structure of the subject of literature has been developed by the Ministry of Education. The program provides 

a literature curriculum for grades V-XI. Here all the features of the subject are reflected. Since 2003, a new 

generation of literature textbooks has been developed on the basis of this program. From the 2012-2013 

academic year, the introduction of the curriculum on the subject of literature in Azerbaijani schools began. 

Along with the new generation of literature textbooks, methodological aids for teachers were also published. 

At the present stage, the methodology of teaching literature does not try to memorize literary 

samples, but to enjoy them and convey them to students. They understand literature as a fact of life, they feel 

that literature is everywhere. 

Keywords: teaching literature, tradition, modernity, curriculum, active / interactive learning, content lines. 

 

GĠRĠġ 

Zaman keçdikcə təhsil islahatında baş verən yeniliklər ədəbiyyatın tədrisi metodikası elmini də 

yeniliklərlə zənginləşdirir, yeni istiqamətdə inkişafını təmin edir. Azərbaycanda XX əsrin sonlarında 

cücərtiləri sezilən təhsil islahatı XXI əsrin əvvəllərində elmə, o cümlədən ədəbiyyata öz yenilikləri ilə 

qədəm qoymuşdur. Ədəbiyyatın tədrisinə yeni yanaşmalar özünü ənənə ilə müasirliyin sintezində göstərirdi. 

Burada təlim-tərbiyə prosesinin humanistləşdirilməsi, təlimin differensiallaşdırılması, ədəbiyyat dərslərində 

yeni dərs texnologiyalarından istifadə, tədrisin elm və mədəniyyətin müasir səviyyəsinə çatdırılması, fəal, 

interaktiv təlim metodlarının tətbiqi, kurikulum ideyalarının düzgün reallaşdırılması, yeni təhsil islahatlarına 

cavab verən dərslik və vəsaitlərin yaradılması öz əksini tapır. 

Müasir ədəbiyyat tədrisi metodikası bugünkü hala gəlmək üçün müəyyən inkişaf yolu keçmişdir. Biz 

ədəbiyyatın tədrisi metodikasının tarixinə biganə yanaşa  bilmərik. Bu inkişaf yolunda əməyi keçən 

metodistlərin - Əliyar Qarabağlı, Camal Əhmədov,  Bilal Muradov, Aydın Hacıyev, Ağadadaş Babayev, 

Dursun Məmmədov, Abbas Səmədov və başqalarının tədqiqatları bu gün üçün də əhəmiyyətlidir, məktəb 

təcrübəsində geniş istifadə olunur. M.Mehdizadə, M.Muradxanov, H.Əhmədov, B.Əhmədov, N.Kazımov, 

Ə.Ağayev kimi pedaqoqların tədqiqatları da bu gün üçün əhəmiyyətini qoruyur, bir çox problemlərin 

həllində müəllimlərə kömək edir. 

Təhsil islahatlarından sonra yeni interaktiv təlimə cavab verən ali və orta məktəblər üçün dəsrlik və 

vəsaitlər hazırlanması vacib idi. Bir sıra metodistlər bu işdə fəallıq göstərib,  belə məsuliyyətli işin 

öhdəsindən gəlmək üçün səmərəli fəaliyyət göstərmişlər. Belə metodistlərdən Bilal Həsənli, Fəxrəddin 

Yusifov, Şəmistan Mikayılov, Soltan Hüseynoğlu, Piralı Əliyev, Asya Bəkirova, Bibixanım İbadovanın 

adlarını qeyd edə bilərik. 

Ş.Mikayılovla A.Bəkirovanın birlikdə apardığı tədqiqatların nəticəsi olan ―Ümumtəhsil 

məktəblərinin V-XI siniflərində ədəbiyyatın tədrisi metodikası‖ dərsliyi müasir elm üçün əhəmiyyətlidir. Bu 

dərsliyi tərtib edərkən metodistlər özündən əvvəlki metodik ənənə ilə hesablaşmış, bu ənənədən 

bəhrələnməklə, müsbət ənənələri qoruyub saxlamış və yenilikləri nəzərə almışlar.Həmçinin biz bunu digər 

metodistlərin – B.Həsənlinin ―Ədəbiyyatın tədrisi metodikası‖, F.Yusifovun ―Ədəbiyyatın tədrisi 

metodikası‖, Yusif Aslanovun ―Ədəbiyyat tədrisi: ənənə və müasirlik‖ dərsliklərində də müşahidə edirik. 

 

ARAġDIRMA 

Ədəbiyyatın tədrisi metodikası digər informativ səciyyəli fənlərdən fərqlənir. Burada söz sönətinin 

və onun öyrədilməsinin özünəməxsusluğu nəzərə alınmalıdır. Qiymətləndirmə şagirdin əzbərçilik qabiliyyəti 

ilə yox, zövq səviyyəsi, duyum qabiliyyəti ilə ölçülməlidir.Təbii ki, şagirdlər yazıçının tərcümeyi- halı, 

əsərlərin ictimai-tarixi, ideya-bədii mənbələrindən xəbərdar olmalıdırlar, lakin bunu quru, sadəcə 

əzbərləmək xatirinə deyil, onun sənətdəki mövqeyindən, insanda oyatdığı hisslərdən çıxış edərək məlumat 

verməlidirlər, anlamalıdırlar. 

Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin konsepsiyası – Milli Kurikulumu konseptual xarakterli 

sənəd olub ümumi təhsil üzrə təlim nəticələrini və məzmun standartlarını, ümumi təhsilin hər bir pilləsində 

nəzərdə tutulan fənləri, həftəlik dərs və dərsdənkənar məşğələ saatlarının miqdarını, pedaqoji prosesin 

təşkili, təlim nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi və monitorinqi üzrə əsas prinsipləri, fənn kurikulumlarının 

strukturunu əhatə edir. Hər bir fənn kimi ədəbiyyat fənninin məzmunu və strukturu da Təhsil Nazirliyi 

tərəfindən işlənib hazırlanmışdır. Proqramda V-XI siniflər üçün ədəbiyyat fənn kurikulumu verilmişdir. 

Burada fənnin bütün xüsusiyyətləri öz əksini tapmışdır. 2003-cü ildən həmin proqram əsasında yeni nəsil 



  

5th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE 
SCIENCES CONFERENCE   

 

May 24-25, 2022 Azerbaijan State Pedagogy University, Shamakhi Campus ~ 14 ~ 
 

ədəbiyyat dərslikləri tərtib olunmuşdur. 2012-2013-cü tədris ilindən etibarən Azərbaycan məktəblərində 

ədəbiyyat fənni üzrə kurikulumun tətbiqinə başlanıldı. Yeni nəsil ədəbiyyat dərslikləri ilə yanaşı müəllim 

üçün metodik vəsaitlər də nəşr olundu. 

 

TAPINTILAR 

Müasir mərhələdə avtoritar metodikanın yerini əməkdaşlıq metodikası əvəz etmişdir. Artıq dərsdə 

müəllimin və şagirdin rolu dəyişmişdir. Şagirdin rolu – kəşf edən, tədqiqatçı, müəllimin rolu – bələdçi 

(fasilitator), aparıcı (istiqamət verən). Müəllim ənənəvi təlimdən fərqli olaraq biliyi hazır şəkildə şagirdə 

çatdırmamalı, sadəcə öyrənməyi öyrətməlidir. Şagird isə təlim prosesinin obyekti deyil, müəllimlə 

bərabərhüquqlu subyektidir. Bu zaman şagirdin fəaliyyətində yeni bir keyfiyyət əmələ gəlir: onun özünə 

inamı artır, qorxmadan öz fikrini çatdırır, potensial imkanlarını ortaya çıxarır. 

Müasir ədəbiyyat dərslərində şagirdə şəxsiyyət kimi yanaşılmalı, onun fərdi cəhətləri nəzərə 

alınmalıdır. Şagird məktəbəqədər yaş dövründə həyatı bir tədqiqatçı kimi suallar verməklə dərk etməyə 

çalışır. Məktəbə gəldikdən sonra fərqli mühitlə qarşılaşsa, yəni artıq bu tədqiqatçılıq fəaliyyətindən əl 

çəkməsi tələb olunsa, şagirdin dərketmə imkanları məhdudlaşır, burada şagirdin inkişafına mane olan təlimlə 

rastlaşırıq. 

Müasir ədəbiyyat tədrsinin digər xüsusiyyəti fəal idrak prinsipidir. Ədəbiyyat dərsləri elə 

qurulmalıdır ki, şagird öz kəşfi ilə sevinə bilsin. Buna nail olmaq üçün təlim prosesində idrak fəallığını 

təmin edən problemli situasiya yaradılmalıdır. Bu problemin əsasında şagirdin idrak prosesləri fəallaşır, yeni 

biliklər kəşf etməyə başlayır. 

Ədəbiyyat tədrisi şagirdlər üçün inkişafetdirici olmalıdır. Təlim inkişafı qabaqlamalıdır. Bunun üçün 

şagirdlərə səviyyələrinə uyğun və nisbətən mürəkkəb tapşırıqları həll etmək tapşırılır. Bu zaman şagirdlərə 

müəllimlər tərəfindən istiqamətləndirici suallar verilir. İnkişafetdirici təlim şagirdlərin təfəkkürünü və 

yaradıcılığını formalaşdırmalıdır. 

Müasir interaktiv təlim əsasında yaradılmış orta məktəb V-XI sinif ədəbiyyat dərsliklərində hər sinfə 

uyğun ədəbi örnəklər, X-XI sinif ədəbiyyat dərsliklərində yazıçının bioqrafiyası barədə yığcam faktlara rast 

gəlirik. Lakin ənənəvi dərsliklərdən fərqli olaraq burada əsərlər təhlil edilmir, yazıçının həyat və yaradıcılığı 

barədə fikir söylənmir. Bu, tamamilə şagirdlərin öz ixtiyarına verilir. Bunu şagirdlər sual və tapşırıqlar 

əsasında müstəqil olaraq özləri həll edir, təhlil aparır. Yazıçı haqqında və digər zəruri məlumatları artıq 

onlar müstəqil olaraq araşdırır, informasiyanı müstəqil olaraq əldə edirlər. Bu, ədəbiyyat dərslərində təlimin 

qabaqlayıcı prinsipi olaraq özünü göstərir. Bununla təlim yeni nəsli yaxın gələcəkdəki həyat şəraitinə 

hazırlayır. 

Ədəbiyyat tədrisində təlim-tərbiyə sisteminin çevikliyi prinsipi də özünü gözləməlidir. Bu prinsip 

təlimin yeni şəraitə uyğunlaşa bilmək qabiliyyətidir. Dəyişən şərait və ya şagirdin dəyişən tələbləri nəzərə 

alınmaqla təlim-tərbiyə prosesinin təşkili, pedaqoji texnologiyanın seçilməsi tənzimlənməlidir. Bunun üçün 

müəllim şagirdlərə fərdi yanaşmalı, real şəaritə uyğun olan məlumatı təqdimetmə formasından istifadə 

etməlidir. 

Əvvəldə də qeyd etdik ki, yeni interaktiv təlimə əsaslanan ədəbiyyat tədrisi əməkdaşlıq təlimi 

əsasında qurulur. Əməkdaşlıq dedikdə F.Yusifovun metodika kitabında ―müəllim-şagird-valideyn‖ 

üçlüsünü, Z.Veysovanın ―Fəal/interaktiv təlim‖ müəllimlər üçün olan vəsaitində ―müəllim-şagird‖ ikili 

əməkdaşlığını görürük.Əməkdaşlıq şəraitində şagird öz fikirlərini deməkdən çəkinmir, bu mühit şagird üçün 

daha əlverişli, fəallaşdırıcı, ruhlandırıcı olur. 

Müasir ədəbiyyat tədrisinin mühüm xüsusiyyətlərindən biri bədii əsərdə qaldırılan problemlərin 

dialoji aspektdə həll edilməsidir. Dərs diskussiyaya çevrilməli, həm bələdçi (müəllim), həm də tədqiqatçı 

(şagird) danışılacaq mövzunun mahiyyətini dərindən anlamalı, diskussiyada fəal iştirak etməlidirlər. 

Müəllim özünün aparıcı-koordinator vəzifəsini yerinə yetirməli, şagirdlərin müstəqil müstəqil fikirlərinin, 

fərdi rəylərinin, hissi-emosional baxışlarının üzə çıxarılmasına zəmin yaratmalıdır. 

Təlim fənni kimi ədəbiyyat fənninin məzmununa keçmiş və müasir dövrün dəyərli söz 

sənətkarlarının həyatı və ədəbi-bədii yaradıcılığından nümunələr, ayrı-ayrı dövrlərdə ədəbiyyatın inkişaf 

meylləri, ədəbi cərəyanlar haqda məlumat, zəruri ədəbiyyat nəzəriyyəsi elementlərinin öyrənilməsi aiddir. 

Şagirdlərin şifahi və yazılı nitqinin inkişafı ədəbiyyat fənninin tərkib hissəsidir. Kurikulumda ədəbiyyat 

fənninin məqsəd və vəzifələri milli ədəbiyyatımız, mədəniyyətimiz, ənənələrimiz əsasında 

müəyyənləşdirilmişdir. Proqramda qeyd edilmişdir ki, ədəbiyyat fənninin məqsədi ideya-bədii dəyərə malik 

əsərlərin sayəsində şagirdlərin dünyagörüşünü zənginləşdirmək, milli və ümumbəşəri dəyərləri qorumaq, 
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milli mənlik şüurunu oyatmaq, soykökünü tanıtmaqdır. Bütün bunlar şagirdlərin vətənpərvərlik ruhunda 

tərbiyə olunmasına gətirib çıxarır. Bu, müasir dövrdə, dünya xalqlarının bir-birinə inteqrasiya etdiyi, 

mədəniyyətlərin və dünyagörüşlərin kəsişdiyi vaxtda olduqca önəmlidir.Ədəbiyyat tədrisi şagirdlərdə 

mütaliə bacarıqlarını sinifdən-sinfə keçdikcə genişləndirir, formalaşdırır. Beləliklə, sinifdən-sinfə keçdikcə 

ədəbi-bədii zövqünün formalaşdırılıması da diqqət mərkəzində saxlanılır. Proqramda belə bir məsələ də 

göstərilmişdir ki, bədii mətnin oxunması, qavranılması, qiymətləndirilməsiməhz bu bacarıqların 

mövcudluğu şəraitində mümkündür.  

Orta məktəbdə ədəbiyyatın tədrisi üç mərhələdə həyata keçirilir:  

1) İbtidai təhsil – I-IV siniflər; 

2) Ümumi orta təhsil – V-IX siniflər; 

3) Tam orta təhsil – X-XI siniflər. 

İbtidai təhsil pilləsi ümumi orta təhsil pilləsi üçün zəmin rolunu oynayır. Bu mərhələdə söz sənəti 

haqqında ilkin elementar biliklər şagirdlərə öyrədilir, mütaliə mədəniyyəti, nitq mədəniyyətinin ilkin əsasları 

mənimsədilir, formalaşdırılır. 

Ümumi orta təhsil pilləsində şagirdlər ibtidai təhsil pilləsində qazandıqları bilikləri inkişaf etdirirlər. 

V sinifdən başlayaraq ədəbiyyat müstəqil, xüsusi fənn olaraq tədris edilməyə başlanır. Bu dövrdə şagirdlər 

hər sinfin (V-IX) yaş və psixoloji xüsusiyyətəri nəzərə alınmaqla ayrı-ayrı sənətkarların həyat və yaradıcılığı 

ilə tanış olur, müxtəlif növ və janrlarda yazılmış dəyərli bədii örnəkləri mənimsəyir, ədəbiyyatşünaslıq 

terminləri, bədii təsvir və ifadə vasitələri haqqında məlumat əldə edirlər. Bu pillə də özündən sonrakı digər 

pillə - tam orta təhsil pilləsi üçün zəmin yaradır.  

Ümumi orta təhsil ədəbiyyat dərslikləriniiki qismə bölmək olar: 1) V-VII sinif ədəbiyyat dərslikləri; 

2) VIII-IX sinif ədəbiyyat dərslikləri. 

V-VII sinif ədəbiyyat dərslikləri tematik prinsip üzrə işlənmişdir. Burada ana məhəbbəti, ana 

dünyası, vətən sevgisi, müharibə, insan taleyi və s. ideyalı əsərlər müəyyənləşdirilmişdir.Bu dərsliklərdə bir 

tarixi-ədəbi prinsip özünü göstərmir. 

VIII-IX sinif ədəbiyyat dərslikləri tarixi-ədəbi prinsipə uyğun tərtib edilmişdir. Bu, Təhsil Qanununa 

uyğun olaraqicbari təhsilin IX sinifdə bitməsi ilə əlaqədardır. Buna görə VIII-IX sinif dərsliklərinə fərqli 

yanaşılmışdır. VIII-IX sinif ədəbiyyat dərsliklərində tarixi-ədəbi prinsipə uyğun olaraq ta qədim dövrdən bu 

günədək müəyyən inkişaf yolu keçmiş ədəbiyyatımız, dəyərli söz sənəti nümunələrimiz, qüdrətli 

sənətkarlarımızın yaradıcılığı sistemli şəkildə öz əksini tapmışdır. 

Tam orta təhsil pilləsində də ədəbiyyat dərslikləri tarixi-ədəbi prinsip əsasında tərtib edilmişdir. Bu 

siniflərdə sistemli şəkildə qədim dövrdən başlayaraq müasir dövrə qədər olan dəyərli ədəbi nümunələr 

işlənmişdir. Bu nümunələr monoqrafik və icmal mövzuları vasitəsilə öyrənilir. Məsələn, X sinifdə 

―M.Füzuli‖ monoqrafik mövzusu sənətkarın həyatını, yaradıcılığının, ―Məni candan usandırdı‖ qəzəlinin, 

―Leyli və Məcnun‖ poemasının ayrıca dərs saatlarında öyrənilməsini nəzərdə tutur. 

X-XI siniflərdə keçirilən icmal mövzuları Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin ayrı-ayrı mərhələlərindən 

ibarətdir. Bu mərhələlər aşağıdakı kimi ifadə olunmuşdur: 

1. Qədim dövr (ən qədim dövrdən XIII əsrə qədər) 

2. Orta dövr (XIII əsrdən XVII əsrə qədər) 

3. Yeni dövr (XVII əsrdən XX əsrin əvvəllərinə qədər) 

4. Ən yeni dövr (XX əsrin əvvəllərindən (1920ci ildən bu günə qədər) 

İcmal mövzuları hər bir dövrün özünəməxsus xüsusiyyətlərini, ictimai-siyasi, mədənihadisələrini, 

həmin dövrün görkəmli ədibləri onların yaradıcılığına baxışı özündə əks etdirir. İcmal mövzuları 

monoqrafik mövzular üçün zəmin rolunu oynayır. İcmal və monoqrafik mövzular bir-birilə əlaqədə 

öyrənilir, biri digərini tamamlayır. 

Nitq inkişafı üzrə işlər ədəbiyyat tədrisinin üzvi tərkib hissəsidir. Ədəbiyyat dərslərində nitq inkişafı 

üzrə işlər görməklə şagirdlərin nitq mədəniyyəti formalaşdırılır, sözə həssas münasibət bəsləmək aşılanır, 

sözün, fikrin məna incəliklərini duya bilmək və fikrini ifadə edə bilmək bacarığı 

formalaşdırılır.Sənətkarların sözdən istifadə məharəti, az sözlə çox fikir ifadə etmək bacarığı şagirdlərin 

şifahi və yazılı nitqinin inkişafına səbəb olur.  

Azərbaycan Respublikasının Milli Kurikulumu sənədində şagirdlərin şifahi nitqinin inkişafı əsas 

götürülməklə onların ünsiyyət bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, lüğət ehtiyatının zənfinləşdirilməsi, 

dinləyib-anlama vərdişlərinin inkişafı nəzərdə tutulmuşdur. Tədrsidə şagirdlərin yaş və psixoloji 

xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla proqramın tələbi səviyyəsində onlara səsləri və sözləri düzgün tələffüz 
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etmək, cümlə qurmaq, məntiqi vurğuya, ifadəliliyə əməl etmək, mətn tərtib etmək, mətndəki hiss-həyəcanı, 

emosianı, ideyanı çatdırmaq bacarığı aşılanır. İstər şifahi nitqə, istərsə də yazılı nitqə bir sıra tələblər irəli 

sürülür. Bunlar dəqiqlik, aydınlıq, məntiqilik, ardıcıllıq, rabitəlilik, emosionallıq, ədəbi normalara uyğunluq  

lakoniklik və s. tələblərdir ki bunları gözləməklə şagirdlər öz nitqini yüksək səviyyəyə çatdıra bilərlər. 

Ədəbiyyat fənninin məzmununun tərkib hissələrindən biri ədəbiyyat nəzəriyyəsidir. Ədəbiyyat 

nəzəriyyəsi vasitəsilə şagirdlər söz sənətinin qanunlarına yiyələnir, onların ədəbi əsəri dərk etmək səviyyəsi 

yüksəlir. Ş.Mikayılovun dediyi kimi, ədəbiyyat nəzəriyyəsindən öyrənilən bilik şagirdə ədəbi əsəri təhlil 

etməyə qavramağa hazırlayır, onun üçün açar rolunu oynayır. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi üzrə biliklər bədii 

əsərin öyrədilməsi, nitq inkişafı üzrə işlərlə vəhdətdə aparılır.Orta məktəbdə ədəbiyyat nəzəriyyəsi haqqında 

biliklərlə söz sənətinin özünəməxsusluğu, ədəbiyyatın idrak, tərbiyə vasitəsi olması, əsərin forma, janr 

xüsusiyyətləri, şagirdlərin nitq inkişafını, bədii əsərin ideya-məzmununu dolğun şəkildə qavramaları təmin 

edilir.V sinif ədəbiyyat dərsliyində məcaza S.Vurğunun ―Ceyran‖ şeiri gözəl nümunədir: 

Yerdən ayağını quş kimi üzüb, 

Yay kimi dartınıb, ox kimi süzüb, 

Yenə öz sürünü nizama düzüb 

Baş alıb gedirsən hayana, ceyran? 

Bədii ədəbiyyatda belə bənzətmələr, qarşılaşdırmalar əsəri bədii cəhətdən əlvanlaşdırır, gözəlləşdirir, 

obrazlı edir. 

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi orta məktəbdə sistemli şəkildə iki istiqamətdə aparılır: 1) V-IX siniflər üzrə; 

2) X-XI siniflər üzrə. V-IX siniflərdə ədəbiyyat nəzəriyyəsi üzrə şagirdlərə: şifahi və yazılı ədəbiyyat 

nümunələrinin, lirik, epik, dramatik növlərin xüsusiyyətləri; lirik, epik, dramatik növlərlə əlaqədar anlayışlar 

(heca vəzni, əruz vəzni, sərbəst şeir, bayatı, qoşma, nəğmə, misra, bənd, qafiyə, rədif, atalar sözü, məsəllər, 

tapmaca, nağıl, təmsil, əfsanə, dastan, hekayə, nağıl, məsnəvi, poema, povest, dram, komediya, faciə); təsvir 

və ifadə vasitələrinin (epitet, təşbeh, metafora, metonimiya, mübaliğə, litota, bədii sual, təkrir, bədii təzad, 

kinayə, inversiya) obrazlılıqdakı rolu; mövzu, ideya, süjet, kompozisiya (proloq, epiloq, epiqraf), portret, 

obraz (baş qəhrəman, epizodik surət, təbiət, əşya surəti), satira, yumor, təsvir, təhkiyə kimi anlayışlar 

mənimsədilir. 

X-XI sinifdə keçirilən ədəbiyyat nəzəriyyəsi əvvəlki siniflərdə, yəni V-IX siniflərdə keçirilən nəzəri 

biliklərin dərinləşdirilməsi, təkmilləşdirilməsi yolu ilə genişləndirilir. Tam orta təhsil səviyyəsində şagird 

qazandığı bilikləri daha mürəkkəb, irihəcmli əsərlər üzərində tətbiq etməyə başlayır. X-XI sinifdə ədəbiyyat 

nəzəriyyəsi üzrə şagirdlərə: şifahi və yazılı ədəbiyyat, nəzm və nəsr, lirik, epik, dramatik növ haqqında 

qazanılmış biliklər dərinləşdirilir; ədəbi növlərlə əlaqədar mənimsənilmiş biliklərin bədii mətnin təhlilində 

istifadə edilir; bədii təsvir və ifadə vasitələrinin obrazlılığının təmin edilməsindəki rolu; mövzu, ideya, 

məzmun, forma, süjet, kompozisiya, proloq, epiloq, epiqraf, portret, obraz, tipiklik, tip, fərdiləşdirmə, bədii 

dil, fərdi üslub, təsvir, tərənnüm, təhkiyə, lirik ricət, satira, yumor, metod, ədəbi cərəyan, ədəbi məktəb, 

romantizm, realizm kimi anlayışlar mənimsədilir. 

 

NƏTĠCƏ 

Ölkəmizdə keçirilən təhsil islahatı proqramı, Bolonya sisteminə keçid, kurikulumun tətbiqinə 

başlanılması, ictimai-tarixi şərait ədəbiyyat tədrisi metodikasını yeni elmi müddəa və tezislərlə 

zənginləşdirməyi, müasirləşdirməyi tələb etmişdir.Məktəb təcrübəsində baş verən yeniliklər ali məktəblərdə 

də ədəbiyyatın tədrisinin məzmununa öz təsirini göstərmişdir. Bu dövrdə yaranan ədəbiyyat tədrisi 

metodikası dərslikləri müasirliyi ilə seçilir. Burada bir fənn kimi ədəbiyyatın xüsusiyyətləri, ədəbiyyatın 

tədrisi metodikasının predmeti, məqsəd və vəzifələri, Azərbaycan ədəbiyyatı tədrisinin qədimdən bu 

günədək olan inkişaf mərhələləri, ədəbiyyat tədrisinə verilən müasir tələblər, fənnin məzmunu və strukturu, 

bədii əsərlərin təhlili yolları, öyrədilməsi metodları tələbələr, müəllimlər üçün faydalıdır. Lakin burada bir 

məsələni unutmaq olmaz ki, yazılan metodika kitabları ilə qəti hökmlər vermək mümkün deyildir. Müəllim 

sinfin psixoloji xüsusiyyətlərini, hazırlıq səviyyələrini nəzərə alaraq mühitə uyğun yardıcı şəkildə bu 

yollardan istifadə etməlidir. Metodika dərsliyi oxucunu düşündürməli, müstəqil qərar qəbul etməyə 

istiqamətləndirməlidir.  

Müasir mərhələdə ədəbiyyat tədrisi metodikası özündə yuxarıda sadalanan xüsusiyyətləri ehtiva edir. 

Biz artıq ədəbi nümunələri quru əzbərləməklə yox, ondan zövq almağa və şagirdlərə bunları çatdırmağa 

çalışırıq. Onlar ədəbiyyatı həyat həqiqətləri olaraq dərk edir, ədəbiyyatın hər yerdə olduğunu duyurlar. 
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XÜLASƏ 

Qloballaşan dünya ilə ayaqlaşmaq, təhsildə rəqabətliliyin artması,  informasiya əsrinin sürətlə 

inkişafı, məktəbə qəbul üçün yaş həddinin azaldılması, inklüziv təhsilin genişləndirilməsi, pedaqoji 
proseslərin hər kəs üçün əlçatanlığının təmini təhsil sahəsində bir çox islahatların aparılmasını tələb edir. 

Təhsil sahəsində strategiyaların effektiv tətbiqinə dəstək olmaq, təhsil keyfiyyətinin yüksəldilməsi yönündə 

ayrı-ayrı fənlər üzrə innovativ texnologiyalardan istifadə etmək artıq dövrün tələbinə çevrilmişdir.  

2020-2021-ci illərdə dünyanı bürüyən COVİD-19 pandemiyası təhsil prosesindən də yan keçmədi. 

Bu vəziyyət tədrisin onlayn təşkilini vacib amil kimi qarşıya qoydu. Müəllim və şagirdlərin İKT 

bacarıqlarının gücləndirilməsi əsas problemlərdən biri oldu. Azərbaycan dilinin tədrisi daha çox şifahi 

ünsiyyət prosesinda reallaşsa da, onlayn təhsil zamanı müəyyən interaktiv alətlərdən istifadə etməklə bu 

çətinliyi aradan qaldırmaq mümkündür. Üsul və metodların seçimində olduğu kimi, interaktiv alətlərin 

seçimi və tətbiqində mövzudan tutmuş uşaqların yaş, bilik, bacarıq səviyyəsi, öyrənmənin çoxsaylı üsul və 

vasitələri, şagird müxtəlifliyi mütləq şəkildə nəzərə alınmalıdır.  

Azərbaycan dili fənninin məzmunun yenilənməsi tədris zamanı fəal təlim metodlarından, İKT 

resurslarından məqsədyönlü, səmərəli və ardıcıl istifadə  olunmanı tələb edir. 

Fəal və interaktiv üsullarla, yeni yanaşmalarla Azərbaycan dili fənninin  tədrisi  şagirdlərdə dilimiz 

haqqında  həm nəzəri biliklərin formalaşmasına, həm də praktik olaraq dildən maksimum dərəcədə düzgün, 

ədəbi dilin normalarına uyğun olaraq istifadəsinə gətirib çıxarır. Azərbaycan dili fənninin məzmunu 

şagirdlərdə müəyyən bacarıqların formalaşmasını nəzərdə tutur. Bunlar nitq, dil və linqvistik bacarıqlardır. 

Nitq bacarıqlarının formalaşması üçün şifahi ünsiyyət mühitinin olması vacib amillərdəndir. Dil bacarıqları 

fərdi xarakter daşıyır, hər bir şəxsin mütaliə və müşahidə qabiliyyətinin nəticəsi kimi üzə çıxır və yazı 

prosesundə reallaşır. Dil fakt və hadisələrinin ümumiləşdirilməsi nəticəsində yaranan idraki qabiliyyətlər isə 

linvistik bacarıqlardır.  

 Açar söz: Azərbaycan dili, tədris, təlim metodları, onlayn təhsil, innovativ texnologiyala 

ABSTRACT 

 Keep up with the globalizing world, increasing competitiveness in education,  rapid development of the 

information age, lowering the age limit for admission to school, expansion of inclusive education, ensuring 

that the pedagogical process is accessible to all requires a number of reforms in the field of education. To 

support the effective implementation of education strategies, the use of innovative technologies in individual 

subjects to improve the quality of education has become a requirement of the time. 

        The COVID-19 pandemic, which swept the world in 2020-2021, did not bypass the educational 

process. This situation has made the organization of online education an important factor. Strengthening the 

ICT skills of teachers and students was one of the main challenges. Although the teaching of the Azerbaijani 

language takes place mostly in the process of oral communication, this difficulty can be overcome by using 

certain interactive tools in online learning. As in the choice of methods and techniques, the choice and 

application of interactive tools must take into account the age, knowledge, skill level of the children, the 

numerous methods and means of learning, and the diversity of students. 
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        Updating the content of the Azerbaijani language from active learning methods during teaching, 

requires purposeful, efficient and consistent use of ICT resources. 

         Teaching the Azerbaijani language through active and interactive methods, new approaches 

contributes to the formation of students' theoretical knowledge about our language, but also practically as 

accurate as possible from the language, leads to its use in accordance with the norms of literary language. 

The content of the subject of the Azerbaijani language implies the formation of certain skills in students. 

These are speech, language and linguistic skills. Having an oral communication environment is an important 

factor in developing speech skills. Language skills are individual, appear as a result of each person's ability 

to read and observe, and are realized in the writing process. Cognitive abilities that arise as a result of the 

generalization of linguistic facts and events are linguistic skills. 

Keywords: Azerbaijani language, teaching, teaching methods, online education, innovative technologies 

GIRIġ 

Cəmiyyət inkişaf etdikcə insanların həyat tərzi, həyata baxış bucağı da dəyişir. İnkişaf etmiş cəmiyyətin 

əsasında  isə düzgün idarə olunan təhsil sistemi dayanır. Bu gün təhsilimizin qarşısında bir çox mühüm, 

təxirəsalınmaz vəzifələr dayanmaqdadır. Dünya təhsil sisteminə inteqrasiya, innovativ, qabaqcıl pedaqoji 

modellərin və təcrübələrin araşdırılması, yerli mühitə uyğunlaş-dırılması, təhsildə İKT-nin tətbiqi, interaktiv 

texnologiyalardan istifadə və s.  prioritet məsələlər kimi qiymətləndirilməlidir. 

Qloballaşan dünya ilə ayaqlaşmaq, təhsildə rəqabətinin artması,  informasiya əsrinin sürətlə inkişafı, 
məktəbə qəbul üçün yaş həddinin azaldılması, inklüziv təhsilin genişləndirilməsi, pedaqoji proseslərin hər 

kəs üçün əlçatanlığının təmini təhsil siyasətlərində bir çox islahatların aparılmasını tələb edir. 

Danılmaz fakdır ki, elektron tədris resurslarından, müxtəlif  təyinatlı Veb 2.0 alətlərindən, interaktiv 

oyunlardan istifadə təlimin səmərəliliyini artırır, təhsilalanların marağını tədris prosesinə cəlb edir. Onların 

məktəbdəki uğurlu təhsili, bir şəxsiyyət kimi, milli və bəşəri dəyərlərə malik olan vətəndaş kimi 

formalaşması, ictimai həyatda iştirakı, təhsilverənlərin potensialının gücləndirilməsi, öyrətmə və öyrənmə 

prosesinin daha sürətlə inkişafı, tədris prosesində tamamilə yeni yanaşmaları tətbiqi qeyd edilən inkişafı 

təmin edən ən başlıca amillərdəndir. 

Bütün bu səbəblərdən təhsil sahəsində strategiyaların effektiv tətbiqinə dəstək olmaq, təhsil keyfiyyətinin 

yüksəldilməsi yönündə ayrı-ayrı fənnlər üzrə innovativ texnologiyalardan istifadə etmək  zəruri və dövrün 

tələbidir. O cümlədən, Ana dilinin tədrisi metodikasında da  fəal təlim metodlarından, İKT resurslarından 

məqsədyönlü, səmərəli və ardıcıl istifadə  arzu olunan nəticələrin əldə edilməsində  gətirib çıxaracağı şübhə 

doğurmayan hal kimi dəyərləndirilə bilər. 

AraĢdırma: 

2006-cı ildə Avropa Şurası tərəfindən ictimaiyyətə təqdim olunan kompetensiyalar sırasında ən birinci yerdə 

məhz Ana dilində ünsiyyət kompetensiyası dayanmaqdadır. Ana dili hər bir xalqın milli-mənəvi sərvətidir. 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət dili Azərbaycan dilidir. Onun qorunması, təkmilləşməsi və 

zənginləşməsi istiqamətində dövlət səviyyəsində hər zaman əsaslı işlər görülmüş və görülməkdədir. Bunlara 

misal olaraq aşağıda qeyd olunan fərman və sərəncamları nümunə göstərmək olar. 

 "Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında" 18 iyun 2001-ci il tarixli, 506 saylı fərman;  

 "Azərbaycan Respublikası Dövlət Dil Komissiyasının tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında" 4 iyul 

2001-ci il tarixli, 76 nömrəli sərəncam; 

 "Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi haqqında" 9 avqust 2001-ci il tarixli, 

552 nömrəli sərəncam; 

 2003-cü il yanvarın 2-də qüvvəyə minmiş "Azərbaycan Respublikasının dövlət dili haqqında" qanun 

və s. 
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Pedaqogikada qəbul olunmuş belə bir yanaşma vardır ki, bir dilin mükəmməl, hər tərəfli mənimsənilməsi 

məktəbdən, təlim-tədris prosesindən deyil, ailədən- evdən başlayır. Uşaqlar hələ kiçik yaşlarından ana 

dilində düzgün danışmaq, səsləri düzgün və aydın tələffüz etmək, sərbəst şəkildə fikrini ifadə edə bilmək 

qabiliyyətinə malik olmalıdırlar. Ana dilində lazımi hazırlığı olmayaq uşaq ümumtəhsil müəssisələrində 

müxtəlif xarakterli çətinliklərə üzləşə bilər. Bu problemli vəziyyət vaxtında öz həllini tapmazsa, təhsilin 

növbəti səviyyələrində daha da dərinləşə, şagirdin daxili motivasiyası aşağı düşər, dərsə marağı itər. 

Düşünürəm ki, bu zaman şagirdin marağını yenidən dərsə cəlb etmək üçün onun diqqətini özünə daha çox 

çəkən müasir texnologiyalardan istifadə etmək olar. Danılmaz faktdır ki, bu gün cəmiyyətimizin ən böyük 

bəlalarından biri uşaqların telefon, planşet, kompüterdən asılı olmasıdır. Həttə az yaşlı körpələr belə öyrədici 

oyuncaqlardan çox telefona meyilli olurlar. Rəqəmsal insanlar adlandırılan Z nəslinin nümayəndələri olan 

övladlarımız bizim bu gün  innovasiya adlandırdıqlarımızı adi qəbul edir,  texnologiyalar ilə maraqlanır, baş 

verən hər cür texnoloji yeniliyi daha tez və asan qavrayırlar. Məhz elə bu xüsusiyyətlərindən istifadə edərək 

İKT resuslarından, müxtəlif təyinatlı Veb 2.0 alətlərinndə istifadə etmək müsbət nəticələr verə bilər.  

Bildiyimiz kimi 2020-2021-ci illərdə dünyani cənginə alan COVİD-19 pandemiyası təhsil prosesindən də 

yan keçmədi. Özü ilə bərabər təhsilin, təlim-tərniyə ptosesinin qarşısına bir çox problemlər çıxartdı. Çıxış 

yolu kimi distant təhsil yaranmış çətinlikləri müəyyən qədər aradan qaldırmağa başladı. Doğrudur, müxtəlif 

səbəblərdən- internetə çıxışın olmaması, texnoloji alətlərin olmaması nəticəsində bütün təhsilalanlar distant 

təhsildən yararlana bilmədi. İlk başda İKT bacarıqları olmayan müəllimlər problemlərlə üzləşməli oldular. 

Sinifdə olan emosional mühit distant təhsildə çox da yaxşı qurula bilmədi və s. Lakin bunlara baxmayaraq 

mövcud vəziyyətin yaxşılaşdırılması istiqamətində distant təhsilin əvəzsiz rolu oldu. Belə ki, müəllimlərin 

böyük ordusu  İKT təlimlərinə cəlb olundu və ya özləri buna təşəbbüs göstərdilər. Texnologiyaya marağı 

olan nəsil dərslərə maraqla qoşulmağa başladı. Bu məsələ də yenə də müəllim peşəkarlığı öz sözünü dedi. 

Müxtəlif proqramlardan, Veb 2.0 alətlərindən istifadə edərək öz dərslərinin interaktivliyini təmin etməklə  

şagirdlərin marağına səbəb olan həm əyləncəli, həm də öyrədici dərslər təşkil etdilər. 

Bu alətlərdən Azərbaycan dili fənninin tədrisində də istifadə etməklə innovativ, interaktiv dərslər qurmaq 

mümkündür. Azərbaycan dili fənni üçün daha əlverişli tətbiqlərin bir neçəsini nəzərdən keçisək qeyd 

olunanlarla razılaşmaq olar. 

Tapıntılar:  
Learningapps 

Dərsin məqsədindən, müəllimin yaradıcı təxəyyülündən asılı olaraq müxtəlif təyinatlı interaktiv tapşırıqların 

hazırlanmasında, eyni zamanda  proqramın özündə mövcud olan şablon tapşırıqlar üzərində dəyişiklik 

etməklə və ya  daxilində başqa  şəxslər tərəfindən hazırlanmış tapşırıqların mövcud olduğu universal bir 

platformadır. Azərbaycan dilinin tədrisi zamanı bu tətbiqdə söz ehtiyyatının zənginləşməsi, müqayisə, 

qruplaşdırma və ümumiləşmə aparılması zamanı geniş istifadə oluna bilər. Məsələn, Azərbaycan dilinin 

tədrisi zamanı əsas və köməkçi nitq hissələrini bir-birindən fərqləndirmək üçün  şagirdlərə qarışıq sözlər 

təqdim olunur. Onlar isə sözlərin hansının əsas, hansının köməkçi olduğunu müəyyən edib qruplaşdıra bilər. 

Wizer me  
Müəllimlərə sürətli, asan və əyləncəli rəqəmsal iş vərəqləri yaratmağa icazə verir, hətta onları digər 

müəllimlərlə bölüşməyə, şagirdlərin nəaliyyətlərini izləməyə imkan verir. Alət vasitəsi ilə müxtəlif tipli 

tapşırıqlar- açıq suallar, mətn üzrə təlimatlar , test tapşırıqları  hazırlamaq mümkündür. 

Titanpad    

Proqram müəllimlərə bütün  şagirdlərlə eyni anda  bir əsər, hekayə və ya  mətn üzərində işləməyə imkan 

verir. Hər bir şagirdin əlavə etdiyi dəyişikliyi, təhlili, kimin hansı işi gördüyünü izləyə bilirsiniz. Bundan 

başqa chat hissəsində müzakirə apara, sonda əldə olunan nəticəni  yükləyə bilərsiniz. Tətbiqdən dərsin 

http://learningapps.org/createApp.php
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refleksiya mərhələsində, tədqiqat zamanı istifadə etmək olar. Məsələn, şagirdlərə istənilən mövzuda  kiçik 

bir mətn verilə bilər və tapşırıq olaraq ədəbi dilin normalarının pozulduğu məqamları tapıb, yenidən düzgün 

formada yazmaq tələb oluna bilər. 

 

Kahoot  

İnteraktiv tapşırıqların hazırlanmasında istifadə olunan ən popular proqramlardan biri olan  Kahoot sinifdə 

bilik yarışı təşkil etmək üçün istifadə olunan maraqlı alətlərdən biridir. Formativ qiymətləndirmənin 

aparılması zamanı daha əlverişlidir. Əvvəlcədən proqramda yarış tipli oyunu hazırlayır. Şagirdlər kodu 

vasitəsi ilə oyuna qoşulur və bir – birlərinə qarşı yarışırlar.. Ən tez və ən çox düzgün cavab verən şagird 

(qrup ) daha çox xal toplayır və qalib olur. Şagirdlərin motivasiyasını artırır, onlarda dərsə qarşı maraq 

yaradır.  

Pawtoon  

Təqdimatların hazırlanması zamanı istifadə olunan interaktiv təlim alətlərindən biridir. Azərbaycan dili 

fənnidə yeni dərsin təqdimatı zamanı, bölmənin sonunda refleksiya məqsədli ümumiləşdirici dərslərin 

hazırlanmasında müəllimlər, layihə işlərinin, qrup fəaliyyətinin təqdimatı zamanı isə şagirdlər proqramdan 

istifadə edərək maraqlı slaydlar hazırlaya bilərlər. 

Təbii ki, bu kimi tətbiqlərin sayını artırmaq olar. Lakin unutmayaq ki, bütün bu alətlərdən, üsul və 

vasitələrdən məqsədyönlü şəkildə istifadə edən müəllimdir. Daim öz üzərində işləyən, özünü təkmilləşdirən 

yaradıcı pedaqoqlar olmasa, heç bir keyfiyyətli təhsildən söhbət gedə bilməz.  

Nəticə: 

Fəal və interaktiv üsullarla, yeni yanaşmalarla Azərbaycan dili fənninin  tədrisi  şəgirdlərdə dilimiz haqqında  

həm nəzəri biliklərin formalaşmasına, həm də praktik olaraq dildən maksimum dərəcədə düzgün, ədəbi dilin 

normalarına uyğun olaraq istifadəsinə gətirib çıxaracaq. Bu kimi dərslər təfəkkürün müxtəlif növlərinin 

inkişafını, müstəqilliyi və sərbəstliyi, əməkdaşlıq və qrup daxilində qarşılıqlı fəaliyyəti, sosiallaşmağı, 

şagirdlərin hərtərəfli inkişafını, dünyagörüşünün artması və gələcək təhsil həyatı üçün vacib olan bilik, 

bacarıqların əldə edilməsini, öz fikirlərini sərbəst şəkildə ifadə etmək bacarığının formalaşmasını təmin 

etmiş olacaqdır. Həmçinin Bu cür tədris olunan dərslər bütün şagirdlərin, məsələn, passiv, mənimsəmə 

prosesində çətinlik çəkən, utancaq, hər hansısa bir əllilliyi olan şagirdlərin dərs prosesinə aktiv qoşulmasına 

şərait yaradacaqdır. 

Lakin bir əsas məsələni də gözardı eləmək olmaz. Pedaqoqlar unutmamalıdırlar ki,  üsul və metodların 

seçimində olduğu kimi, interaktiv alətlərin seçimi və tətbiqində mövzudan tutmuş uşaqların yaş, bilik, 

bacarıq səviyyəsini, öyrənmənin çoxsaylı üsul və vasitələrini, şagird müxtəlifliyini mütləq şəkildə nəzərə 

almalıdır. Əks halda yüksək nəticələrin əldə olunması , təhsilin keyfiyyətinin, səmərəliyinin  artırılması 

istiqamətində aparılan səylər heç də ürəkaçan nəticələr verməyəcəkdir. 

Ədəbiyyat siyahısı: 

1. Əhmədov B. Azərbaycan dili təliminin qanunları, prinsipləri və metodları. Bakı, 2007 

2. Hacıyev A. Azərbaycan  dili kurikulumu haqqında bəzi qeydlər.  ―Kurikulum‖ jur,  2011,  №1, s.45-51 

3. Hacıyev A. Ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan dili təliminin məzmunca işlənilmə məsələləri.  ―Azərbaycan dili və 

ədəbiyyat tədrisi‖ jur, Bakı: 2014, №1, s. 31-37 

4. Məmmədov A. Azərbaycan dilinin tədrisi tarixi. Bakı 2011 

5. Paşayeva R.Ş. Ana dili tədrisində nəzəri və praktik məsələlər. Bakı, 2007, səh 464 
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ƏDƏBİYYAT DƏRSLƏRİNDƏ ŞAGİRDLƏRİN İDRAK FƏALLIĞININ İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİ 
 

Quliyeva Rima Hacalı qızı 
ADPU-nun Şamaxı filialı 

 

XÜLASƏ 

Müasir dövrdə təlim-təbiyə işinin əsas məqsədi şagirdlərə elmin əsaslarını təşkil edən dərin biliklər 

vermək, müəyyən idraki tapşırıqları yerinə yetirmək üçün vərdişlər aşılamaq və inkişaf etdirməkdir. Təlim 

prosesində məqsədin yaxşı yerinə yetirilməsi üçün şagirlərdə maraq yaratmaq lazımdır. Şagirdlərin təfəkkür 

fəaliyyətinin qüvvətləndirilməsi onlarda idraki müstəqilliyin inkişafı üçün ədəbiyyat dərsləri zəngin material 

verir.  
Şagirdlərdə təfəkkür fəaliyyəti həmişə tələbat, fikir, idrak və ya praktik maraq və s. sahəsində baş 

verir. Problemli təlim ciddi diqqət verməklə, fikri gərginliklə mənimsənilir.  
Problemli vəziyyət yaradılarkən şagird müstəqil axtarışa qoşularaq qarşıya çıxan çətinliyi aradan 

qaldırır, yaradıcı düşünərək mühakimə yürüdür, təhlil edir, müqayisə aparır. 

Şagirdlərin idrak fəallığının formalaşmasında problem situasiyanın rolu böyükdür. Təlim prosesində 

problem situasiya şagirdlərin bildikləri həqiqətlərdə, öyrənmək istədikləri yeni həqiqətlər arasında yaranan 

zidiyyətdir. 

Şagirdlərin öyrəndikləri yeni biliklər təfəkkürün məzmununa daxil olaraq idrak fəaliyyətini 

stimullaşdırır, həm də təfəkkürün inkişafını müəyyənləşdirir. 

Şagirdlərdə idrak fəallğını yaradarkən verilmiş sual: a) yeni bilik əldə edilməsinə səbəb olmalıdır; b)  

şagirdin  inkişafına və tərbiyəsinə müsbət təsir göstərməlidir; c) məktəblinin fəaliyyətinə müsbət təsir 

göstərməlidir; d) məktəblinin fəaliyyətini və müstəqiliiyini təmin etməlidir. Problem-situasiya yaranarkən 

şagirdlər nəyi axtarmağa yox, harada axtarmağa istiqamətləndirilməlidir. 

Açar sözlər: idrak fəallığı, problem-situasiya, təlim, tədqiqatçılıq, şagird. 

 

SUMMARY 

The main purpose of modern educational work is to give students a deep knowledge of the basics of 

science, to instill and develop skills to perform certain cognitive tasks. In order to achieve the goal well in 

the learning process, it is necessary to create interest in students. Strengthening students' thinking activity 

gives them rich material in literature lessons for the development of cognitive independence. 

Thinking activities in students are always based on need, thought, cognition or practical interest, and 

so on. occurs in the field. Problem-based learning is mastered with serious attention and mental tension. 

When creating a problem situation, the student solves the problem by joining an independent search, 

makes judgments, analyzes and compares creatively. 

The role of the problem situation in the formation of students' cognitive activity is great. The 

problem in the learning process is the conflict between the realities that students know and the new truths 

they want to learn. 

The new knowledge that students learn enters into the content of thinking, stimulates cognitive 

activity, but also determines the development of thinking. 

The question asked when creating cognitive activity in students: a) should lead to the acquisition of 

new knowledge; b) have a positive impact on the development and upbringing of the student; c) have a 

positive impact on the student's performance; d) ensure the student's activity and independence. When a 

problem situation arises, students should be directed to where to look, not what to look for. 

Keywords: cognitive activity, problem-situation, training, research, student.  

 

GĠRĠġ  

Hazırda respublikamızın təhsil sistemində ciddi dəyişiklər aparılır. Orta ümumtəhsil məktəblərinin 

qarşısında bir sıra mühüm vəzifələr qoyulmuşdur. Yeni təlim yanaşmalarda mükəmməl həyati bacırıqlara 

malik insanın formalaşdırılması mühüm şərt hesab edilir. Bu baxımdan ədəbiyyat fənninin tədrisi də yeni 

məzmun qazanır. Müasir təlimi yanaşmalar baxımından fənnin tədrisini təşkil etmək, şagirdlərin ehtiyac və 

maraqlarından onların tənqidi və yaradıcı təfəkkürünün inkişafına şərait yaratmaq, tədqiqatçılıq 

bacarıqlarının inkişafını ön plana çəkmək əsas vəzifələrdən hesab edilir. Eyni zamanda təlim-tərbiyə işinin 

müasir tələblər səviyyəsində qurmaq şagirdlərə elmin əsaslarını təşkil edən dərin biliklər vermək, müəyyən 
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idraki tapşırıqları yerinə yetirmək üçün vərdişlər aşılamaq və inkişaf etdirməkdir. Bunun üçün şagirdlərin 

aktiv fikri fəallığını yaratmaq lazımdır. Məqsəd şagirdlərə yalnız elmi biliklər vermək deyil, həm də onlarda 

müsbət keyfiyyatlər aşılamaqdır. 

Təlim prosesində məqsədin yaxşı yerinə yetirilməsi üçün şagirlərdə maraq yaratmaq lazımdır. Təlim 

şagirdlərin marağına arxalanır. Ona görə də maraq müəllimələr üçün həm vasitədir, həm də məqsəd. 

Müəllim dərs prosesində şagirdlərdə maraq yaratmaqla onu məqsəd üçün inkişaf etdirilməlidir. Bu zaman o, 

şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün, müstəqil düşünmə, düzgün nəticə çıxarmaq bacarıqlarının müqayisələrinə 

və ümümiləşdirilmələr aparmaqla inkişaf etdirilməlidir.  

ARAġDIRMA 

Şagirdlərin təfəkkür fəaliyyətinin qüvvətləndirilməsi onlarda idraki müstəqilliyin inkişafı üçün 

ədəbiyyat dərsləri zəngin material verir. Bədii əsərlərin təhlili, inşa yazıların aparılması, oxunmuş kitabların 

müzakirəsi və s. buna yaxşı sübutdur. 

Şagirdlərdə təfəkkür fəaliyyəti həmişə tələbat, fikir, idrak və ya praktik maraq və s. sahəsində baş 

verir. Problemli təlim ciddi diqqət verməklə, fikri gərginliklə mənimsənilir. Məlumdur ki, asanlıqla dərk 

edilən bilik şagirdlərə az maraqlandırır. Deməli, problemli təlim prosesində yeni bilik əldə edilməsində 

şagirdlər fəallıq göstərirlər. Fəallıq isə şagirdlərin həyat hadisələrinə, öyrəndikləri biliklərə məntiqi, yaradıcı, 

təndiqi, dəyişdirici münasibətidir. Fəallıq görülən işin keyfiyyətidir. 

Problemli vəziyyət yaradılarkən şagird müstəqil axtarışa qoşularaq qarşıya çıxan çətinliyi aradan 

qaldırır, yaradıcı düşünərək mühakimə yürüdür, təhlil edir, müqayisə aparır. Buradan yeni nəticə çıxararaq 

öz fikirlərini əsaslandırmağa çalışır. 

Şagirdlərin idrak fəallığının formalaşmasında problem situasiyanın rolu böyükdür. Təlim prosesində 

problem situasiya şagirdlərin bildikləri həqiqətlərdə, öyrənmək istədikləri yeni həqiqətlər arasında yaranan 

zidiyyətdir. Problem- situasiya sualla yaradılır. Bu zaman şagirdlər əvəllər öyrəndikləri biliklərə istinad 

edərək mövzu ilə balı zidiyyət təşkil edən suallara cavab verməkdə çətinlik çəkirlər. Məsələn, Nəsimi 

yaradıcılığı ilə bağlı mövzuların tədrisi zamanı sinfə belə bir sualla müraciət edirəm. ―Sizcə ədəbiyyatımızda 

Nəsimiyə şöhrət qazandıran hansı amillər olmuşdur? Ədəbi əsərin təhlili zamanı belə bir problemli vəziyyət 

yaradaram: N.Vəzirov ―Müsibəti-Fəxrəddin‖ əsirində Fəxrəddini yaşatsa idi nə baş verərdi? 

M.Füzulinin ―Leyli və Məcnun‖ poemasında Məcnun surətini təhlil edirəm. Şagirdə belə bir idraki 

sualla müraciət edirəm: ―Məcnun əzab-əziyyəti, ah-fəryadı çöllərdə deyil, öz evlərində çəkə bilməzdimi? 

Niyə görə İbn Səlam öldükdən sonra Məcnun Leylini almaqdan imtina edir? 

Yuxarıda göstərilən suallardan sonra problemli vəziyyət yaranır. Şagirdləri indi yalnız bir məsələ 

düşündürür: müəllimi dinləmək və ondan kömək almaq. Deməli, şagirdin daxili aləmində öyrənmək üçün 

ehtiyac – tələbat yaranmışdır. Bu, şagirdin beynini işlədir, diqqətini səfərbərliyə alır və hadisənin 

mahiyyətini öyrənmək üçün onun səyini artırır. Şagirdlərin idrak fəaliyyətini gücləndirir ki, bu da hər şeydən 

əvvəl, onların fikri fəaliyyətinin gücləndirilməsi deməkdir. Müəllimin izahı üçün şagirdlər darıxırlar. 

Sualların qoyuluşundan sonra problemin müsbət və mənfi cəhətləri fakt və dəlillər əsasında müəllim 

tərəfindən belə şərh olunur: M.Füzuli ―Leyli və Məcnun‖ poemasında o dövrün ictimai münasibətlərinə 

boyun əymək istəməyən, cansıxıcı adət-ənənələrə tabe olmayan, əsarətdən qurtarmağa can atan bir 

şəxsiyyəti göstərmişdir. Məcnun cəmiyyətin köhnə adət-ənənələrini onun məhəbbəti qarşısında bir sədd 

çəkdiyini bilir. O, mənəvi fikir və vicdan azadlığını hər şeydən uca tutur. Aşiqin iztirabları, göz yaşları, 

əzabları hüquqsuzluğa, haqsızlığa, insan ləyaqətinin alçalmasına qarşı etiraz kimi səslənir. O, azadlığın 

tərəfdarı olduğundan ictimai quruluşdan kənara, cəmiyyətdən xaricə təbiətin azad qoynuna gedir. Elə yer 

axtarır ki, ora insan ayağı dəyməsin. Məcnun var-dövlətə bağlanmayan, mənsəb və şöhrətlə fəxr etməyən, 

dövrün kamil, yüksək düşüncəli bir insanı kimi verilir. Belə insanı isə o zamankı cəmiyyət 

qiymətləndirmirdi. 

Beləliklə, müəllimin şərhindən sonra hər şey aydınlaşır, gərginlik azalır və problem həll edilmiş olur. 

Problemli vəziyyətin yaradılması üçün əvvəlcə mövzu nəzərdən keçirilməlidir. Çünki bəzi mövzularda 

problemli vəziyyət yaratmaq olmur. Problem mövzunun xarakterindən asılı olmalıdır. 

Problemli vəziyyətin yaranması üçün problemli sual qoyulmamışdan əvvəl, mövzuya uyğun əvvəlki 

biliklər yada salınır. Bundan sonra şagirdlər verilən mövzu üzərində müstəqil axtarışa qoşulur, qarşıya çıxan 

çətinliyi aradan qaldırmağa çalışırlar. 

―Leyli və Məcnun‖ əsərinin təhlilinin sonunda şagirdlərə aşağıdakı suallarla müraciət etmək olar: 

1. Siz ―Leyli və Məcnun‖ əsərindəki qəhrəmanlara necə münasibət bəsləyirsiniz? 

2. Leylini öz sevgilisindən ayıran, onu səadətdən məhrum edən səbəbləri aydınlaşdıra bilərsinizmi? 
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3. Sizcə, şair onların məhəbbətini nakam verməklə düzgün hərəkət etmişdir? 

Müəllim alınan cavabları ümumiləşdirərkən yeni biliyi müasir həyatla əlaqələndirməlidir. Axı 

anaların nəsihəti hər şeydən əvvəl, keçmiş Azərbaycan qadınlarının öz qızlarına verdiyi təlim-tərbiyədir. 

Müasir dövrdə də öz qızını hər cür uğursuz təsadüfdən qorumaq ona öz hissi ilə yox, ağlı ilə hərəkət etməyi, 

―ağır oturub, batman gəlməyi‖ öyrətmək hər bir anaya məxsus olan ən gözəl keyfiyyət deyilmi? Ancaq bunu 

da yaddan çıxarmaq olmaz ki, qızların o zamanlar sevib-sevilməsi qəbahət hesab olunurdu, indi isə sevgi 

azaddır. Lakin bu azad sevgidən düzgün istifadə edilməlidir. 

TAPINTILAR 

Deməli, problemli sualların qoyuluşu şagirdlərin gərgin zehni işi üçün qida verir, onlar əsərin 

məzmununu, ideyasını, sənətkarlıq xüsusiyyətlərini daha şüurlu mənimsəyirlər və bu onların idrakının 

malına çevrilir. Bu, bir tərəfdən ―əqli tənbəlliyin‖ qarşısını alır. Onları bilik, bacarıq və vərdişlərlə 

silahlandırır, digər tərəfdən onlarda nəcib əxlaqi keyfiyyətlər tərbiyə edir. 

Şagirdlərin öyrəndikləri yeni biliklər təfəkkürün məzmununa daxil olaraq idrak fəaliyyətini 

stimullaşdırır, həm də təfəkkürün inkişafını müəyyənləşdirir. Həm təfəkkürün özü, həm də üsulları, fikri 

prosesin inkişafı bütövlükdə evrestik səciyyəlidir. Ona görə ki, təfəkkür imkanlarının və səviyyəsinin 

müxtəlifliyi burada idraki işin gedişinə və səviyyəsinə təsir edir.  

Ədəbiyyat üzrə təfəkkürün evrestikliyi dedikdə aşağıdakı məsələləri nəzərdə tutmaq lazımdır:  

1.Ədəbi simaları bədii təfəkkür məhsullarına, obrazlara, ümumiyyətlə ədəbi prosesin özünə 

yanaşmada şablon düşüncədən, işlək üsulların üzünü köçürməkdən imtina etmək; 

2. Dərsliyi, oxunan nəzəri əsəri, ədəbiyyatı əzbərləməmək, daim onlara tənqidi yanaşmaq. 

Azərbaycan xalqının çoxəsrlik ədəbiyyat xəzinəsi gənc nəsildə evrestik təfəkkürü formalaşdırmaq 

üçün böyük imkanlar verir. Belə imkanlardan biri şifahi xalq ədəbiyyatında özünü göstərir. Məsələn, ―Dərzi 

şagirdi Əhməd‖ nağılının  tədrisi zamanı müəllim şagirdlərin diqqətini Firəngistan padişahının Şah Abbasın 

ölkəsini, qızı Pərizad xanımı ələ keçirmək üçün göndərdiyi tapmacalara yönəldir: biryaşar atı iki, üçyaşar 

atdan, birillik almanı ikillik və üçillikdən, geyim-keçimi eyni olan, bir-birinə çox oxşayan gənclərdən oğlan 

və qızları seçib ayırd etmək lazımdır. Şah sarayının bütün xidmətçiləri, alimləri, bütün ölkənin camaatı bu 

müəmmanın cavabını tapmaq üzərində düşünür, baş sındırır. 

Tapmacaların tədrisi evrestik təfəkkür qabiliyyətinin inkişafı üçün yeni mərhələ açır. Məlumdur ki, 

tapmacalar evrestik səciyyəli suallardan ibraət bədii təfəkkürün məhsuludur. Onlarda müxtəlif əşya və 

hadisələrin bəzi səciyyəvi əlamətləri verilir. Bu əlamətlər əsasında həmin şeylərin özünü tapmaq tələb 

olunur. Bu cəhətdən tapmacalar düşünmək qabiyyəti yaratmaqda əvəzsiz, didaktik vəsait rolunu oynaya 

bilər. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının nağılların, dastanların, tapmaca 

və zərb-məsəllərin, aşıq yaradıcılığının təfəkkür qabiyyətini inkişaf etdirmək, düşündürmək, idraki maraq 

yaratmaq imkanlarından layiqincə, bacarıqla istifadə etmək günün vacib tələblərindəndir. 

Müəyyən idraki sual və tapşırıqlar təfəkkür hazırlığından asılı olaraq şagirdləri müxtəlif axtarışlara 

sövq edir. Təfəkkür hazırlığı əqli bacarılqlardan yerində, səmərəli və çevikliklə istifadə etmək üçün böyük 

imkanlar verir. Odur ki, hər bir yeni problemin dərk edilməsində təfəkkür hazırlığına malik olan şagirdlər 

ani olaraq çevikliklə bu problemin axtarışı üsulunu tapır, yoxlayır, təfəkkür hazırlığına hazır olmayanlar isə 

ləngimə vəziyyətində qalırlar. 

Şagirdlərin sərbəst olaraq müəyyən fikir irəli sürməsi, mühakimə vərdişlərinin cilalanması üçün 

idraki tapşırıqlardan istifadə olunur. Belə tapşırıqlar quruluş etibarilə müəyyən şərtləri, buna uyğun sualları 

və həll üsullarını özündə birləşdirən tapşırıqlardır. Tapşırıqlar hər hansı sənətkarın yaradıcılığındakı 

səciyyəvi cəhətləri şagirdlərin özünün müstəqil surətdə düşünüb axtarışlar aparmağını, müəyyən nəticələrə 

gəlməyini nəzərdə tutur. 

Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığını tədris edərkən aşağıdakı idraki tapşırıqlardan istifadə 

etmək olar: 

1. Nə üçün biz Nizamiyə humanist şair deyirik? 

2. Nizami şərəf və ləyaqəti nədə görürdü? 

3. Həyat dünyasıdır hər şeydən üstün 

    Cavanlıq çağıdır ən qiymətli gün. 

    Dünyada həyatdan yaxşı şey nədir? 

    Gənclik çağı ömrə bir nümunədir – şairin bu fikirlərinə əsaslanıb insanın həyatdakı vəzifəsini, 

gəncliyin mənasını aydınlaşdırın.  
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Belə idraki tapşırıqlar təlim prosesinin müxtəlif mərhələlərində: şərh mərhələsində, bilik və 

bacarıqların möhkəmləndirilməsində verilə bilər. İdraki tapşırıqlar şagirdləri dərslik çərçivəsində 

düşünməkdən xilas edir, onları müstəqil axtarış aparmağa, öz fikirlərini söyləməyə istiqamətləndirir. 

NƏTĠCƏ 

Şagirdlərdə idrak fəallğını yaradarkən verilmiş sual: a) yeni bilik əldə edilməsinə səbəb olmalıdır; b)  

şagirdin  inkişafına və tərbiyəsinə müsbət təsir göstərməlidir; c) məktəblinin fəaliyyətinə müsbət təsir 

göstərməlidir; d) məktəblinin fəaliyyətini və müstəqiliiyini təmin etməlidir. Problem- situasiya yaranarkən 

şagirdlər nəyi axtarmağa yox, harada axtarmağa istiqamətləndirilməlidir. 

Biliyin mənimsədilməsi zamanı şagirdlər axtarıcılıq fəaliyyətinə cəlb edilir, təlimdə tədqiqatçılıq 

üsulu yaranır. 

Təlimin tədqiqatçılıq üsülunda şagirdlərin idrak fəallığı və yaradıcı müstəqilliyi üçün daha geniş 

imkanlar yaranır. Belə halda şagird problemi görməklə axtarışın planını tərtib edir, fərziyyə irəli sürərək onu 

yoxlayır, müqayisə, təhlil və ümumiləşdirilmələr aparıb nəticə çıxarır. Beləliklə, şagirdlərin idrak fəallığını 

təmin etməklə, onların mövzusunu daha çevik, şüurlu mənimsəməsində problem xarakterli suallar üzərində 

iş aparmağın çox böyük əhəmiyyəti vardır. 
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Mirzə Ələkbər Sabirin Ģeirlərində valideyn və övlad münasibətləri 
(Parent-child relations in Mirza Alakbar Sabir‟s poems) 

 

Gülnar Muxtarzadə 
ADPU-nun Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının müəllimi, ORCİD İD: 0000-0001-5388-5373 

 

XÜLASƏ 

Ədəbiyyat uşaqların mənəvi inkişafında, gənc nəslin tərbiyəsində mühüm rola malikdir. Tərbiyədə valideyn-

övlad münasibətləri olduqca vacib amildir. Valideyn uşağının tərbiyəsinə görə həm cəmiyyətə, həm də 

uşağa qarşı məsuliyyət daşıyır. Uşaq ədəbiyyatının inkişafında böyük xidməti olan M.Ə.Sabir öz 

yaradıcılığında tərbiyə, valideyn-övlad münasibətlərindən ustalıqla bəhs etmişdir. Onun şeirlərində göstərilir 

ki, valideyn övladına qarşı öhdəliklərini yerinə yetirərkən həm özünə, həm övladına, həm də cəmiyyətə 

gözəl töhfələr vermiş olur. Övladını uşaqlıqdan ailəsinə, xalqına, vətəninə sədaqətli, bilikli, faydalı şəxs kimi 

cəmiyyətə hazırlamaq ata və ananın ən önəmli vəzifələridir.  

 Mirzə Ələkbər Sabir ailənin quruluşu məsələsini çox vacib məsələlərdən biri hesab edir və buna şüurlu 

şəkildə yanaşmanın lazım olduğunu bildirir. Ailədə uşaqlar ilk olaraq əxlaqi-mənəvi dəyərlərə 

valideynlərinin onlara göstərdiyi təsirlər nəticəsində yiyələnirlər. Ata-ananın övladının tərbiyəsi üçün öz 

məsuliyyətlərini dərk etməsi uşaqların ailədə düzgün tərbiyə almasında əsas şərtdir. Tərbiyədə məsuliyyəti 

dərk edən valideynlər öz övladlarında hansı keyfiyyətlər tərbiyə etmək lazım olduğunu aydın şəkildə dərk 

edib, ardıcıl olaraq bu keyfiyyətləri onlara aşılayırlar. 

Açar sözlər: M.Ə.Sabir, Şeir, Valideyn, Övlad, Tərbiyə 

 

SUMMARY 

Literature plays an important role in the spiritual development of children and the education of the younger 

generation. Parent-child relationships are a very important factor in upbringing. A parent is responsible for 

the upbringing of his child, both for society and for the child. M.A.Sabir, who made a great contribution to 

the development of children's literature, skillfully spoke about upbringing and parent-child relations in his 

work. His poems show that when a parent fulfills his obligations to his child, he makes a wonderful 

contribution to himself, his child and society. The most important duty of a father and mother is to prepare 

their children for society from childhood as a loyal, knowledgeable and useful person to their family, people 

and homeland. 

Mirza Alakbar Sabir considers the issue of family structure to be one of the most important issues and says 

that it should be approached consciously. In the family, children first acquire moral values as a result of the 

influence of their parents. Awareness of the responsibility of parents for the upbringing of their children is a 

key condition for the proper upbringing of children in the family. Parents who understand the responsibility 

of upbringing clearly understand what qualities need to be nurtured in their children, and consistently instill 

these qualities in them. 

Keywords: M.A.Sabir, Poetry, Parent, Child, Upbringing 

Abstrakt. Məqalədə Mirzə Ələkbər Sabirin şeirlərində valideyn və övlad münasibətləri, tərbiyə 

məsələlərindən bəhs olunur. 

GIRIġ  

Ailə cəmiyyətin mühüm bir hissəsidir. İnsanın dünyaya gəldiyi gündən təməli, özünəməxsus şəxsi və 

psixoloji xüsusiyyətləri, tərbiyəvi cəhətləri, xarakteri məhz ailədə formalaşır. Dahi şairimiz M.Ə.Sabir 

xüsusi bir ustalıqla bu məsələrdən bəhs etmişdir. Şairin bu mövzuda yazdığı şeirlərdən aydın olur ki, 

uşaqlar, bizim gələcəyimizdir və onları hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyət kimi formalaşdırmaq ümumxalq 

əhəmiyyətli bir məsələdir.  

  AraĢdırma. Valideyn-övlad münasibətləri, uşaqların tərbiyəsi kimi mövzular maarifçi Mirzə Ələkbər 

Sabiri dərindən düşündürmüşdü. Müdrik şairimiz bu məsələdə tək uşaq şeirləri yazmaqla işini bitmiş hesab 

etməyib, həmçinin, hansı vasitə, üsul və tərzlərdən istifadə etməyin yollarını da göstərmişdi. Onun ―Ol gün 

ki, xaliq edər sənə lütf bir övlad‖ satirasına nəzər yetirək:  
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Ol gün ki, sənə xaliq edər lütf bir övlad, 

Olsun ürəyin şad! 

Təyin elə cindarı ki, etsin ona imdad, 

Та dəyməyə həmzad; 

Sağdan sola, soldan sağa sal boynuna heykəl, 

Qoy cinni məəttəl; 

Min gunə tilismata tutub eylə müqəffəl, 

Gəzdir onu əl-əl; 

Gər dəysə soyuq, sancılanıb olsa da bimar, 

Hökm et gələ cindar; 

Göstərmə təbibə о ciyərguşəni zinhar 

Qoyma ola murdar; 

Ağlarsa uşaq dərdinin axtarma davasın, 

Ancaq söy anasın; 

Qorxutsun о da damdabaca ilə çağasın, 

Kəssin də sədasın; 

Öyrət ona, əlbəttə, özün bir neçə mövhum, 

Məhdud ola məsum; 

Bu sayədə ömr eyləyə dünyada о məzlum, 

Hər haləti məzmum; 

Tək-tək dil açanda ona təlim elə hədyan, 

Həm olma peşiman; 

Bildir ona min dürlü qəbahətləri hər an, 

Alsın ələ ünvan; 

On yaşa yetincə uşağın eyləmə qəflət, 

Qandır neçə bidət; 

Та on beşə yetdikcə tapa işdə məharət, 

Həm eyləyə adət; 

Göndərmə onu məktəbə, dəng eyləmə başın, 

Tökmə üzə yaşın; 

Hər fənd və bicliklə edər kəsb məaşın, 

Saxlar özü başın; 

Rahət niyə lazım edə dünyada məişət, 

Quldurçuluq öyrət; 

Tainki qumar oynaya, qətl eyləyə, qarət, 

Xoşdur belə sənət; (1, 40s)  

   Şair satira dili ilə valideynlərə öz tövsiyələrini, övlad tərbiyəsində nələrin vacib olduğunu bildirir. 

Valideynləri cəhalətdən uzaq olmağa, uşağa soyuq olan kimi cindara deyil, təbibə üz tutmağa səsləyir. 

Həmçinin övladını məktəbə getməyə cəlb etməklə gələcəkdə işsizlikdən və 

bikarlıqdan qumar oynayan, quldurluq edən insana çevrilməsinin qarşısının alına biləcəyini söyləyir.  

 ―Dəbistan‖ jurnalında çap olunmuş ―Millət şərqisi‖ şeirində uşaqlarını məktəbə cəlb etməyən valideynlərə 

üz tutaraq deyirdi ki, əgər cənnət, hətta cənnətin misilsiz guşəsini arzulayırsınızsa, o zaman övladlarınızı 

elmə yiyələnmək və təhsil almaq üçün məktəbə göndərin: 

Məktəb, məktəb, nə dilguşasən, 

Cənnət, cənnət desəm səzasan. 

Şadəm, şadəm təfərrücündən, 

Əlhəq, əlhəq gözəl binasən!   (2, 7s) 

  Təəssüf ki, həm Sabirin yaşadığı dövrdə, həm də bugünkü günümüzdə belə övladını məktəbdən, təhsildən 

yayındırmağa çalışan valideynlər var. Sabirin ―Bilməm nə görübdür bizim oğlan oxumaqdan?!‖ satirasına 

nəzər salaq: 

 

Bilməm nə görübdür bizim oğlan oxumaqdan? 

Dəng oldu qulağım. 

Jurnal, qəzetə, hərzəvü hədyan oxumaqdan 
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Incəldi uşağım. 

Ağlın aparıb bəs ki, baxır gündə qarayə, 

Ya rəb, nə həmaqət! 

Söz etməz əsər, çarə qalıb indi duayə, 

Tədbir elə, övrət! 

Lənət sənə, ifritə, sənindir bu cəhalət, 

Etdin nə xəyanət! 

Səndən törənibdir bizim evdə belə bidət. 

Ey mayeyi-hiylət! 

Tutsun çörəyim gözlərinin ağü qarasın, 

Ey həmsəri-bədxah! 

Haşa, oda yaxmaz ana istəkli balasın, 

Kəssin səni allah! 

Bu tifli oxutmaqla etdin məni tərğib, 

Həp eylədin iğva. 

İndi nədi fikrin? İşimiz oldu bu tərkib, 

Yox çarəsi əsla. 

Heyhat ki, tədbir ola bu xanəxərabə, 

Zail olub əqli. 

Dərsə, qəzetə, məktəbə, jurnala, kitabə 

Mail olub əqli. 

Yıxdın evimi, eylədin övladımı zaye, 

İş keçdi məhəldən. 

Mən anlamaram elm nədir, ya ki sənaye, 

Zarəm bu əməldən! 

İstərdim о da mən kimi bir hörmətə çatsın, 

Azadə dolansın; 

Та qol gücünə malik olub şöhrətə çatsın, 

Dünyadə dolansın; 

Bir vəqtdir indi ki, olub Rüstəmi-dövran, 

Bir ad qazanaydı; 

Qarətlər edib ta ki, tapaydı sərü saman, 

Bir şey də qanaydı. (1, 44s) 

  

 Tapıntılar. Şeirdən aydın olur ki, ata obrazı övladının təhsil almasına, qəzet, jurnal oxumaqla 

maariflənməsinin əleyhinədir. Hətta o bu məsələdə öz həyat yoldaşını təqsirli hesab edir, övladını ―zay‖ 

etdiyini deyir. Ata düşünür ki, oğlu da onun kimi azadə dolanmalı, qol gücü ilə şöhrət qazanmalı, qarətlər 

edərək rahat yaşamağı seçməlidir.                  

  Şair ―Ata nəsihəti‖ şeirində də bundan əvəlki satiradakı ata obrazı ilə eyni düşüncədə olan obraz 

yaratmışdır. Sabirin digər satiralarından fərqli olaraq, qatı inkar, qarğış, vurub dağıtmağa, yol kəsməyə, 

qarətə çağırış yolu tutan bu elm, təhsil düşməni olan satirik qəhəraman burada adından göründüyü kimi 

nəsihətə əl atmışdır. Nəsihət şairin mənfi qəhrəmanının daxili dünyasını, düşüncəsini, xarakterini ortaya 

çıxaran vasitəyə çevrilir: 

 

Bəsdir, ey oğul, boş yerə bu elmə çalışma, 

Qanın tələf oldu! 

Gündüz, gecə səy eyləyibən dərsə alışma, 

Canın tələf oldu! 

Bu şəhridə çoxdur, görürəm, elm oxuyanlar, 

Onlar nə tapıblar? 

Divanədilər malını bu yolda qoyanlar, 

Guya ki, yatıblar. 

Çoxdur zərəri adəm üçün elm oxumağın, 

Sən say və deyim mən: 
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Əvvəl bu ki, məktəbdə olur təlx damağın, 

Ey dideyi-rövşən! 

Bir də gözünün nuru gedib kur olacaqsan, 

Canın da sağ olmaz; 

Rəngin saralıb axırı rəncur olacaqsan, 

Bağrında yağ olmaz. (1, 56s) 

   

  Şeirin ilk misralarından sakit bir tərzdə oğlunu məktəbdən, elmdən uzaqlaşmağa çağıran, elm qazanmaq 

yolunda malını xərcləyənlərə irad tutan ata elm və təhsilin zərərli olması barədə dəlillərini sadalayır: 

məktəbdə nəşənə acı qatılacaq, gözünün nuru gedib kor olacaqsan, canın sağ olmayacaq, rəngin saralacaq, 

xəstə düşəcəksən, bağrında yağ olmayacaq. Bunlar fiziki olaraq görünən təhlükələrdir. Ata oğlunun mənəvi-

əxlaqi planda hansı təhlükələrlə üzləşəciyini sadalamaqla narahatlığını söyləməyə davam edir: axırda 

universitet oxuyub sosializm, demokratiya, bərabərlik deyəcəksən, qanunları bəyənməyəcəksən, hakimiyyəti 

qəbul etməyəcəksən, ocağa, pirə şəkk gətirəcəksən. Atanı məhz ən çox narahat edən də bu sonunculardır, 

mənəvi-əxlaqi aləmdə, ictimai düşüncədə baş verən dəyişikliklərdir.  Elm öyrənməyin, dərs oxumağın 

zərərli tərəflərindən danışaraq fikrini əsaslandırmağa çalışan, yaxşıya pis, pisə yaxşı deyən ata şeirin 

sonunda əsl məqsədini bildirir: Oğlum, get qaçaq ol, quldurluq et, xalqı tala, qeyrətdən uzaq ol. Şeirin 

ideyası nadanlığın, tərbiyəsizliyin, quldurluğun dərs oxumaqdan, elm qazanmaqdan, xalqa yararlı olmaqdan 

üstün tutulduğu bir dünyanın tənqidi və bu dünyaya əks olan bir aləmin arzu edilməsindən doğur. 

  ―Ata nəsihəti‖ satirasında iki iştirakçı var: nəsihət, məslət verən ata və nəsihət olunan oğul. Şeirdə ata 

fəaldır: danışır, irad bildirir, tənqid edir, lağa qoyur, nəsihət verir. Şeirdə oğul aktiv deyil, dinləyici 

mövqeyindədir, danışmır, hər hansı bir fikir bildirmir. Satirik obrazın nəsihətamiz monoloqundan, narazılıq 

və qeybətlərindən, oxucu anlayır ki, oğul köhnəlmiş qaydalarla yaşamır, dərs oxuyaraq, elm qazanaraq 

müasir insan olmaq istəyir. Hər kəsi sevindirməli olan bu xüsusiyyət şairin satirik obrazını qəzəbləndirir. 

Ona görə də dolayı yolla, cəmi iki cümlə ilə gəncləri elmə, məktəbə təşviq edənlərə nifrətini bildirir, tənə 

vurur. 

  Buna da diqqət yetirmək lazımdır ki, ata öz oğlu ilə münasibətdə ehtiyatlıdır, ona "dideyi-rövşən" (gözüm 

nuru) deyə müraciət edir, fiziki güc, zorakılıq üsulu ilə, təhqirlə danışmır, nəsihət yolu tutur, oğlunu 

yolundan döndərmək üçün öz ağlınca, öz düşüncəsinə görə məntiqi dəlillər, sübutlar gətirir. Atanın sübutları 

gülüş doğurur, satirik qəhrəmanın düşüncəsinin, qəbul etdiyi, arxalandığı dəyərlərin nə qədər çürük 

olduğunu göstərir. Oğluna nəsihətdə öyüdverici sözlər seçən, ona qarşı davranışlarında yumşaq tərz nümayiş 

etdirən ata oğlunu məktəbə, elmə təşviq edən adamlardan danışanda sərt sözlər seçir, istehzalı danışır 

("divanə olublar", "hər bir gədə", "ax, ax, a beyinsiz") köhnə qaydalara, inanclara qarşı olanları ittiham edir. 

  Bundan əlavə Sabir yazır ki, valideynlər kiçik yaşlarından uşağın bütün arzu və istəklərini yerinə 

yetirməklə onun gələcəkdə xudpəsənd olmasına şərait yaradırlar. Valideynlər uşağı kiçik yaşlarından əməyə, 

zəhmətə alışdırmalı, təhsilə yönəltməlidir. ―Məktəb şagirdlərinə töhfə‖ şeirində uşaqları tənbəllikdən uzaq 

olmağa, əməyə, zəhmətə çağırır: 

 

Ey uşaqlar, uşaqlıq əyyami, -  

Gələn əyyamın ondadır kami.  

Kim ki, qeyrətlə zəhmətə alışar,  

Kəsbi-irfanə ruzü şəb çalışar, -  

Zəhməti mayeyi-səadət olar,  

Yaşadıqca həmişə rahət olar. 

Kim ki, tənbəlliyə məhəbbət edər, 

Daim əyləncələrlə ülfət edər, 

Keçirər vəqtini cəhalət ilə, 

Bütün ömrü keçər səfalət ilə. 

ĠĢtə, övlad, siz bu halı görün, 

Bu iki vazeh ehtimalı görün; 

Vəqtdən daim istifadə edin, 

Elm təhsilini iradə edin... (3, 5s) 
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 Nəticə. Belə qənaətə gələ bilərik ki, M.Ə.Sabirin şeirlərində valideyn-övlad münasibətlərində vacib 

məqamlardan bəhs olunmuş, bununla yanaşı bu məsələdə yaranmış problemin həlli də göstərilmişdir. 

Ailədəki saflıq, mehribanlıq, səmimiyyət, yüksək ideal uşağın mənəvi cəhətdən sağlam böyüməsi üçün ən 

etibarlı zəmindir. İlk dəfə dünyaya göz açan uşaq ailədə hökm sürən münasibətlər mövqeyindən ətraf mühitə 

qiymət verir; ailə münasibətlərində cəmiyyətin bir növ modelini görür. Buna görə də istər ailədə, istərsə də 

hər hansi bir kollektivdə uşaq-yeniyetmə elə bir qayğı ilə əhatə olunmalı, ona elə bir şərait yaradılmalıdır ki, 

o, keçmişin iyrənc qalıqları - oğurluq, quldurluq, şəxsi mənfəət güdmək kimi hərəkətlərə yol verməsin: öz 

insanlıq ləyaqətini səmərəli, şərəfli əməkdə görsün.  

 

Ədəbiyyat siyahısı: 
1. M.Ə.Sabir. Hophopnamə. Bakı, ―Şərq-Qərb‖, 2004, 472s. 

2. M.Ə.Sabir. Məktəb şərqisi. Bakı, ―Uşaq-gənc‖, 1962, 44s. 

3. M.Ə.Sabir. Məktəblilərə töhfə. Bakı, ―Uşaq-gənc‖, 1959, 52s. 

4. M.Ə.Sabir. Məktəb uşaqlarına töhfə. Bakı, ―Azərnəşr‖, 1943, 36s 

5. https://fraza.az/az/news/read/45  

6. https://narinc.az/2020/12/29/valideyn-ovlad-munasib%C9%99tl%C9%99ri/  

7. https://www.ilk5il.az/az/newsd/153-valideyn-va-ovlad-arasinda-pozitiv-munasibatlari-neca-qurmaq-olar  
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Bəxtiyar Vahabzadənin publisistikası 
(Bakhtiyar Vahabzadeh‟s publicistics) 

 

Pərixanım Soltanqızı (Hüseynova) 
ADPU.  Ədəbiyyatın tədrisi texnologiyası kafedrasının dosenti, “Xan qızı  Natavan”, “Qızıl qələm” mükafatları laureatı 

 

XÜLASƏ 

 Tədqiqatın əsas obyekti Bəxtiyar Vahabzadənin publisistikasıdır.  Məqalədə Bəxtiyar Vahabzadənin 

yaradıcılığı əsasında publisistika ədəbiyyatın bir növü kimi səciyyələndirilir. Publisistikanın təşəkkül 

tapmadığı dövrlərdə publisist ünsürlü bədii ədəbiyyat nümunələri tədqiqiata cəlb olunur. Klassiklər və 

onların yaratdığı bədii nümunələr önə gətirilir. B. Vahabzadə yaradıcılığında publisistik ruhun özünü ifadə 

etməsi diqqətə çəkilir. Qeyd olunur ki, "Şəbi-Hicran", "Fəryad",  "Şəhidlər", "Özümüzü kəsən qılınc", 

"Gülüstan" ―Mərsiyə-Rekviyem‖ və s. əsərlərində özündən əvvəlki və öz zamanında baş vermiş tarixi, 

ictimai -siyasi hadisələri yalnız təsvir etməmişdir. Münasibətini, mülahizələrini, ittihamlarını publisistik 

ruhla ifadə etmişdir. 

Əsərdə sənətkarın məqalələrinin  toplusundan söz açılır, ―Knijnoye obozreniye‖ qəzetinə verdiyi müsahibə, 

"Ana dili-Dövlət dili", "Qatıq qara ola bilməz" publisist məqalələri elmi təhlilə çəkilir. Vətən, Dil 

sevgisi,  Azərbaycan dilinin dövlət dili olması ilə bağlı mülahizələri, əcnəbi dillərə, rus dilinə münasibəti 

təqdid olunur 

Məqalədə sənətkarın milli-mənəvi dəyərlər, tarixi abidələr haqqında mülahizələri tədqiq olunur. 

Mülahizələr sitatlar üzərində qurulur, təhlilə çəkilir. Bu zaman ədibin qəzet məqalələrinə istinad olunur. 

Sənətkarın ―Gəlin açıq danışaq‖, ―Gəlin birdə düşünək‖, ―Tarix nə deyir?‖ və s. başlıqlı yazıları önə gətirilir. 

Bununla yanaşı sənətkarın ayrı-ayrı müəlliflərin, xalqın milli-mənəvi sərvətləri, tarixi abidələrlə bağlı 

yazılarına da münasibəti şərh olunur.  

 Əsərdə B. Vahabzadənin professor Davud Axundovun ―Azərbaycanın qədim və ilk orta əsrlər dövrü 

memarlığı‖ kitabı haqqında fikirləri tədqiq edilir. Sənətkarın kitabın Azərbaycan memarlığında sanballı 

tədqiqat əsəri kimi qiymətləndirməsi tədqiqatın mövzu obyektində ayrıca yer almış və təhlil edilmişdir.  

 Ədibin müxtəlif tarixi abidələrimiz  Füzuli rayonundakı  Azıx mağarası, Ordubaddakı Pir Eyvaz 

Türbəsi haqqında fikirləri, həyacan dolu narahatlığı, onun vətəndaş mövqeyindən yanaşması məsələləri 

tədqiqata cəlb olunur. Tarixi abidələrin qorunmaması, dağıdılması ilə bağlı düşüncələri elmi təhlil edilir. 

Təhlillərdə şairin xalqın tarixindən, yaşayışından, mənəvi sərvətlərindən, ictimai mənşəyindən xəbər verən 

hər bir tarixi abidə haqqında ictimai fikri öz elmi şərhini tapır. Tədqiqatda elmi polemika aparılır, görkəmli 

ədəbiyyatşünasların B. Vahabzadənin publisistikası haqqında fikirləri, mülahizələri elmi şərh edilir. 

Tədqiqatda B. Vahabzadə bir publiisist kimi də səciyyələndirilir.  

Açar sözlər: xalq, tarixilik, millilik,  publisistika, vətən, dil 

  

SUMMARY 

The main object of research is the publicism of Bakhtiyar Vahabzade. In the article, publicism is 

characterized as a kind of literature based on the creativity of Bakhtiyar Vahabzade. Examples of fiction 

with publicist elements are involved in research during periods when publicism was not formed. Classics 

and artistic patterns created by them are brought to the fore. 

The self-expression of the publicistic spirit is drawn to attention in B. Vahabzade's creativity. It is 

noted that he did not only describe historical and political events that took place before and during his time 

in the works Shabi-Hijran"," Faryad"," Shakhidlar (―Martyrs"),"Özümüzü kəsən qılınc‖ (―Sword cutting 

ourselves")," Gulustan", ―Mersiye-Rekviyem‖. 

He expressed his attitude, judgments and accusations in a publicistic spirit. In the work,  poet‘s 

articles collection is mentioned, Interview with ―Knijnoye obozreniye‖ newspaper "Mother tongue-state 

language", "Yogurt can not be black" publicist articles are drawn to scientific analysis. Native Land, love of 

language, views on Azerbaijani language being the state language, attitude to foreign languages and Russian 

language are presented  

The article examines the poet‘s views on national and spiritual values about the historical 

monuments. Opinions are based on quotations and analysis. In this case, reference is made to the author's 

newspaper articles. "Let's talk openly" (―Gəlin açıq danışaq‖),  "Let's think at once" (―Gəlin birdə 

düşünək‖),, "What does history say?" (―Tarix nə deyir?‖) and other  articles are brought forward. At the 
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same time, the poet‘s attitude to the writings of individual authors on the national and spiritual values of the 

people, historical monuments is also commented. 

The work researches  B. Vahabzadeh's views on Professor Davud Akhundov's book "Ancient and 

Early Medieval Architecture of Azerbaijan". The poet‘s assessment of the book as a significant research 

work in Azerbaijani architecture was included in the research topic and analyzed. 

The author's views on the Azikh cave in the Fizuli region, the Pir Eyvaz Tomb in Ordubad, his 

anxious concerns, and his approach from a civic stand are involved in the study of our various historical 

monuments. Thoughts on the protection and destruction of historical monuments are scientifically analyzed. 

In the analysis, the poet's public opinion about each historical monument, which tells about the history, life, 

spiritual values and social origin of the people, finds its scientific interpretation. Scientific polemics are 

conducted in the research, opinions and opinions of prominent literary critics about B. Vahabzadeh's 

publicism are scientifically interpreted. The study also characterizes B. Vahabzade as a publicist. 

Keywords: people, history,  nationality, publicistics moterland, language  

 

GĠRĠġ 

Publisistika dövlət, cəmiyyət, ayrı-ayrı şəxsiyyətlər, sənət, sənət adamları, elmi, ədəbi-bədii ədəbiyyat 

haqqında fikirləri, münasibətləri, ictimai-siyasi həyat məsələlərini və s. işıqlandıran elmi ədəbiyyatdır. 

Publisistika bədii ədəbiyyatdan fərqli olan bir janrdır. O  bir janr kimi Həsən bəy Zərdabinin 1875-ci ildə 

nəşr etdirdiyi ilk mətbu orqan olan ―Əkinçi‖ ilə birgə yaranıb və inkişaf edib. Şair və yazıçılar ―Əkinçi‖dən 

sonra yaranan müxtəlif (―Ziya‖, ―Kəşkül‖, ―Molla Nəsirəddin‖, ―Həyat‖ və s) mətbuat orqanlarında ədəbi-

bədii nümunələrlə yanaşı yaşadıqları dövrün ictimai-siyasi hadisələrinə, həyat məsələlərinə münasibətlərini 

əks etdirən publisist məqalələrlə (M.F. Axundov, H. Zərdabi, N. Nərimanov, C. Məmmədquluzadə, 

M.Ə.Sabir, F. Köçərli, Y.V. Çəmənzəminli və b.) çıxışlar edirdilər.  

 Publisistika janrının əsas növləri məqalə, oçerk, pamflet (satirik) və felyetondur. Məktublar, esselər, 

ədəbi portretlər, xatirələr, elegiyalar, müsahibələri də publisistika janrının əsas növlərinə daxil etmək olar.  

 Publisist əsərlər mətbuat səhifələrində dərc olunur, radioda səslənir, televiziya vasitəsilə 

işıqlandırılır. Bundan əlavə publisist əsərlər ayrı-ayrı ədibin yaradıcılığını, əsərlərini əhatə edən müxtəlif 

mövzularla bağlı toplu və məcmuə şəklində çap olunur.  

 Publisistika janrında yazılan əsərlərlə yanaşı publisist ruhlu, publisist ünsürlü bədii ədəbiyyat 

nümunələri də istisna deyil. Bununla bağlı hörmətli mərhum alim Ə.Mirəhmədov çox düzgün olaraq qeyd 

edir ki, ―Ədəbiyyatın müxtəlif janrları və şəkillərində yazılan əsərlərdə, dramlarda, povest və romanlarda, 

poemalarda da publisist ruh, publisitika ünsürləri olur. Belə hallarda yazıçı təsvir etdiyi hadisələrə və insan 

xarakterlərinə öz münasibətini fəal surətdə açıq, mübariz ruhda bildirir, gözəlliyi, xeyri, yaxşı adamları 

bəyənib alqışlayır, təsdiq edir, eybəcərliyi, şəri, yaramaz adamları isə tənqid edib pisləyir, lənətləyir‖ (9, səh 

142) 

 Bütün zamanlarda vətənini, xalqını, torpağını sevən hər bir ədib öz yaşadığı dövrü, mühitini, baş 

verən tarixi ictimai-siyasi hadisələri, həyat məsələlərini bədii lövhələrlə, insan obrazları vasitəsilə təsvir 

etməklə yanaşı, onlara yüksək pafoslu, mübariz bir ruhda, kəskin şəkildə şəxsi münasibətini də bildirmişdi. 

Hələ publisistikanın təşəkkül tapmadığı qədim və orta əsrlərdə yaşamış klassiklərimizin- Ə. Xaqani, N. 

Gəncəvi, M. Füzuli, M.P. Vaqif, M.V. Vidadi və başqalarının yaratdığı əsərlər vasitəsilə onların dövrilə, 

mühitilə, dövlət və cəmiyyətdə baş vermiş tarixi, ictimai-siyasi hadisələrlə, həyat məsələlərilə oxucu tanış 

olur və onların vasitəsilə baş verənlərə ədiblərin münasibətini izləyir. Klassiklərin qələmindən çıxan əsərlərə 

bu günümüzdən nəzər saldıqda Ədəbiyyatın bütün janr və şəkillərində yazılan əsərlərdə publisist nəfəsi, 

publisist ünsürlü kəskin tənqidi, üsyanı, mübarizliyi görməmək mümkün deyil  (―Töhfətül-İraqeyn‖ (Ə. 

Xaqani), ―Xəmsə‖ (N.Gəncəvi), ―Meyvələrin söhbəti‖, ―Bəngü-Badə‖, ―Şikayətnamə‖  (M. Füzuli), ―Bax‖, 

―Görmədim‖, ―Hayıf ki, yoxdur‖  (M.P. Vaqif)).  Klassiklərin yaradıcılığından bu ruh,  bu nəfəs XX əsr 

ikinci yarısı Azərbaycan ədəbiyyatının nəhəng simalarından olan B. Vahabzadə yaradıcılığına da 

süzülmüşdü. Şairin bütün janrlarda yazdığı əsərlərdə publisist ruh, publisistika ünsürləri özünəməxsus 

şəkildə ifadə olunur  (―Gülüstan‖, ―Şəhidlər‖, ―Atılmışlar‖, ―Dar ağacı‖, ―Şəbi-hicran‖, ―Fəryad‖, 

―Özümüzü kəsən qılınc‖ və s). Şair həm özündən əvvəlki dövrlərdə həm də öz dövründə baş vermiş tarixi 

ictimai-siyasi hadisələri  bədii sözün qüdrətilə təsvir etməklə kifayətlənməmiş hadisələrə, yaxşı, pis, səhv 

yolda olan insanlara, xarakterlərə münasibətini bildirmiş, pisi kəskin tənqid, yaxşılığı təqdir etmiş, indiki və 

gələcək nəsillərə ibrət dərsi vermiş, onlardan nəticə çıxartmağı tövsiyə etmiş, vətənə, xalqa, dövlətə sevgi 

hissləri aşılamış, xəyanəti lənətləmişdi.   Gələcək nəsilləri Vətəni qorumağa, saxlamaq uğrunda mübariz 
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olmağa,  tarixin səhvlərini təkrar etməməyə, ondan dərs almağa, publisist mübariz bir ruhla səsləmişdi. 

Bəxtiyarın Füzulinin mənində  vətən sevgisi, ana dilinə məhəbbəti,  Sultan Səlimlə, Şah İsmayıl Xətayi 

arasında gedən tarixi münasibətləri,  o dövr həyat məsələlərini, iki türk əsgərinin  döyüş meydanında üz-üzə 

gəlməsi, dilinin, musiqisinin, mədəniyyətinin bir olması, Osmanlı əsgərinin  qılıncını atıb müharibəni tərk 

etməsi və iki Türk  xalqı arasında gedən savaşın acı  nəticələrini şərh etməsi (―Şəbi-hicran‖),  mülahizəsi, 

bədii ədəbiyyatla yanaşı publisist səciyyə daşıyır.  

Bəxtiyar Vahabzadə ―Mərsiyə Rekviyem‖ poemasında  iki bir-birini tamamlayan tarixi  şəxsiyyətin -ər-

arvadın obrazını yaratmışdı. H.Əliyevin və akademik Zərifə xanım Əliyevanın birləşən yumruqlarında, 

onlara arxalanan xalqın inamını, iradəsini, əzəmətini publisist  mübariz bir ruhda da canlandırmışdı. Xalqın 

dərdi-sərindən B.Vahabzadənin qırışlı siması publisistika janrının da bütün növlərindən boylanır. Odlu, 

alovlu vətən sevgisi, dil sevgisi, azadlıq harayı Bəxtiyar Vahabzadə publisistikasının əsasını təşkil edir. Bu 

publisistika mövzu baxımından rəngarəng, dərin məzmunlu, fəlsəfi düşüncəli, dəyərli və maraqlıdır. Ədibin 

publisistikası hər zaman tədqiqatçıların diqqətini cəlb edir. Müxtəlif aspektdə araşdırılır, dissertasiyalar 

yazılır. Şairin publisistikasında ana dili, vətən sevgisi, mənəvi-əxlaqi dəyərləri akademik N.Cəfərov, 

professor R.Qafarlı, ədəbiyyat və sənət düşüncələrini f.ü.f.d. dosent N.Abdullazadə, Qarabağ problemini 

AMEA-nın elmi işçisi, professor  M.Nəcəfova tədqiq etmişlər.  

Ədibin publisistikası müxtəlif illərdə ayrıca kitab şəklində çap olunub  (―Yanan da mən, yaman da 

mən‖ Bakı, 1985, ―Gəlin açıq danışaq‖ məqalələr toplusu. ADN,  Bakı,1988, B. Vahabzadə əsərləri 

(Publisistika) XII cilddə. XI cild. ―Elm‖, Bakı, 2009. Çap olunmuş kitabların külliyyatı halında. Tərtibçi ön 

sözün müəllifi prof. R. Qafarlı). Şairin publisistik əsərləri, son dəfə 2009-cu ildə çap olunub.  

Bəxtiyar düşüncəsində vətən sevgisi, dil sevgisi,  onu göz bəbəyi kimi qorumaq insanlığın əsas 

göstəricisi idi. Şair ―Saxta dostluq, qardaşlıq, bərabərlik, beynəlmiləlçilik ideyalarına uydurulub milli 

mənliyini itirən soydaşlarını oyatmağa çağırış ruhlu publisist əsərlərində insanın ruhunun dərin qatlarında 

dondurulmuş ən ülvi hisslərini, şirin  duyğularını torpaq, yurd sevgisini təzədən canlandırmağa, damarlardan 

axan qanı coşdurub köklə bağlanan qırılmaz  tellərin bərpasına çalışırdı‖ (1,səh 4). ―Knijnoye obozreniye‖ 

(7) qəzetinin əməkdaşının verdiyi- ―Ana dili və rus dili Sizin yaradıcılığınızda nə kimi rol oynayır? Hansı 

dildə yazırsınız və niyə?‖ sualına verdiyi cavabda şair ana dilinə olan sonsuz sevgisini, məhəbbətini ifadə 

etməklə ana dilini mənsub olduğu xalqının ruhu, psixologiyası kimi dəyərləndirir: ―Ana dili- xalqın ruhudur, 

mənəvi dünyasıdır, psixologiyasıdır. Ana dili özünü və dünyanı ifadə dilidir. Mən ana dilində yazıram, ona 

görə ki, mən yalnız bu dildə fikir və duyğularımı ifadə edə bilərəm. Bu mənada bu dil mənim yaradıcılıq 

taleyimdir‖. Şair Azərbaycan dili ilə yanaşı rus dilinə də öz münasibətini açıqlamış, onun dünya dilləri 

sırasında yerini, mövqeyini yüksək dəyərləndirmişdi. ―Bu  dili mənim dünyaya qapım və pəncərəmdir‖. 

Bəxtiyar Vahabzadə bu müsahibədə həmçinin SSRİ məkanında yaşayan qeyri-rus xalqlarının da rus dilinin 

bilməsinin vacibliyinə toxunaraq milli dillərin rus dili ilə bərabər-hüquqlu olması məsələsini də önə 

gətirmişdi. Bu o dövrdə böyük cəsarət tələb edirdi. Bəxtiyar Vahabzadə böyük bir cəsarətlə Ana dilini rəsmi 

dövlət idarələrində işlənməsinin zəruriliyini dilə gətirir və qeyd edir ki, ―dəftərxana üzü görməyən, rəsmi 

idarələrdə işlənməyən dil gec-tez ölümə məhkumdur‖. Burada şair təmsil etdiyi xalqın ana dilinin rəsmi 

dövlət dilinə çevrilməsi istəyini və arzusunu ifadə etmişdir. Rus jurnalistinin də şairə ünvanladığı sualın 

kökündə xeyli  ―məna‖ gizlənirdi. Bəxtiyar Vahabzadə verilən suallara dolayısı ilə deyil, açıq və bir mənalı 

şəkildə mövqeyini mübariz bir şəkildə bildirir. O, beynəlmiləlçiliyi qorumağı, onun pozulmamasını hər 

xalqın dilinə hörmətlə yanaşmaqda  və bu dili respublikalarda rəsmi dövlət dilinə çevirməkdə mümkün 

olduğunu söyləyir. Şairin fikrincə hər bir xalqın dili onun rəsmi dövlət dili olmalı, rus dili isə xalqlar 

arasında ünsiyyət vasitəsi rolunu ifadə etməlidir. Bəxtiyar Vahabzadənin həmin müsahibədən səslənən  

fikirləri ikiüzlü, dilinə xain çıxanlara, SSRİ rəhbərlərinə təmsilçisi olduğu xalq tərəfindən  bir xəbərdarlıq, 

onun arzu, istəyi və iradəsi idi.  Axı, Bəxtiyar müəllim hər zaman xalqın elçisi olmuşdu. Bəxtiyar 

Vahabzadə bütün yaradıcılığı boyu Ali Sovetin sessiyalarında,  oxucularla görüşlərində, çıxışlarında, 

universitet mühazirələrində, məqalələrində həmişə ana dilinə rəsmi dairələrin laqeyd münasibətindən, ona 

dövlət statusunun verilməməsindən təkrar-təkrar söz açmış və münasibətini bildirmişdi. Ana dili ilə bağlı 

problemlər onu həmişə düşündürmüş, o bu istiqamətdə müsəlləh bir əsgər kimi mübarizə aparmış, qələmini 

süngiyə çevirmişdi.  

   Anasının dilində 

   Dil açmayan kəs 

   Millətinin dərdini 

   Anlaya bilməz 
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Bu Bəxtiyar şüarı idi.  

Məqalələrində, müsahibə və çıxışlarında şair özünü beynəlmilləlçi kimi qələmə verən öz ana dilini 

unudan, ona ögey münasibət bəsləyən soydaşlarını amansız tənqid edir.  

Azərbaycan dili dövlət statusu alandan sonra rus dilli ziyalıların ölkəni tərk etməsi problemə çevrildi.  

Azərbaycanı tərk edənlərə qarşı Bəxtiyar barışmaz oldu. Bununla əlaqədar ―Ana dili –Dövlət dili‖ adlı 

məqaləsində ―Zəka axınını necə azaltmaq olar?‖ Məqalə müəllifinin  (Tünzalə Qasımovanın) qaldırdığı 

məsələyə (―Azadlıq qəzeti‖nin 18 dekabr  1992-ci il ) Bəxtiyar Vahabzadə kəskin münasibətini bildirmişdi. 

Şairi daha çox özündən çıxardan müəllifin rus təhsillililərinin vətəni tərk etməsinin səbəbini Azərbaycan 

dilinin dövlət dili statusu almasında görməsi idi. Bunu ―hövsələsizlik‖, ―tələskənlik‖ kimi qiymətləndirməsi, 

―Ahıl yaşında dil öyrənmək dəryada balıq sevdası‖ deməsi idi.  Şair yazır: ―Bu fikirlə şərikəm dili ahıl 

yaşında öyrənməzlər. Amma bunu yad dili haqqında demək olar, ana dilini sonradan deyil, körpəlikdən-

ananın öz dilindən öyrənərlər‖. Şair məqalədə qaldırılan iddianın yanlış olduğunu şərh  edir,  vətəni tərk 

edənlərin rus dilini ana dili hesab edib onun arxasınca deyil dolanşıq, xoş güzəran arxasınca Rusiyaya yox 

başqa ölkələrə getdiklərini söyləyir və dəlillərlə əsaslandırır.  ―Bu gün Azərbaycanda  Dövlət dili olan türk 

dilindən qaçan bu ziyalılar bəs, görəsən pənah apardıqları Türkiyədə hansı dildə danışacaqlar? Amerikaya,  

Fransaya gedənlər necə? Məgər bu ölkələrdə onların ana dili hesab etdikləri rus dili dövlət dilidir?  ―Demək 

Rusiyada xoş güzəran tapmayacaqlarını bildiklərindən onlar xoş güzəran arxasınca Türkiyəyə və Amerikaya 

gedirlər‖ 

Bəxtiyar Vahabzadənin düşüncəsində  belə ziyalılar əqidəsizdir. ―Əqidəsizin torpaq sevgisi də ola 

bilməz‖. Şair məqalə müəllifini haqlı ittiham edir. ―Məqalə müəllifi Azərbaycan dilini bilmədiyinə görə 

vəzifəsindən çıxarılan bir nəfərin adını çəkə bilərmi? Azərbaycanlılar bir yana, Azərbaycan dilini bilməyən 

minlərlə rus bu gün Azərbaycanda yaşamırmı? Onlara ―gözün üstə qaşın var‖ deyən varmı?‖  

Bəxtiyar Vahabzadə ana dilinin mənşəyi ilə bağlı dilçi alimlərin yanlış fikir və mülahizələrinə qarşı 

da olduqca barışmaz olmuşdu. ―Qatıq qara ola bilməz‖ (10) məqaləsidə bu mənada professor Musa 

Adilovun ―Aydınlıq‖ qəzetində dərc olunmuş (8 yanvar 1993) ―iki dilin bir adı‖ məqaləsində bir-birini 

təkzib edən ziddiyyətli fikrinə münasibətini bildirmişdi. Musa Adilov adı gedən məqalədə ana dili ilə türk 

dilini bir-birindən ayırmış, onları fərqli dillər hesab etmişdi. Sonra isə professor öz fikrini təkzib edərək 

yazır. ―Azərbaycan dili zəngin daxili ifadə vasitələri sisteminə sahiblik baxımından türk dilləri içərisində 

xüsusi yer tutur‖. Şair yazır: ―Soruşmaq ayıb olmasın əgər dilimiz türk dili deyilsə, niyə Adilov onu türk 

dilləri içərisinə daxil edir‖ Bir qədər sonra isə millət özü. dilimizin türk dili olduğunu açıqcasına etiraf 

edərək yazır: ―İki müstəqil türk dili vardır. Dilimiz yaşayacaqdır, - lakin ―türk dili‖ adı ilə yox‖. Müəllifin 

dediyi kimi dilimiz iki müstəqil türk dilindən biridirsə, bəs niyə ―türk dili‖ adlanmasın‖....heç demə iki türk 

dili varmış. İndi sual olunur. Dünyanın hansı millətinin iki dili var?‖ Şairi daha çox alovlandıran,  heyrətə 

salan məqalə müəllifinin dilçi alim olması idi. Hörmətli tədqiqatçı-alim filologiya elmləri doktoru Ramazan 

Qafarlı doğru olaraq qeyd edir ki, ―Bəxtiyar Vahabzadənin dil uğrunda mübarizəsi həyatının əsas amalı, 

hərtərəfli yaradıcılığının mühüm mövzularından biridir. Özünü, kökünü yad təsirlərin yardımı ilə unutmasını 

xalqımızın ən böyük bəlası hesab edən şair şeirlərində olduğu kimi vüsətlə publisistik yazılarında da xüsusi 

vurğulayırdı‖: ―Bizim dilimizin türk dili olması, millətimizin də türk adlanması aksiomdur. Aksiomu 

müzakirə etməzlər‖. (1. Səh15).  

Milli mənəviyyatımız, milli varlığımız, milli sərvətimizi, dəyərlərimizi  müdafiə edib qorumaq, onun 

qayğısına qalmaq, bu yolda mübarizə  aparmaq Bəxtiyar Vahabzadənin publisistikasında ayrıca mövzudur. 

Bu xüsusatda yazılmış məqalələrində şair həyəcan dolu təbil çalır, əlaqədar qurumları, insanları silkələyir. 

―Milli mənəviyyatı olmayandan xalq olmaz. Bir xalq öz vətəni, mənsub olduğu dili ilə tanındığı kimi, milli 

mənəviyyatı, milli sərvətlərilə də tanınır‖  deyərək, onları ayıltmağa çalışır.  

―Tarix nə deyir‖ məqaləsində (Gəlin açıq danışaq 1999) Bəxtiyar Vahabzadə onu narahat edən və 

düşündürən bir çox məsələləri önə gətirir. Bu böyük alim, filosofu, publisisti narahat edən, düşündürən 

nədir? Tarixin gələcək nəsillərə yadigar qoyduğu milyon yarım yaşı olan Füzuli rayonundakı Azıx mağarası 

və burada tapılan çənə sümüyünün ibtidai icma dövründən ulu əcdadımızın oturaq həyat keçirməsindən  

xəbər verən tarixi mədəniyyətimizi unutmaq, xalqın öz tarixini, mədəniyyətini unutması deməkdir. Tunc 

dövrünün sonuna aid, yüksək mədəniyyətə malik oturaq əhalinin yaşamasından xəbər verən Mərdəkandan, 

Şüvəlandan tapılan əl işləri-alətlər, hörgülər, silahlar, heyvan və insan təsvirləri, qəbirlər, Qobustanda 6 

mindən çox qaya təsviri, 10-12 min il bundan əvvəl yaşamış ulu əcdadımızın sərt qayalar üstündə daş alətlə 

döydükləri təsvirlərin ibtidai icma quruluşundan xəbər verməsi keçmişin bu günə yazdığı ―daş məktublar‖dı. 

Şair ―məktubları‖ olduğu kimi qoruyub saxlamağı, gələcək əsrlərə nəsillərə ötürməyi tövsiyə edir. Çünki, 
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onlar xalqımızın ulu keçmişindən, tarixindən, mədəniyyətindən xəbər verir. ―Qoy nəsillər və əsrlər 

arasındakı bağlar qırılmasın. Çünki, xalq yalnız bu gün yaşayanlardan ibarət deyil, xalq dünən yaşamışların, 

bu gün yaşayanların və sabah yaşayacaq nəsillərin tamlığı və vəhdətidir.... Nəsillər arasında bağ qırılsa, 

dünənki, kök bizdən adlayıb, sabaha işləməz. Qədim Mingəçevirdən tapılan ilk mis əridən ilk dulus kürələri, 

ilk toxuculuq dəzgahı, araba modeli, qandalla dəfn olunmuş insan, ilk alban yazısı, ilk taxta tabut qəbirlər və 

s. Bunlar neçə min il əvvəlki keçmişimizdən sirli nağıllar danışır‖. (1,səh 306) 

Qazax rayonunda Şomutəpə deyilən yerdən tapılmış daş dişli ilk oraq Cənubi Qafqazda ən qədim 

biçin aləti sayılır. Bu oraq və Kültəpə (Naxçıvan) yaxınlığında tapılan alətlər Eneolit mədəniyyətinin 

Azərbaycanda geniş yayıldığını göstərir‖. Azərbaycanın mədəniyyətini təkzib edənlərə tutarlı cavab vermək 

üçün şair xalqının tarixini araşdırır. Gürcü salnaməsinə istinad edir. Tarixi faktlarla IV əsrdə bu torpaqlarda 

türkdilli qəbilələrin yaşadığını sübut edir. Daha sonra ədib VII əsrdə deyilmiş digər bir tutarlı fakta söykənir: 

―Xəlifə I Müaviyənin (661-680) məsləhətçisi Übeyd İbn Səriyyə- Əl-Cürhumidən soruşur: ―Sən Allah, 

Azərbaycan haqqında əlaqəniz, təlaşınız və xatirəniz nədir? Übeyd İbn Səriyyə xəlifəyə belə cavab verir: 

―Azərbaycan ta qədimdən türklər ölkəsidir‖. Bu tarixi faktların, tarixi sənədlərin və onlardan da güclü olan 

fəhminin, qan yaddaşının xalqının tarixini, həqiqətləri təsdiqlədiyini isbat etməyə çalışır: ―Bu mənim bu 

torpağa gözə görünməyən tellərlə bağlılığım izaholunmaz hisslərlə məcnunluğudur‖ (1,səh 306).  

Bəxtiyar Vahabzadənin bu mövzuda qələmə aldığı publisistik məqalələri tarixi-etnoqrafik səciyyə 

daşımaqla yanaşı indiki və gələcək nəsillərə bu istiqamətdə də dərin elmi biliklər, məlumatlar verir. Şairin 

öz xalqını, onun tarixini, mədəniyyətini sevməsi, onu yaşatmaq, unutmamaq məqsədilə əsrlərə ötürülməsi 

arzu,  istəkləri və bundan doğan bir vətəndaş, xalq şairi kimi narahatlığı da bu günkü və gələcək nəsillərə bir 

ibrətdir. ―Gəlin bizdə düşünək‖ məqaləsində bu baxımdan professor Davud Axundovun ―Azərbaycanın 

qədim və ilk orta əsrlər dövrü‖ memarlığı kitabını (ADN, Bakı,1986, rus dilində) təqdirə layiq hadisə kimi 

qiymətləndirir. Azərbaycan memarlığının və incəsənətinin zəngin qədim abidələrinin tarixinin araşdırılması 

istiqamətində alimin apardığı tədqiqat işlərinin əhəmiyyətini yüksək dəyərləndirərək yazır: ―Alim 

Azərbaycan memarlığı və incəsənəti tarixinin kifayət qədər öyrənilməmiş bir sahəsini qədim və ilk orta əsr 

memarlarının, rəssam və heykəltaraşlarının yaradıcılığını tədqiq etmiş, memarlıqda və incəsənətdə mövcud 

olmuş qanunayuğunluqları araşdırmış və bu yolla tarixi abidələrimiz barədə sanballı bir əsər yaratmışdır. Bu 

əsər abidələrimiz onların tarixi barədə görkəmli alimin gələcək nəsillərə yadigarıdır‖ (1, 301). Şair kitabı 

qədim və ilk orta əsrlər dövrü abidələrinə müəllifin qoyduğu abidə kimi də səciyyələndirir. Bu abidənin hələ 

də araşdırılmayan abidələri, onları ―danışdırmaq‖ sirlərini-söhbətlərini öyrənmək istiqamətində mühüm işlər 

görəcəyini də qürurla ifadə edir.  Bəxtiyar Vahabzadə həmin məqaləsində tarixi abidələrimizə olan etinasız 

ögey münasibətin acı nəticələrindən ürək ağrısı ilə danışır. Bəzilərinin adını çəkir. Qədim Gəncə şəhərində 

Ix əsrin yadigarı olan Comərd qəssab məqbərəsinin ət kombinatına istilik xətti çəkilməsindən ötrü 

dağıdıldığından bəhs edərək  Gəncə çayının üstündəki üç körpüdən birinin qalması və onun da 

dağıdılmasına səbəbkar olanları ittiham edir. Onlara heç bir yazıda olmayan vicdan qanununun, mənəviyyat 

qanununun mühakimə edəcəyini xatırladır. Jurnalist Nəriman Həsənəliyevin ―Ulduz‖ jurnalında (1987- ci il 

№12) dərc olunmuş yazısına istinad edərək Ordubaddakı Nəsirəddin Tusi nəslinin dəfn olunduğu Pir Eyvaz 

türbəsində böyük xəttatların əllərilə naxışla yazdıqları baş daşlarının buldozerlərin ağzına verilərək yerində 

avtomat oyuncaq sexi açılmasının, ―Böyük Çinar Məscidinin‖ sökülərək yerində Erməni memarının 

quraşdırdığı Azərbaycan memarlığından kənar olan mədəniyyət evinin tikilməsini və s. xalqın milli 

məədəniyyət abidələrinə biganə münasibətinin acı nəticələrini şərh edir. Şair düşünür. Sual verir. ―Niyə 

tarixin bu daş yadigarları öz sirləri, söhbətləri ilə birlikdə məhv edilir? ―Niyə onları danışdırmırıq? 

―Danışdırmaq‖ bir yana qalsın, heç olmasa qoruyub saxlaya bilək‖. Şair bu məsələnin həllini Hindistanın 

ictimai-siyasi dövlət xadimi İndira Qandinin sözləri üzərində qurur. ―Bəzən tərəddüd edirik, olan 

imkanlarımızı vacib ehtiyaclarmıza sərf edək, yoxsa tarixi abidələrimizin qorunub bərpa edilməsinə‖. Xalqı 

bir istiqamətdə birləşdirmək ideyasına düşən şair akademik Nizami Cəfərovun sözlərilə desək ―Milli 

vətənpərvərliyə, fəlsəfi ümumiləşdirici‖ analizetməyə  əsaslanan B. Vahabzadə publisistikası 

azərbaycanşünaslığın ən müxtəlif aktual problemlərinə yalnız toxunmaqla kifayətlənmir, yalnız suallar 

vermir, həm də həmin suallara cavab verməklə haqqında söhbət gedən problemlərin həlli yollarını göstərir. 

Milləti millət edən məsələlər üzərində professional bir səviyyədə düşünən, emosiyası, nə qədər güclü olsa 

da, məntiqini kölgədə qoymayan publisist ictimai şüuru vicdan, namus, ləyaqət- kimi fəlsəfi etik 

kateqoriyalarla mühakimə yürütməyə çağırır‖ (3, səh 55) 

―Bizə varis demək olarmı?‖ Sərlövhəli yazısında şairi sarsıdan nəsillərdən yadigar qalan Quba 

rayonu ərazisindəki Yeddilər qalasına əmanətə sahib çıxmamaqdır, X əsrin yadıgarı olan, bu qalaların 
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divarlarını söküb inşaat materialı kimi istifadə edənlər və bütün bunlara göz yuman rəhbərləri, insanları 

tənqid edir. Belələrini xalqın tarixinə, mədəniyyəinə, keçmişinə biganə qalmasını ona dönük çıxması kimi 

səciyyələndirir. Onları vicdanı olmayan, etdiklərindən utanmayan şərəfsiz adlandırır.  

Ürəyi, nəbzi xalqı üçün döyünən böyük alim fəryad qoparır, insanları düşünməyə əmanətlərini 

qorumağa, heç olmasa onu dağıtmamağa səsləyir.... ―Keçmişinə hörmət etməyən xalqın sabahı da yoxdur‖ 

deyir,   böyük ədib, filosof 

Bəxtiyar  Vahabzadə tək şair, yazıçı, dramaturq olmamışdır. O həm də gözəl publisist, jurnalist idi. 

Jurnalist qələmindən çıxan hər yazıya faktlara istinad edərək özünəməxsus təxəyyül və təfəkkürünə 

əsaslanaraq yazmış, fikirlərini, müşahidələrini, oxuduqlarını ümumiləşdirmiş, böyük duyğulardan, 

arzulardan bəhs etmişdir. 
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AGĠRD NĠTQĠNĠN FORMALAġMASINDA SÖZÜN LEKSĠK-SEMANTĠK 

XÜSUSĠYYƏTLƏRĠNĠN BAġLICA ROLU 
(THE MAĠN ROLE OF LEXĠCO-SEMANTOCAL FEATURES OF WORDS IN THE FORMATĠON OF STUDENT 

SPEECH) 

  

AYNUR QAFARLI 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin, “Türk araşdırmaları” bölməsinin kiçik elmi işçisi 

 

XÜLASƏ 

 

Nitq mədəniyyəti mənəvi mədəniyyət hadisəsidir. Mənəvi mədəniyyətin inkişafı, onun hər bir ünsürü 

birinci növbədə, özünü nitq mədəniyyətində təcəssüm etdirir. Yəni, nitq mədəniyyəti bunların hamısından 

öndə durur. Bu isə hər bir şəxsin, eləcə də şagirdin söz ehtiyatının zənginliyindən və sözün leksik mənasına 

bələd olmasından keçir. Bu həm də hər bir şagirdin özünü bir şəxsiyyət kimi duyması deməkdir. Dildə olan 

sözlərin leksik-semantik xüsusiyyətinin mənimsənilməsi dediklərimizi təsdiq etməkdə  bizə birbaşa əsas 

verir. 

Müasir dərsə verilən tələblərdən biri də şagirdləri bir şəxsiyyət kimi yetişdirməkdir. Şagirdlərin 

şəxsiyyət kimi formalaşmasında sözün leksik-semantik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi daha önəmli yer tutur. 

Çünki şəxsiyyət, əlbəttə, həm də gözəl nitq qabiliyyətinə malik olmalıdır. Müəllim sinfin anlam səviyyəsini 

nəzərə almaqla şagirdin lüğət ehtiyatının zənginləşdirməli və bununla da onlarda mədəni nitq bacarıqları 

aşılamalıdır. 

Nitq mədəniyyətinin gözəl olmasında nitqin düzgünlüyü və dəqiqliyi də vacibdir. Bunun üçün də 

sözün leksik-semantik mənasını bilmək hər bir nitq sahibinin borcudur. Bunsuz düzgün və dəqiq nitqə malik 

olmaq çətindir. Məsələn, əgər biz quş budağa qondu yerinə quş budaqda oturdu desək, deməli, həm nitqin 

düzgünlüyünü, həm də dəqiqliyini pozmuş oluruq. Bu da nitqimizi mədəni olmaqdan uzaqlaşdırır. Bu 

deyilənlərə əlavə olaraq qeyd etməliyəm ki, varvarizm (dilin lüğət tərkibində olmayan alınma sözlər) və 

vulqarizm (kobud sözlər), həmçinin dialektlərdən yerli-yersiz istifadə də dildə nitq mədəniyyətinin 

inkişafına mənfi təsir göstərir, hər bir mədəni şəxsin (şagirdin) nəinki nitqinin, sözün həqiqi mənasında 

şəxsiyyət kimi formalaşmasının da qarşısını alır. Məncə, dediklərim hər bir müəllim tərəfindən nəzərə 

alınmalı, dərs prosesində şagirdlərə yerindəcə öyrədilməlidir. Çünki yuxarıda qeyd etdiyim kimi, bu günkü 

şagird gələcəkdə müəyyən peşə sahibi olmaqla, həm də şəxsiyyətdir. Dediyimiz kimi, nitq mədəniyyəti 

şəxsiyyətin formalaşmasının başlanğıcı və birinci şərtidir. 

Açar sözlər: Söz, Leksik-Semantik Xüsusiyyətləri, Təlim Prosesi, Nitq Inkişafı, Terminlər, Söz Ehtiyatı, 

Şəxsiyyətin Formalaşması 

 

ABSTRACT 

 

Speech culture is an event of spiritual culture. First of all the development of spiritual culture, each 

of its elements embodies itself in the culture of speech. That is, the culture of speech is ahead of all this. This 

is due to the fact that each person, as well as the student, has a rich vocabulary and knowledge of the lexical 

meaning of the word. It also means that each student feels like an individual. Assimilation of the lexical-

semantic features of words in the language also gives us a direct basis for confirming what we say. 

One of the requirements of a modern lesson is to train students as a person. Mastering the lexical and 

semantic features of the word plays a more important role in the formation of students as individuals. 

Because, of course, the personality must also have a good ability to speak. The teacher should enrich the 

student's vocabulary, taking into account the level of meaning of the class, and thus instill in them cultural 

speech skills. 

Accuracy and precision of speech are also important for the beauty of speech culture. For this reason, 

it is the duty of every speaker to know the lexical-semantic meaning of the word. Without it, it is difficult to 

have accurate and precise speech. For example, if we say that a bird sat on a branch instead of landing on a 

branch, then we are violating both the correctness and accuracy of speech. This takes our speech away from 

being civilized. In addition to this, I must say that barbarism (vulgar words) and vulgarism (rough words), as 

well as the inappropriate use of dialects have a negative impact on the development of speech culture in the 

language, not only the speech of each cultural person (student) it also prevents the formation of a person in 

the true sense. In my opinion, what I say should be taken into account by every teacher, and students should 
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be taught on the spot during the lesson. Because, as I mentioned above, today's student is not only a 

professional in the future, but also a person. As we have said, the culture of speech is the beginning and the 

first condition for the formation of personality. 

Keywords: Word, Lexical-Semantic Features, Learning Process, Speech Development, Terms, Vocabulary, 

Formalization Of Personality. 

 

 

Azərbaycan dili türk dilləri sırasında özünün zənginliyi, söz ehtiyatının çoxluğu ilə bərabər, həm də 

qrammatik quruluşu baxımından özünəməxsusluğu ilə seçilən dildir. Bu dil nəinki türk dilləri sırasında, 

hətta dünya dilləri sırasında da özünə məxsus yeri olan dillərdəndir. Onun zənginliyi bizə imkan verir ki, 

onun haqqında geniş elmi təhlillər edək. Bu elmi təhlil dilin öz quruluşu, öz forması və öz söz ehtiyatı 

üzərində qurulanda daha yaxşı mənimsənilir və aktuallığını artırır. Bu baxımdan orta məktəblərdə keçilən 

dərslərin böyük dəyəri var və bu dəyər özünü müəllim şagird bağlılığında daha çox göstərir. Dilçilik elmi 

dünya elmləri sırasında özünəməxsus yeriylə müəyyənləşən elm sahəsidir. Dilçilik elminin yaranması dilin 

formalaşması üçün stimul vermiş və hər bir dilin özünün yaranma tarixi, formalaşması və elmi bir rüşeymə 

çevrilməsi zaman-zaman özünü göstərmişdir. O cümlədən, türk dilləri də bu sırada olan dillərdəndir. Burada 

ayrıca Azərbaycan dilini götürsək, görərik ki, bu dilin formalaşması ilk Azərbaycan ədəbiyyatında özünü 

göstərmişdir. Azərbaycan ədəbiyyatı zəngin olduğuna görə dilin də zənginliyi ədəbiyyatın zənginləşməsinə 

öz xidmətini göstərmiş və göstərməkdədir. Dilin elmi bir formaya düşməsi isə Azərbaycanda Azərbaycan 

dövlətçiliyi ilə bağlı olmuşdur. Dövlətçilik tariximizdə dilimizin – Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi 

formalaşması öz qanuni yerini tapmışdır. Bu dil əslində Səfəvilər dönəmindən formalaşmağa başlamışdır. 

Əsasən də, özünü ən yüksək formada aşıq poeziyasında göstərmişdir. Aşıq poeziyası bu dilin əsas 

qaynağına, əsas mənbəyinə çevrilmiş və bu dili dünya dilləri sırasında birincilər sırasına gətirib çıxara 

bilmişdir. Təsadüfi deyil ki, XVI-XVII əsrlərdən sonra Qafqazda yaşayan bir sıra xalqlar aşıq ədəbiyyatı 

təsiri altına düşmüş və bu dildə yazıb, yaratmışlar. Bu dilin spesifik xüsusiyyətləri buna imkan vermiş və 

aşıq ədəbiyyatının təsiri altında olan xalqlar, Qafqaz xalqları bu dildə hətta danışmış və bu dildən özlərinin 

danışıq dili kimi istifadə etmişlər. Azərbaycan dilinin ədəbiyyatda şirinləşməsi, özünün böyüklüyü, özünün 

hərtərəfliliyi və ədəbiyyatın bu dildə daha geniş vüsət alması dastanlarımızda, aşıq yaradıcılığında, 

qoşmalarda, gəraylılarda, bayatılarda və bir sıra şeir janrlarında mükəmməl formada özünü göstərmişdir. 

Lakin bu bir elm dili kimi yox, bir  ədəbiyyat hadisəsi kimi baş vermişdir. Sonralar isə Azərbaycan dilinin 

elmi qrammatikası  böyük Azərbaycan alimi Mirzə Kazım bəy tərəfindən sistemləşdirilərək bir elm şəklinə 

salınmışdır. Bu da Azərbaycan dilinin dünya dilləri sırasında zənginliyi və elmiliyi ilə seçilən bir dil 

olduğunu sübuta yetirməkdə bir açar rolunu oynamışdır. Sonralar bir sıra alimlərin yazdığı elmi əsərlərdə də 

biz bunu daha mükəmməl formada ifadə olunduğunu görürük.  

Dilçilik elminin sahələri çoxdur. Onlardan biri də ―Leksikalogiya‖ bölməsidir. Leksikalogiyada dilin 

leksikası, yəni lüğət tərkibi öyrənilir. Məlumdur ki, leksika dildə olan sözlərin, yəni lüğətimizdə olan 

sözlərin cəmidir. Düzdür, burada alınma sözlər də öz əksini tapa bilər. Ancaq  dillər bir-birilə qaynayıb 

qarışır,  bir-birinə söz verib, söz alır və bununla zənginləşir. Dilimizdə sırf Azərbaycan dilinə məxsus 

sözlərimiz çoxluq təşkil edir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan dilində bütün feillər milli sözlərdir. Burada sadə 

feillərdən söhbət gedir və dünyada feili özündən olan dillər ən zəngin dil hesab olunur. Deməli, Azərbaycan 

dilində də feillər əgər bu dilin özünə məxsusdursa, onda bu dil dünya dilləri səviyyəsində ən yüksək 

səviyyəli dillərdən hesab edilməlidir və edilir də... Dilçi alimlər, dilçiliyi araşdıran elm adamları bunu daha 

yaxşı bilir, bunu daha yaxşı görürlər. Vaxtilə rus alimi Beliniski Puşkini rus şeirinin feili, onun hərəkətverici 

qüvvəsi adlandırmışdır. Bu baxımdan, biz dilimizin lüğət tərkibinə, leksikasına baxanda onun zənginliyini 

daha yaxşı görürük və digər nitq hissələrinin də çoxluq təşkil etdiyini müşahidə edirik. Bu bizim dilimizin 

zənginliyidir.  

Azərbaycan dili dərslərində dilimizin leksik-semantik xüsusiyyətləri özünü yüksək formada göstərir 

və bu aşağı siniflərdən tədris olunduqca biz bunu şagirdlərə aşılaya bilirik. Ancaq 5-ci siniflərdən 

başlayaraq, elmi cəhətdən şagirdlərin nitq qabiliyyətinin formalaşmasında sözün leksik-semantik 

xüsusiyyətləri daha mühüm yer tutur. Çünki söz insanın özü, onun  varlığıdır. Əgər bir dil kasıbdırsa, onda 

məna çalarlılığı azlıq təşkil edirsə, o dil birbaşa ölü dilə çevrilə bilər. Azərbaycan dili isə həm zənginliyi, 

həm də sözlərin çoxmənalılığı ilə seçilən dillərdəndir. Biz bunu şagirdlər arasında müşahidələrdən də 

görürük. Müşahidələr onu göstərir ki, orta məktəbə gələn şagird beşinci sinfə qədər tamamilə başqa formada 

olur, yəni onun nitqi zəif olur. Ancaq 5-ci sinifdən sonra 5-7-ci siniflərdə bu nitq qabiliyyəti daha da 
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formalaşır və özünü yüksək formada göstərir. 8-9, eləcə də 10-11-ci siniflərdə bu öz kamilliyinə çata bilir. 

Onun kökündə isə sözün leksik-semantik xüsusiyyətləri öz əksini tapır. Sözün leksik-semantik xüsusiyyəti 

isə yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, leksikalogiya bölməsində öyrənilir. Tədris prosesində hər bir müəllim 

bunu aşılamağı bacarmalı və öz dərsini bu yöndə qurmalıdır. Və bunu şagirdlərin formalaşması, onların nitq 

qabiliyyətinin artmasında, onların nitq vərdişlərinin yaranmasında bir müşahidəçi kimi yox, bir şəxs kimi 

ortalıqda olmağı bacarmalıdır.  

Nitq mədəniyyəti mənəvi mədəniyyət hadisəsidir. Mənəvi mədəniyyətin inkişafı, onun hər bir ünsürü 

birinci növbədə, özünü nitq mədəniyyətində təcəssüm etdirir. Yəni, nitq mədəniyyəti bunların hamısından 

öndə durur. Bu isə hər bir şəxsin, eləcə də şagirdin söz ehtiyatının zənginliyindən və sözün leksik mənasına 

bələd olmasından keçir. Bu həm də hər bir şagirdin özünü bir şəxsiyyət kimi duyması deməkdir. Dildə olan 

sözlərin leksik-semantik xüsusiyyətinin mənimsənilməsi dediklərimizi təsdiq etməkdə  bizə birbaşa əsas 

verir. 

Müasir dərsə verilən tələblərdən biri də şagirdləri bir şəxsiyyət kimi yetişdirməkdir. Şagirdlərin 

şəxsiyyət kimi formalaşmasında sözün leksik-semantik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi daha önəmli yer tutur. 

Müasir dərsə verilən tələblərdən biri də şagirdləri bir şəxsiyyət kimi yetişdirməkdir. Şagirdlərin şəxsiyyət 

kimi formalaşmasında sözün leksik-semantik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi daha önəmli yer tutur, daha çox 

önəm daşıyır. Çünki şəxsiyyət həm də gözəl nitq qabiliyyətinə malik olmalıdır. O öz nitqini qüsurlu yox, 

qüsursuz formalaşdırmağı bacarmalıdır və bu da sözün leksik-semantik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsindən 

keçir. Əgər biz sözün adicə leksik mənasını bilmiriksə, onda bizim nitqimizdə müəyyən qüsurlara yol 

veriləcək və biz bu qüsurları zaman-zaman davam etdirəcəyik. Hər bir şəxsiyyət, əlbəttə, həm də gözəl nitq 

qabiliyyətinə malik olmalıdır. Müəllim sinfin anlam səviyyəsini nəzərə almaqla şagirdin lüğət ehtiyatının 

zənginləşdirməli və bununla da onlarda mədəni nitq bacarıqları aşılamalıdır. 

Müşahidələrimizdən görürük ki, dərs prosesini bu istiqamətdə aparan müəllim şagirdinin nitq 

qabiliyyətinin güclənməsində, formalaşmasında bir stimul olur və onun bir növ liderinə çevrilir. Müəllimin 

liderə çevrilməyi isə şagirdin özünün liderə çevrilməsi deməkdir. Şagird hər biri öz arasında lider, şəxsiyyət 

olmaq haqqında düşünür və nitqinin düzgün formalaşmasını bu yöndə görür. Sözün leksik-semantik 

xüsusiyyətləri qeyd etdiyimiz kimi, sözün çoxmənalılığından keçir. Burda biz bunları bir neçə qrupa bölə 

bilərik. 

Sözün həqiqi və məcazi mənası. Sözün məcazi mənası ədəbiyyatdan gəlir və biz bunları 

ədəbiyyatdan dilə gətiririk. Məhz bunlar ədəbiyyatdan dilə keçən və diri söz kimi dilə keçən sözün bir 

sahəsidir. Söz diri olanda danışıq da ifadəli olur. Nitq mədəniyyətinin formalaşmasında düzgünlük, dəqiqlik 

öndə olmalıdır. Sözü düzgün, dəqiq deməyi bacarırıqsa, daha sonra onu ifadəli deməyi bacaracağıq. Bu 

ifadəli deyim isə dediyimiz kimi, sözün məcazi mənasından keçir. Biz bunların hamısını birbaşa 

dərslərimizdə həmin mövzunu keçərkən göstərməliyik və göstəririk də. Müşahidələrimiz də bunu deyir. 

Sözə bu yöndə yanaşanda sözün təkmənalılığı, çoxmənalılığı da önəm daşıyır. Bu baxımdan da 

Azərbaycan dili çox zəngindir. Bir sözü bir neçə formada işlətmək olar. Burda əsasən isimlər, sifətlər və 

feillər çoxluq təşkil edir. Demək olar ki, feilin, bəlkə də, doxsan doqquz faizini çoxmənalı formada işlətmək 

mümkündür. Çəkmək sözünü götürüb əgər biz çox mənada işlətsək və şagirdlərdən bu sözü bir neçə mənada 

işlətməyi tələb etsək, şagirdlər burda həm də təfəkkürünün, şüurunun inkişaf etdirməsini önə çəkərlər və bu 

mənada sözün həm çoxmənalılığını bilərlər, həm də özlərini düşüncə tərzlərinin formalaşmasına gətirib 

çıxararlar.  

Məsələn çəkmək; tutaq ki, partanı çəkmək deyərkən sinif daxilində partanı çəkə bilərik bir kənara.  

Daha sonra xətt çəkmək sözünü deyərkənn yazı taxtasında xətt çəkib şagirdə əyani göstərirsən. Sonra yazı 

taxtasında bir şəkil çəkirsən. Sinifdə olan görüntülərdir və şagird bu şəkil çəkməyi də görür. ―Əl çəkmək 

nədənsə‖. Düzdür, burada bu söz frazeoloji birləşmə bölməsində gedir. Bu da çəkmək sözüylə bağlıdır. 

Sonra tutaq ki, su çəkmək, yol çəkmək, qol çəkmək, ad çəkmək, papiros çəkmək. Tutaq ki,  fikir çəkmək. Və 

bir ah çəkirsən sinifdə şagirdə göstərirsən. Ad çəkmək və sair. Yəni bir çəkmək sözünü nə qədər mənada 

işlətmək mümkündür.  

Başqa bir misal çəkərək: ―Onun dəmir iradəsinə heyranam‖ və yaxud ―Dəmiri isti-isti döyərlər‖ 

cümləsində dəmir sözünün hansının həqiqi, hansının məzaci mənada işlədildiyini, bu iki məna arasındakı 

əlaqəni izah edirik (3; 53). 

Sözün çoxmənalılığı. Bunu bu formada deyəndə şagirdlər həm şüurunun, təfəkkürünün, 

düşüncəsinin formalaşması baxımından zənginləşirlər, həm də bir sözün neçə mənada işlənməsini ortaya 

qoyurlar. Bu sözün, bir sözlə, leksik-semantik xüsusiyyəti ortaya çıxır. Biz çoxlu sözlər deyə bilərik və bu 
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deyimlə də sözün leksik-semantik xüsusiyyətlərini ortaya qoya bilərik. Bu sözlər, bunu bu cürə demək həm 

dili zənginləşdirir, həm də istənilən anda fikri sözlə ifadə etməyi mümkün edir. Ayaq (adamın ayağı, stolun 

ayağı), ağız (insanın ağzı, qazanın ağzı), dil (insanın dili, pianonun dili) və s. (3; 58) 

Sözün çoxmənalılığı özünü burada göstərir. Sözün leksik-semantik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsində 

daha sonra Azərbaycan, türk dilində sözlərin omonimliyi, sinonimliyi, antonimliyi məsələsi önə keçməlidir.  

Omonimlər – deyilişi, yazılışı eyni, mənası müxtəlif olan sözlərdir. Ancaq omonimlik deyəndə hər 

deyilişi, yazılışı eyni olan sözlərin omonim olmadığını şagirdlərə birinci aşılamaq lazımdır. Yəni burada 

vurğu dəyişkənliyi, qrammatik şəkilçilərin önəm daşıması, tələffüz şəklinin ayrı-ayrı formalarda olması və s. 

öz əksini tapır. Bir səsin olmaması, yəni buna dilçilikdə paronim deyirlər. Omoqraf, omoform, omofon, 

paronim. Sözlərin heç də omonim olması baxımından onları biz buraya omonimlərlə eyniləşdirə bilmərik. 

Şagirdlərə ilk öncə, bu aşılanmalıdır. Biz şagirdlərə deməliyik ki, omonimlər eyni yazılır, vurğu da eyni olur 

və eyni deyilir. Burada heç bir dəyişikliyə məruz qalınmır. Elə qol sözünü götürsək, futbolda vurulan qol, 

insanın qolu, çəkdiyimiz imza, yəni qol (3; 58). Başqa bir misal göstərək: Kök – bitkinin torpaq altında olub 

onu qidalandıran hissəsi və dolubədənli anlamında işlədilir.  

Çox zaman çoxmənalı sözlərlə omonimlər dəyişik salınır. Şagirdlərə aşılanmalıdır ki,  çoxmənalı 

sözlər həm də söz birləşməsi şəklində olur. Çoxmənalı sözlər ancaq bir sözün həm də başqa-başqa 

mənalarında, yaxın mənasında işlənən sözlərdir. Ancaq deyilişi, yazılışı eyni olsa da omonim sözlər leksik 

mənaca tamamilə başqa mənalı sözlərdir. İzahlı lüğətdə bunların hər birinin özünün öz izahı verilir. Yəni 

həm də ədəbiyyat sahəsində bu omonimlərdən cinas qafiyə kimi istifadə olunur. Omonimlərin iki yerə 

bölünməsi məsələsini – leksik və qrammatik omonimi də xüsusi qeyd etməliyik. Leksik omonim-leksik, 

semantik xüsusiyyətdən keçir. Amma qrammatik omonim leksik mənası olmayan sözlər və şəkilçilər 

arasında olur. Tutaq ki, ilə qoşması və ilə bağlayıcısı, -ır
4
 şəkilçisi həm indiki zaman, həm feildən feil 

düzəldən, təsirsiz feili təsirli feilə çevirən şəkilçidir. Bu cür şəkilçilərin sayını artıra bilərik. Bu cür izahdan 

sonra şagirdlər bunu mənimsəyirlər. 

Sinonimlər.  Sinonimlər tamamilə başqa bir xüsusiyyətə malik olan sözlərdir. Burada onlar deyilişi, 

yazılışı müxtəlif olsa da, mənaca yaxın sözlərdir. Yəni bir söz başqasını əvəz edə bilir. Düzdür, burada yeri 

gələndə bu əvəzetməni etmək olar, yeri gələndə isə olmaz. Ona görə də bunlar nisbi və əsl (mütləq) 

sinonimlərə bölünürlər.  Yəni bir-birini əvəz edən və etməyən sinonimlər. Bu baxımdan biz eynək, gözlük və 

çeşmək sözünü götürə bilərik. Bunlar eyni mənalı sözlərdir. Şagirdlərə izah olunmalıdır ki, eynək və çeşmək 

sözü alınma sözdür, fars-ərəb tərkibli sözlərdir, ancaq gözlük əsl Azərbaycan sözüdür. Eyn nədir? Gözdür. 

Və bunda da ədəbiyyat dərsinə inteqrasiya edərək şifahi ədəbiyyatdan Yəhya bəy Dilqəmin bir şeirindən 

misal çəkirik: 

Axdı eynim yaşı döndü sellərə… 

və gözlük də əlbəttə, eyni şeydir. Gözlük də, göz də əsl Azərbaycan sözüdür, -lük isə öz səkilçimizdir. 

Bunlar bir-birini əvəz edən sinonimlərdir. Ancaq elə sinonimlər var ki, yeri gələr bir-birini əvəz edər, yeri 

gələr etməz. Bunu elmi cəhətdən şagirdlərə mənimsədərkən bu formada izah edə bilərik. Məsələn: yüksək və 

hündür sözləri... Biz bu sözləri elə işlədə bilərik ki, onlar bir-birini əvəz edə bilər və yaxud da edə bilməz. 

Yüksək bina – hündür bina. Göründüyü kimi, burada əvəzetmə yerindədir. Başqa bir misal: yüksək vəzifə – 

hündür vəzifə. Bu cür əvəzetmədə hündür sözü düzgün işlədilməmişdir (3; 64). 

Antonimlər. Antonimlər əks mənalı sözlərdir. Əks mənalı sözlər də dilin zənginləşməsində, onun 

leksik-semantik xüsusiyyətlərinin ortaya çıxmasında əsas mövzulardan biridir. Bunlar kökcə bir-biri ilə əks 

olmalıdır, yəni şəkilçi ilə yox. Bunu da şagirdlərə başa salmaq lazımdır (3;67). 

Məsələn; güclü-gücsüz antonim deyil. Güclü-zəif antonim ola bilər. Ağıllı-ağılsız antonim deyil, 

ancaq ağıllı-dəli antonimdir. Sinonimlərdən ədəbiyyatda təkrarçılığın qarşısını almaq məqsədilə, 

antonimlərdən isə bədii təzad kimi istifadə olunur. Sinonim, antonim hər biri həm leksik, həm də qrammatik 

ola bilər. Necə ki, omonimlərdə olduğu kimi. Yəni bu sözün leksik-semantik xüsusiyyətləri formasında 

ortalığa çıxması və deyilməsi şagirdlərin həm söz ehtiyatının artması, həm də onların nitq qabiliyyətlərinin, 

nitq vərdişlərinin yaxşılaşdırılmasında özünü göstərir, özünün əsas yerini tapa bilir.  

Dilimizdə olan sözlər ümumişlək və ümumişlək olmamaq baxımından da bölünür. Biz ümumişlək 

olmayan sözləri bura qata bilmərik. Onların da arasında bu xüsusiyyətlər ola bilər. Ancaq söhbət burda 

ümumişlək sözlərdən gedir. Dilimizdə ümumişlək olmayan sözlər də var. Onlar terminlərə, dialektlərə, 

köhnəlmiş sözlər və yeni sözlərə bölünürlər.  
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Terminlər elmdə istifadə olunan, elmi üslubda anlaşılan sözlərdir və bu terminlərdə sözün 

terminoloji baxımdan öyrənilməsində öz əksini tapır. Dərsliklərdə də kifayət qədər termin sözlərə geniş yer 

verilmişdir (3; 72).  

Dialektlər isə hal-hazırda hamı tərəfindən başa düşülməyən, lakin müəyyən ərazilərdə işlənən 

sözlərdir. Bunlara da aid müəyyən nümunələr göstərə bilərik. Məsələn;  

Nimdər, yəni döşəkcə; 

Qarqundey -qarğıdalı; 

Kəbə, məkə-qarğıdalı. 

Burada sinonimlik də var, eləcə də köhnəlmiş sözlər. Bu da özünü iki formada göstərir. 

Arxaizimlər və tarixizmlər (3; 75). Tarixizm – tarixə qovuşan sözlər. Məsələn; çarıq, çuxa. Yaxın 

zamanlarda işlənən kalxoz, savxoz, komsomol, pioner və s. Arxaizmlər bu gün ədəbiyyatda yaşayan 

sözlərdir. O sözlər bu gün də var. Ancaq adları dəyişmişdir. Fars dilindən bizim dilimizə keçmiş payız sözü, 

bizim dilimizdə güz kimi işlənir. Artıq köhnəlmiş sözdür. Məsələn sayru, yəni xəstə. Xəstə alınma sözdür, 

sayru isə əsl türk sözüdür, amma ədəbiyyatda yaşayır.  

             Qurbani der: Könlüm səndən sayrudur, 

Nə etmişəm yarım məndən ayrıdır. 

XVI əsrdə xəstə sözü sayru kimi işlənirdi. ―Dədə Qorqud‖ eposunda güz sözü işlənmişdir: Yanaqları 

güz almasına bənzəyir.  

Burada biz görürük ki, bu sözlər birbaşa əsl Azərbaycan sözüdür, leksik mənası payız deməkdir. 

Ancaq biz bu sözü artıq unutmuşuq və ümumişlək sözlər sırasından çıxartmışıq. Alınma söz olan payız 

sözünü isə dilimizə daxil etmişik. Bu məlumatları şagirdlərə izah edəndə görürük ki, onlar bunu daha yaxşı 

qavrayırlar və onların söz ehtiyatının zənginləşməsində bu formanın olması özünü göstərir.  

Yeni sözlər adından göründüyü kimi yeni yaranan sözlərdir. Bunlar ola bilər ki, ümumişlək sözə 

çevrilə və ya çevrilməyə də bilər. Məsələn; tıxac. Bu söz artıq ümumişlək sözə çevrilmişdir. Soyuducu, 

tozsoran, sayğac və s. Ancaq bilgisayar əsl türk sözüdür, ancaq ondan az istifadə edilir. Bu söz hələ tam 

ümumişləkliyini tapıb özünə yer qazana bilmir. Kompüter isə alınma söz olmasına baxmayaraq dildə artıq 

ümumişlək formasına keçmişdir. Biz bunları belə deməklə, şagirdlər arasında sözün leksik mənasını izah 

etməklə onlara dilin zənginliyini öyrədirik. Bizim dilimizdə olan sözlərin heç də hamısının alınma 

olmamasını deyirik. Onları əvəz edən sözlərimiz olmuşdur, sonra şəraitlə əlaqədar olaraq onlar dildən 

çıxmışdır. Əlbəttə, burada müəyyən təsirlər altına düşmə, yəni başqa millətlərin Azərbaycan, türk xalqını 

əsarət altına alması və yaxud da elmin, texnikanın inkişafı nəticəsində də baş vermişdir. Eləcə də əruz 

vəzninin dilimizə gəlməsi nəticəsində də bu özünü göstərmişdir. Çünki əruzda olan sözlərin çoxu ərəb-fars 

mənşəli sözlərdir və uzun, qısa hecalar əruzda olan sözlərin dilə keçməsinə şərait yaratmışdır. Bu baxımdan 

da müəyyən sözlər öz dilimizdən çıxmış və onun yerinə ərəb-fars mənşəli sözlər gəlmiş və dilimizdə özünə 

yer almışdır.  

Bunları deməklə, sözün leksik mənasını şagirdlərə aşılayırıq. Eləcə də dildə olan sözlər əsl 

Azərbaycan sözlərindən və alınma sözlərdən ibarətdir. Bu yazımızın başlanğıcında qeyd etdik ki, feil əsasən 

milli sözlərdən ibarətdir. Saylar da demək olar ki, belədir. Milyon, milyard, trilyondan başqa. Dilimizə keçən 

alınma sözlər içərisində çoxluğu isimlər təşkil edir. Sifətlər də burada özünə məxsus yer alır. Məsələn:  mavi 

göy, bəyaz ağ, siyah qara və s. deməkdir. Bunları şagirdlərə başa salır və bu yolla dilin alınma sözlərdən 

necə təmizlənməsini onlara əyani olaraq göstəririk. Dilə bir yamaq həşdat sözü də gəlmişdir ki, bu da fars 

sözüdür. Azərbaycan dilində bunun ifadə forması səksəndir. Başqa bir yamaq fars sözü olan cənab sözü isə 

dilimizdə bəy deməkdir. Biz şagirdlərə bunları deyəndə onlar artıq öz sözünə sahib çıxır, öz sözünü tanıyır, 

dilin təmizlənməsi və dilin təmiz türk dilinə çevrilməsi, öz sözümüzün dilimizdə çoxluğu baxımından 

şagirdlərə bu stimul verir.  

Alınma sözlərin yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi yaranması, gəlməsi elmin, texnikanın inkişafı 

nəticəsində baş verir. Vaxtilə ərəb istilası zamanı dini sözlərin dilimizə keçməsi çox olmuşdur, çünki islamı 

qəbul etdikdən sonra məcburiyyət qarşısında biz dini sözlərin hamısını dilimizə gətirmişik. Ərəb dilinə 

məxsus olan bu sözlər gəlib dilimizdə vətəndaşlıq hüququ qazanmış və dilimizə məxsus milli sözləri 

sıxışdırıb dilimizdən çıxarmışdır. Burada Tanrı sözü istisnadır. Daha sonra rus imperiyasının Azərbaycana 

gəlişiylə rus sözlərinin bizim dilimizə keçməsi baş vermiş və bəzi öz sözlərimizi dilimizdən çıxarmalı 

olmuşuq. Bunun necə olması baxımından da şagirdlərə bu aşılanmalı və şagirdlər dövlətçiliyin olmasının 

dilə təsirini görməli və onun qorunması üçün vətənpərvərlik nümunəsi göstərməlidirlər.  
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Dildə olan sözlərin leksik-semantik xüsusiyyətləri deyəndə biz bu yöndən dilə yanaşmalı və onu 

görməliyik. Bunu Bakı şəhərində keçirilən dərslər zamanı müəyyən müşahidələrdə də hiss etmək 

mümkündür. Məhz bu yöndə elmi məqalələr yazılmasına rəvac vermək lazımdır. Məhz bu elmi yazımı 

müşahidələrim əsasında yazmağı özümə borc bildim və fikrimi bu istiqamətə yönəltdim.  

Frazeoloji birləşmələr – sabit söz birləşmələri. Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, müəyyən sözlər var ki, 

söz birləşmələri şəklində ədəbiyyatdan dilə keçmişdir. Frazeoloji birləşmələr ilk ədəbiyyatda olmuş və 

ədəbiyyatdan dilə keçərək ümumişlək sözə çevrilmişdir. Ancaq bunlar şagirdlərə kor-koranə izah edilir. ―İki 

ayağını bir başmağa dirəmək‖ və ya ―səbir kasası dolmaq‖, ―səndən gözüm su içmir‖, ―ağzına su almaq‖ 

(3;56) və sair. Bunları izah edəndə və şagirdlərə bunların mənimsənilməsi üçün sözün leksik-semantik 

xüsusiyyətlərini ortalığa qoymaq üçün izahı verilir və şagirdlər burada bu sözlərin mənimsənilməsində asan 

bir qavrama yolu seçərək onu qavraya bilirlər. Bu sözlərin də omonim, sinonim, antonim olmasını 

şagirdlərin nəzərinə çatdırmaqla şagirdlərə həmin sözləri düzgün,  dəqiq və ifadəli demək qabiliyyəti 

aşılayırlar. Çünki nitq qabiliyyətinin, nitq mədəniyyətinin inkişafında əsasən sözün leksik-semantik 

xüsusiyyətləri əsasdır. Bunun üçün də nitqdə düzgünlük, dəqiqlik və ifadəlilik olmalıdır. Düzgünlük sözün 

orfoqrafik və orfoepik formasından keçir. Biz burada orfoqrafiyaya deyil, orfoepiyaya diqqət yetirməliyik. 

Nitq deyəndə biz danışıq dilini başa düşməliyik. Nitq mədəniyyətinin gözəl olmasında nitqin düzgünlüyü və 

dəqiqliyi vacibdir. Bunun üçün də sözün leksik-semantik mənasını bilmək hər bir nitq sahibinin borcudur. 

Bunsuz düzgün və dəqiq nitqə malik olmaq çətindir. Dəqiqlik isə hər bir sözü yerində işlətməkdən keçir.   

Məsələn, əgər biz ―quş budağa qondu‖ əvəzinə ―quş budaqda oturdu‖ desək, deməli, həm nitqin 

düzgünlüyünü, həm də dəqiqliyini pozmuş oluruq. Bu da nitqimizi mədəni olmaqdan uzaqlaşdırır. Başqa bir 

misal: Maşına minmək, maşında oturmaq olar, ancaq ata minmək olar, ata oturmaq olmaz. Biz bu formada 

adi misallarla bu məlumatları şagirdləri məlumatlandırmaqla hər hansı bir sözün öz yerində işlənməsi 

anlamını şagirdlərə bu yolla başa salmalıyıq. Nitqin ifadəliliyi isə sözün diri deyilməsindən keçir. Bu iş 

əsasən ədəbiyyat insanlarına məxsusdur. Şagirdləri də bu baxımdan ədəbiyyata kökləyə bilir və 

ədəbiyyatımızı sevdirə bilərik.  

Bu deyilənlərə əlavə olaraq qeyd etməliyəm ki, varvarizm (dilin lüğət tərkibində olmayan alınma 

sözlər) və vulqarizm (kobud sözlər), həmçinin dialektlərdən yerli-yersiz istifadə də dildə nitq 

mədəniyyətinin inkişafına mənfi təsir göstərir, hər bir mədəni şəxsin (şagirdin) nəinki nitqinin, sözün həqiqi 

mənasında şəxsiyyət kimi formalaşmasının da qarşısını alır.  

Bu dediklərimiz hər bir müəllim tərəfindən nəzərə alınmalı, dərs prosesində şagirdlərə yerindəcə 

öyrədilməlidir. Çünki yuxarıda qeyd etdiyim kimi, bu günkü şagird gələcəkdə müəyyən peşə sahibi olmaqla, 

həm də şəxsiyyətdir. Məlumdur ki, nitq mədəniyyəti şəxsiyyətin formalaşmasının başlanğıcı və birinci 

şərtidir. 
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XÜLASƏ 

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində qazax xalqının yaşadığı çətinliklər, mövcud sosial problemlər, 

regionda cərəyan edən ictimai-siyasi proseslər ədəbiyyata da təsirsiz ötüşməmişdir. 1905-ci il inqilabından 

sonra Qazaxıstanda xalqın problemlərini dilə gətirməyi və həll etməyi qarşısına məqsəd qoyan bir çox 

ziyalılar siyasi müstəqillik məsələsini gündəmə gətirmiş, xüsusilə də Miryaqub Dulatov, Aleyxan Bökeyxan, 

Əhməd Baytursunov, Mağcan Cumabay kimi dəyərli ziyalılar xalqın milli şüurunun oyanması yolunda 

böyük işlər görmüşdülər. Bu dövrdə vətən, millət, azadlıq, qadın hüquqsuzluğu, sosial ədalətsizlik kimi 

məsələlər ədəbiyyatın aparıcı xəttinə çevrilmişdi. Miryaqub Dulatovun da yaradıcılığının ən mühüm 

məqsədi xalqını qəflət yuxusundan oyatmaq, milli kimliyini dərk etmək, milli birliyə səsləmək idi. Miryaqub 

Dulatov (1885-1935) Qazaxıstanda maarifçilik hərəkatının aparıcı simalarından biri olmaqla yanaşı, dəyərli 

əsərləri ilə qazax ədəbiyyatını zənginləşdirən yazıçı kimi də şöhrət qazanmışdır. Gənc yaşlarından ölkədə 

cərəyan edən ictimai-siyasi hadisələrdə fəal iştirak edən Miryaqup Dulatov bir neçə dəfə çar Rusiyasına 

qarşı çevrilişlərdə iştirak etmiş, ―Gəncliyə‖ adlı şeiri 1907-ci ildə Sankt-Peterburqda çapdan çıxan ―Serke‖ 

qəzetində dərc edilmişdir. 1909-cu ildə Ufada nəşr olunan, müəllifin milli kimliyin dərkinə və milli oyanışa 

səsləyən şeirlərinin toplandığı ―Oyan, qazax‖ kitabı çapdan çıxan kimi hökumət tərəfindən müsadirə 

olunmuşdur. Bu kitabdakı şeirlərinə görə şair ciddi təzyiqlərə məruz qalmış, bu səbəbdən yaşayış yerini 

dəfələrlə dəyişməli olmuşdur. Şair bu kitabda toplanmış şeirlərində canından çox sevdiyi qazax xalqını 

qəflətdən ayılmağa, sarsılmağa, ayağa qalxmağa dəvət edir. Şairin fikrincə, bu qəflət yuxusu onun əlində nə 

varsa, onu itirməsinə səbəb olacaq. Bu durğunluqdan oyanmanın tək yolunu maarif və elmdə görən ədib 

millətinin övladlarını ayağa qalxıb mənsub olduqları qazax xalqının dilini, adət-ənənələrini unudulmağa 

qoymamağa, ata-babalarından miras qalmış torpaqlarına sahib çıxmağa səsləyir.  

Açar sözlər: Miryaqub Dulatov, Qazax Xalqı, Maarifçilik Hərəkatı, Milli Oyanış, Milli Birlik 

 

ABSTRACT 

The difficulties experienced by the Kazakh people in the late 19th and early 20th centuries, the existing 

social problems, and the socio-political processes taking place in the region did not pass unnoticed in the 

literature. After the 1905 revolution, many intellectuals in Kazakhstan raised the issue of political 

independence, especially Miryagub Dulatov, Aleykhan Bokeikhan, Ahmad Baytursunov, and Magjan 

Jumabay. During this period, issues such as homeland, nation, freedom, women's rights, social injustice 

became the leading line of literature. The most important goal of Miryagub Dulatov's work was to awaken 

the people from their slumber, to understand their national identity, to call for national unity. Miryagub 

Dulatov (1885-1935) was one of the leading figures of the enlightenment movement in Kazakhstan, as well 

as a writer who enriched Kazakh literature with his valuable works. Miryagup Dovlatov, who took an active 

part in the socio-political events in the country from a young age, took part in several coups against Tsarist 

Russia. His poem "Youth" was published in 1907 in the St. Petersburg newspaper "Serke". The government 

confiscated the distribution of the "Wake up, Kazakh" poems book, which was published in Ufa in 1909, in 

which the author's poems on grasping the national consciousness and addressing the national awakening 

were collected. Due to his poems in this book, the poet Duvlatuli was interrogated and had to change his 

place of residence. This book became one of the most influential books of its time in terms of the power and 

impact of the intellectual load it carried. The poet invites the Kazakh people, whom he loves dearly, to wake 

up from their heedlessness, to shake themselves up and stand up. In the opinion of the poet, this slumber will 

cause him to lose whatever he has left. They call out to their nation's children to rise up and grasp the 

language, customs and traditions of the Kazakh Turks, to which they belong, and to claim their ancestral 

heritage lands, which are inherited from their grandfathers. 

Keywords: Miryagub Dulatov, Kazakh People, Enlightenment Movement, National Awakening, National 

Unity 
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GĠRĠġ 

 

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində qazax xalqının yaşadığı çətinliklər, mövcud sosial problemlər, 

regionda cərəyan edən ictimai-siyasi proseslər ədəbiyyata da təsirsiz ötüşməmişdir. 1905-ci il inqilabından 

sonra Qazaxıstanda xalqın problemlərini dilə gətirməyi və həll etməyi qarşısına məqsəd qoyan bir çox 

ziyalılar siyasi müstəqillik məsələsini gündəmə gətirmiş, xüsusilə də Miryaqub Dulatov, Aleyxan Bökeyxan, 

Əhməd Baytursunov, Mağcan Cumabay kimi dəyərli ziyalılar xalqın milli şüurunun oyanması yolunda 

böyük işlər görmüşdülər. Bu ziyalılar xalqın milli şüurunu oyatmaq məqsədilə bir təşkilat qurmağı qarşıya 

məqsəd qoymuşdular. Milli müstəqillik üçün yorulmadan mübarizə aparan qazax ziyalıları təşkilatın 1912-ci 

il oktyabr ayında keçirilən iclasında Alaş (Alaş Orda) partiyasının əsas vəzifələrini müəyyənləşdirirlər. Bu 

zaman təşkilat üzvləri arasında fikir ayrılıqları yaranmış, üzvlər iki cəbhəyə ayrılmışdılar. Bütün türk 

boylarını ―Türkistan‖ adı altında birləşdirmək şüarı ilə çıxış edən bu partiya 1928-ci ildə fəaliyyətini 

dayandırsa da, 1937-ci ilə qədər rəsmi qeydiyyatda qalır. 1917-ci ildə Orenburqda ―Alaş‖ partiyasının fəal 

üzvləri muxtar Alaş Orda dövlətini elan edirlər. Alaş Orda hökumətinin qarşıya qoyduğu ilk məqsəd qüdrətli 

ordu qurmaq və vətəndaş müharibəsinin qarşısını almaq idi. Ancaq 1920-ci ildə bolşeviklər hökuməti 

devirdilər və dövlətin əsas rəhbərlərinin bir çoxu elə həmin il öldürüldü, digərləri ilə təqiblərə məruz qalaraq 

bir neçə il sonra repressiya olundular.   

Qazax ziyalıları maarifçilik ideyalarını geniş xalq kütlələri arasında yaymaq üçün vasitə kimi 

mətbuatdan faydalandılar. Serke (1907) qəzeti, ―Sora‖ ədəbi məcmuəsi, ―Qazaxıstan‖ qəzeti, ―Aykap‖ 

jurnalı (1911-1915) və ―Qazax‖ qəzeti (1913-1918) bu dövrdə yayınlanan mətbuat orqanlarından bir neçəsi 

idi.  Xüsusilə də ―Qazax‖ qəzeti bu yolda önəmli iş görmüş, 1913-1918-ci illərdə 265 sayı çapdan çıxmışdır. 

Bu qəzet qazax cəmiyyətində müstəqillik ideyasının yayılmasında güclü təsirə malik olmuşdur. ―Cədid 

məktəbləri‖nin açılması, rus məktəblərində təhsil almış gənclərin, xüsusilə də A.Bökeyhanov, B.Karatayev, 

S.Akbayev ve M.Tınısbayev Rusiya və Avropadan əxz etdikləri yenilikləri hazırladıqları dərslik və dərs 

vəsaitləri vasitəsilə yeni nəslə çatdırmağa çalışırdılar. Bu dövrdə xalqın problemlərini açıq şəkildə dilə 

gətirməyi qarşısına məqsəd qoyan bir çox ziyalılar bütün təzyiqlərə baxmayaraq öz fikirlərini yazdıqları 

əsərlər vasitəsilə geniş kütlələlərə çatdırmağa çalışırdılar. Abay Kunanbayevin yaradıcılığı ilə tamamilə yeni 

bir müstəviyə qədəm qoyan qazax ədəbiyyatı bütün türk cəmiyyətlərində olduğu kimi yaşanan reallıqların 

güzgüsünə çevrilmiş, millətçilik, vətənpərvərlik, qadın azadlığı, milli kimlik məsələləri ədəbiyyatın ümumi 

mövzularına çevrilmişdi.  

Miryaqub Dulatov (1885-1935) Qazaxıstanda maarifçilik hərəkatının aparıcı simalarından biri 

olmaqla yanaşı, dəyərli əsərləri ilə qazax ədəbiyyatını zənginləşdirən yazıçı kimi də şöhrət qazanmışdır. 

Gənc yaşlarından ölkədə cərəyan edən ictimai-siyasi hadisələrdə fəal iştirak edən Miryaqup Dulatov bir neçə 

dəfə çar Rusiyasına qarşı çevrilişlərdə iştirak etmiş, ―Gəncliyə‖ adlı şeiri 1907-ci ildə Sankt-Peterburqda 

çapdan çıxan ―Serke‖ qəzetində dərc edilmişdir. Qazax xalqının cahillikdən xilas olub maariflənməsini 

istəyən Dulatov mizraqla belə oyanmayan xalqının gələcək taleyindən çox narahatdır. ―Gənclər, xalqa öndər 

olun!‖ deyə müraciət etdiyi qazax gənclərinin boynuna böyük iş düşdüyünü dilə gətirən şair qəflət 

yuxusunda olan qazax xalqını oyatmaq, öz müqəddəratını həll etməyi onlara tapşırır: 

Mızrakla dürtse de  

Yatarsın Kazak uyanmadan  

Bu kadar ağır uykuyu 

Verdin bize, ey Yaradan! 
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Varmıdır bizim gibi gafil halk 

Etrafa bir göz atsak şöyle. 

Gözü şişene dek uyusa da uykuya 

Doyamadan yaşayan bu güne kadar. 

 

Ümitliyim gençlerden 

Yeni çiçeklenmiş bahçe gibi. 

Muradını kim bulabilir kolayca 

Halka sorup soruşturmadan. (1, 111) 

Müəllifinə böyük şöhrət gətirən şeirdə gənclərə müraciət edən şair onlardan çətin vəziyyətə düşmüş 

xalqı xilas etmək üçün əllərindən gələni etməyə səsləyir. Bacarığı, qabiliyyəti olan işıqlı gənclərin xalqın 

önündə getməsini, kütlələri arxasınca aparmasının ancaq fayda verə biləcəyinə inanırdı. 

Yazdığı şeirlərə görə dövlət orqanları tərəfindən təqib olunan şair çox çətinliklər yaşamış, bir müddət 

dolanışığını tərcüməçilik etmək və fərdi dərslər keçməklə təmin etməyə məcbur olmuşdur. Kızılcar 

vilayətindən Semey vilayətinə gedərkən şair xəfiyyələr tərəfindən tutulur, evi araşdırılır, kitabları ələ 

keçirilir. İl yarım həbsdə qaldıqdan sonra çıxan Dulatovdan bir müddət doğmaları xəbər ala bilmir. Hətta 

buna görə xiffət çəkən qardaşı xəstələnib yatağa düşür. Sərbəst buraxılan şair bir müddət fasilədən sonra 

yenidən fəal ictimai fəaliyyətlə məşğul olmağa başlayır. 1913-cü ildə ―Qazax‖ qəzetinin baş redaktoru 

Əhməd Baytursunovun müavini kimi fəaliyyətə başlayır. 2 fevral 1913-cü ildə çox kiçik bir büdcə ilə 

―Qazax‖ qəzetinin ilk nüsxəsi çapdan çıxır. Xalq kütlələri tərəfindən böyük maraqla qarşılanan və oxunan 

qəzetin tirajı 8 mini keçmişdi. Dulatov qəzetin II sayı üçün ―Bizim məqsədimiz‖ adlı məqalə hazırlayır. Bu 

məqaləyə görə qəzetin həmin nüsxəsi çapa getmir. Bu məqalədə 1905-ci ildə Karağandı vilayətinin 

Karkaralı bölgəsində baş verən qiyamdan söz açan Dulatov rus məmurlarının qazax xalqını necə 

incitmələrindən, bozqırda qurulan məhkəmələrdə verilən ədalətsiz qərarlardan bəhs edir, bu səbəbdən 

onlarla günahsız insanın çəkdiyi əziyyətlərdən danışır. Məqalə xalqı iğtişaşa çağırmaq ünsürləri daşıması 

səbəbindən çapına icazə verilmir və müəllifi axtarışa verilir. Lakin məqalə müəllifinin yalnız təxəllüsü qeyd 

olunduğundan onu tapmaq mümkün olmur. Bir qədər mühitdən uzaqlaşan Dulatov Sankt-Peterburqa gəlir, 

burada da milliyətçilik ruhunda şeirlər yazmağa davam edir. Bu dövrdə Dulatov Daşkənddə çap olunan ―Ağ 

yol‖ qəzetində çalışmağa başlayır. Ancaq yenidən təqib olunaraq Alaş hərəkatına qoşulduğu üçün həbs 

olunur. Semeydən Orınbora göndərildikdən sonra azad edilir. Azadlığa buraxılsa da, mütəmadi olaraq təqib 

edilir, ailəsi narahat edilirdi.  

M.Dulatov 1914-cü ildə Orınborda çap olunan ―Riyaziyyat‖ kitabını təkmilləşdirərək 1922-ci ildə 

Daşkənddə yenidən çap etdirir.  1924-cü ildə ―Qiraət kitabı‖ Orınborda nəşr olunur. 1928-ci ildə Dulatov bir 

qrup ziyalı ilə birlikdə yenidən həbs olunur. 1930-cu ildə ona ölüm hökmü oxunur, ancaq hökm 10 il həbs 

cəzası ilə əvəz edilir. 1935-ci ilin 5 oktyabrında Sosnovets həbs düşərgəsində 50 yaşında ağır xəstəlikdən 

vəfat edir. Ölümündən uzun illər sonra – 1988-ci ildə Ali Məhkəmənin qərarı ilə Dulatova bəraət verilmiş, 

1992-ci ildə məzarı Torqayda adını daşıdığı kəndə köçürülmüşdür.  

1909-cu ildə Ufada nəşr olunan, Miryaqub Dulatovun milli kimliyin dərkinə və milli oyanışa 

səsləyən şeirlərinin toplandığı ―Oyan, qazax‖ kitabı çapdan çıxan kimi hökumət tərəfindən müsadirə 

olunmuşdu. Kitab çap olunan kimi xalq tərəfindən böyük maraqla qarşılanmış, nüsxələri əldən-ələ dolaşmış, 

hətta şairin yaxın qohumları kitabın çap olunması şərəfinə təntənəli məclis təşkil etmişdilər. Bu kitabdakı 

şeirlərinə görə şair ciddi təzyiqlərə məruz qalmış, bu səbəbdən yaşayış yerini dəfələrlə dəyişməli olmuşdur. 

Şair bu kitabda canından çox sevdiyi qazax xalqını qəflətdən ayılmağa, ayağa qalxmağa dəvət edir. Şairin 
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fikrincə, bu qəflət yuxusu onun əlində nə varsa, onu itirməsinə səbəb olacaq. Bu durğunluqdan oyanmanın 

tək yolunu maarif və elmdə görən ədib millətinin övladlarını ayağa qalxıb mənsub olduqları qazax xalqının 

dilini, adət-ənənələrini unudulmağa qoymamağa, ata-babalarından miras qalmış torpaqlarına sahib çıxmağa 

səsləyir. ―Oyan, qazax‖ şeirlər kitabına bu şeirlər daxildir: ―Qazax xalqının dünənki və bu günkü halı‖, 

―Qazax xalqının bu günkü məişəti‖, ―Elmlə meydana çıxan şeylər‖, ―Seçimlər haqqında‖, ―Qazax 

torpaqları‖, ―Məscid-mədrəsə haqqında‖, ―Qazax xalqına dini xütbə‖, ―Elmini xalqın xeyrinə xərcləyən 

ziyalılarımız‖, ―Fəqirliyimiz haqqında qısa minacat‖, ―Müdərris Zeynolla əfəndiyə yazılmış məktubum‖, 

―Dul problemləri haqqında‖, ―İgidlər‖, ―Tapmaca‖, ―Ümumi nəsihət‖, ―İsmayıl Qaspiralının dediyi sözlər‖, 

―Son söz‖.  Bütün şeirlərdə qədim tarixə malik olan qazax xalqının düşdüyü ağız vəziyyətdən kədərlənən 

şairin məyusluq hissi hiss olunur. Yalnız elmlə, maariflə bu vəziyyətdən xilas olmağın mümkünlüyünə 

inanan Dulatov ürək yanğısı ilə xalqını bu yola çağırır. Kitabın girişində Dulatov qəflət yuxusunda yatan 

xalqına belə səslənir: 

Gözünü aç, uyan Kazak, kaldır başını, 

Geçirmeden karanlıkta boşuna hayatını. 

Yer gitti, din gitti, hal harap olup, 

Kazak’ım değil şimdi yatma zamanı. (3, 112) 

―Qazax xalqının dünənki və bu günkü halı‖ şeirində qəlbən bağlı olduğu millətinin düşdüyü çətin 

vəziyyəti təsvir edir, buradan çıxmaq üçün yollar axtarır, millətə xidməti hər bir vətəndaşın ən başlıca 

məqsədi sayır:  

Şaşırmış karanlıkta dertli Kazak,  

Ay doğmaz, gün doğmaz, tan atmaz.  

Söndürmezse yangını, gören adam,  

Nasıl mümkün olacak ayağa kalkmak?! (3, 17) 

―Fəqirliyimiz haqqında qısa minacat‖ (DUVLATULI, Oyan Kazak, 1991:38)  və ―Ümumi nəsihət‖ 

"(s.61) şeirlərində də müstəmləkə siyasətinin gətirdiyi məhrumiyyətləri dilə gətirir, qaranlıqdan xilasın elmə, 

sənətə, mədəniyyətə əsaslanmaqla mümkün olduğuna inamını ifadə edir: 

Yaş yerine gözümüzden kan gelerek,  

Elimizden ata mirası kanunlar gitmiş.  

Şeriatın hükmü değil elde,  

Adaletle halk yöneten han gitmiş.  

Ayak altında kaldı bütün Kazak,  

Sadece öylesine bir ruhu kalmış, can gitmiş.  

 

Kim suçlu kendimizden bilmezsek,  

Tepemize çıkardık besleyip.  

Sülük olup Kazak'ın kanını emdikten sonra,  

Ağzına atmasın da ne etsin sezdirip. (3, 38-39) 

―Ümumi nəsihət‖ şeirində xalqa müraciət edərək bozqırlarda inkişafdan, sivilizasiyadan uzaq qalan 

xalqının cəhalətə qərq olmasına təəssüf edir. Yenə də xilası bu yolda görür: 

Az değiliz, altı milyon insanız,  

Elhamdülillah, cehle gark olmuşuz!..  

Başka övünülecek hiçbir şeyimiz yok,  

Bozkırlarda medeniyetten uzak kalmışız. (3, 42) 
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 ―Elmini xalqın xeyrinə xərcləyən ziyalılarımız‖ şeirində şair xalqın xoşbəxt gələcəyi üçün ziyalıların 

daha çox çalışmalı olduğunu vurğulayır, əgər xalqa nümunə ola biləcək şəxslər yalnız xalqın mənfəətini 

üstün tutub bu yolda çalışsalar, mütləq yaxşı nəticələr meydana gələcək: 

Her tayfadan bir bilen olsa,  

O zaman şüphesiz, halka örnek olurlar.  

Halkın menfaatini gözetseler böylece,  

İşimize elbette bereket iner. (3, 68) 

Dulatov bu kitabda toplanmış şeirlərinin əksəriyyətində gənclərə müraciət edir, onlara ilk əvvəl islam 

dininin elmi əsaslarını öyrənməyi, ―Qurani-Kərim‖i mənimsəyərək Allahın buyruqlarını tam dərk erməyi 

məsləhət görür. Bununla daha kamil bir insan kimi yetişərək gələcək nəsillərə də örnək olmalarını istəyir: 

Şeriatın emirlerini, yasaklarını;  

Fart, vâcip gibi... Bunları iyice anla.  

Yazı yazmayı, Türkçe okumayı, Kur'an okumayı,  

Kıraat ve kaidesiyle yapmayı öğren.  

Az okuyup muallim olarak kalsan,  

Mezkur bilgileri çocuklara öğret.  

Müderris bilgileri çocuklara öğret. (3, 66) 

Ancaq şair bununla kifayətlənmir, gənclərə rus dilini də yaxşı mənimsəməyi tövsiyə edir. Bu dili 

bilməklə daha çox məlumat almaq, daha çox mütaliə etmək imkanı qazanacaqlarını, müstəmləkəsi olduqları 

dövlətin dilini bilməyin vacibliyini ifadə edir. Rus dilini öyrənərək millilikdən uzaqlaşacaqlarından ehtiyat 

edənlərin yanlış düşüncədə olduqlarını vurğulayır, özgə dili öyrənməyin üstünlüyünü dilə gətirərək bu vasitə 

ilə daha çox uğur əldə edəcəklərinə inamını dilə gətirir: 

Sana gerekli ikinci ilim Rusça'dır.  

Dil bilmen sana gayet faydalıdır.  

Bağlı bulunduğun devletin kanunu, nizamı nedir?  

Bunu bilirsen dünyalığını korursun.  

 

Rusya'nın kanunları kendi dilinde,  

Gördün mü bilmeyene ne kadar zordur.  

Elbette Rusça olarak çıkarıyor,  

Bütün kitap, risâle ve gazeteleri de. (3, 66) 

Miryaqub Dulatovun 1913-cü ildə Orınborda çap olunmuş ―Azamat‖ kitabında ―Oyan, qazax‖ kitabı 

çap olunduqdan sonra yazdığı şeirləri toplanmışdır. Bu kitaba şairin öz şeirləri ilə yanaşı etdiyi tərcümələr, o 

cümlədən M.Lermontovun ―Kazbek ilə Sat dağının atışması‖ adlı şeirinin tərcüməsi də daxil edilmişdi.  

Həyatı boyunca xalqının xoşbəxt gələcəyi üçün yorulmadan mübarizə aparan, qələmini bir an belə 

yerə qoymayan şairin bu kitabda toplanan şeirlərində lirik tərənnümlər yer alsa da, pafoslu ifadələr, milli 

mücadiləyə səsləyiş daha aparıcıdır. ―Azamat‖ kitabında şairin ―Atışma‖, ―Yeni bulaq‖, ―Qıtlıq‖, ―Ananın 

balalarını sevməsi‖, ―Acıyın yetimə‖, ―Qəzet-jurnal‖, ―Ya Allah‖, ―Aykapa‖, ―Ya, Allah‖, ―Çiçək‖, ―İtən 

qız‖, ―Könlüm‖, ―Şikayət‖, ―Altınxanın məktubu‖, ―Həbsdə bayram günü‖, ―Xəyal‖, ―Nə edərdin‖, 

―Həbsdəki oğrunun minacatı‖, ―Gözəl qıza‖, ―Xəyalım‖, ―Yorğun könül‖, ―Sirrim‖, ―Səhər‖, ―Hüzn‖, 

―Ayrılıq‖ kimi şeirləri toplanmışdır. Bu şeirlərdən bəzilərində lirik hisslərin tərənnümünə yer versə də, 

əksəriyyətində şair xalqı birliyə, tərəqqiyə, mücadiləyə səsləməkdədir.  

İlk dəfə 1913-сü ildə ―Qazax‖ qəzetinin 8-ci nömrəsində çap olunmuş ―Qıtlıq‖ adlı şeirində 1911-ci 

ildə şiddətli qışdan sonra bütün Qazaxıstanda hökm sürən aclıq və qıtlığı təsvir edir. Bütün heyvanlar 
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qırılmış, əhali heç bir məhsul əldə edə bilməmişdir. Dar günü düşünmədiyi üçün xalqı ittiham etsə də, bu 

qıtlığı yaradan səbəbləri də tapmağa çalışır. Rusiyadan gələnlərə ölkənin ən məhsuldar torpaqlarının 

verilməsi, milli sərvətlərin talan olunması qazax xalqının çox çətin vəziyyətə düşməsinə səbəb olmuşdur. 

―Qəzet-jurnal‖ şeirində isə şair mətbuatın milli şüurun oyanması, xalqın maariflənməsi işində müstəsna 

rolunu vurğulayır, hətta özünün kənd-kənd, oba-oba gəzib xalqa qəzet və jurnallara barədə məlumat 

verdiyindən bəhs edir.  

―Hüzn‖ şeirində şair yenə də millətin gələcəyi olan gənclərə səslənir, millilikdən uzaq düşüb yad 

ünsürlərə aldanan gəncləri bu yoldan çəkindirməyə çalışır. ―Kimliyini itirmə‖ deyə səsləndiyi gənclərdən 

ayağa qalxmağı, xalqı üçün hər çətinliyə sinə gərməyi istəyir: 

Namusuna kızıp merak eden yiğit az, 

Çok ilginç, millet sağır olmus galiba. 

Ben ne isem, sana olayım sadaka, 

Sevgili halkım, tuzağa düşüp aldanma. 

 

Dışı berrak, içi pislik dolu hasım var, 

Canı acır, yakınım o diye güvenme, 

Kimliğini kaybetme, toparlan. 

Geçmek zor tam sonuna varınca. 

 

Olma, biçare Kazak’ım utangaç, 

Gün geldi kaderini dök ortaya. 

Aksakallar önder olsa halkına, 

Er onlara, genç yiğidim, utanma! (9, 178) 

 ―Ya Allah‖ şeirində yer üzündəki bütün gözəlliklərin memarı, yerin-göyün sahibi olan Allahın 

qüdrətini vəsf edən şair onun bütün insanları eyni yaratsa da, onların öz iradəsi ilə həyatda yer qazanmaları 

olduğuna işarə edir. Dünya xalqları içərisində mənsub olduğu qazax xalqının bir çox məqamlarda geridə 

qalması, cahillik buxovlarından azad ola bilməməsinə təəssüf edir. Hər bir şeyin Allah əmri ilə baş versə də, 

insanın taleyinin özünün iradəsindən asılılığına inamını dilə gətirir. Bu səbəbdən xalqının hər bir 

nümayəndəsinin də tənbəl olmamasını istəyir: 

Ey, Allah! Alemini yaratmışsın, 

Dünyaya mahlukatları dağıtmışsın. 

Olmuştu bir insandan bunca millet, 

Zayıfı güçlülere baktırmışsın. (9, 70) 

―Mənim sirrim‖ adlı şeirdə lirik qəhrəman xalqının rifahı uğrunda mücadiləni öz şəxsi maraqlarından 

üstün hesab etdiyini dilə gətirir. Bu yolda o, hər bir çətinliyə hazırdır.  

1915-ci ildə Orınborda şairin ―Terme‖ adlı kitabı çap olunur, bu kitaba ―Oyan, qazax‖ kitabındakı 

şeirlərindən 8-i daxil edilmiş, ―Gənc qazaxlar, hardasınız?‖, ―Şagird‖, ―İtkin‖, ―Xalqım‖ kimi şeirlər də 

əlavə olunmuşdur. ―Gənc qazaxlar, hardasınız?‖ şeirində şair millətinin gənclərinə müraciət edir, hər zaman 

cəsur, qorxmaz olub xalqa xidmət etməyə çağırır. Qarşıya qoyduğunuz məqsədə çatmaq yolunda sürgünlər, 

həbslər, məhrumiyyətlər sizi qorxutmamalıdır. Xalqın xoş gələcəyi üçün milli birlik formalaşmalıdır, bu isə 

xalqın hər bir fərdindən asılıdır: 

Yatma, gençlerim, yatma, 

Çekinme, yolun açılsın. 

Halkımın bahçesinde, 
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Bülbül gibi dilin ötsün. (9, 77) 

İlk dəfə 1913-cü ildə ―Qazax‖ qəzetinin 35-ci nömrəsində çap olunmuş ―Həsrət‖ şeirində Dulatov bir 

zaman azad yaşayan xalqının məruz qaldığı məhrumiyyətləri xatırlayır, bu həsrətə son qoymaq üçün xalqına 

– ―Ər qazaxın müstəqil oğluna‖ səslənir: 

Ne halde acaba, göreyim, 

Er Kazak’ın özgür oğlunu… (9, 78) 

―Ay elim‖ şeiri Dulatovun milli mücadiləyə çağıran ən dəyərli əsərlərindən biridir. 1914-cü ildə 

―Qazax‖ qəzetinin 52-ci nömrəsində çap olunmuş bu şeirdə şair ―Alaşım‖ deyərək elinə müraciət edir, ayağa 

qalxaraq məqsədinə doğru çatmağa, problemlərdən xilas olmaq üçün həmlələr etməyə çağırır: 

Millet olmanın düşünelim yolunu, 

Gamsız yatıp duracak zaman değil artık. 

Cehaletin yıkalım kalesini, surunu 

Maksadına doğru hamle et, Alaş’ım! 

 

Öz gamını düşün kendin, halk isen, 

El olacağım, denk olacağım der isen. 

Gökten denklik inmez, kendin eksik isen, 

Sersemlemeden, hamle et, uyan Alaş’ım! (9, 82) 

―Qazax‖ qəzetinin 240-ci sayında dərc olunmuş ―Harada idin?‖ şeirində şair milli mücadilənin ən 

çətin məqamlarında xalqının yanında olmayan ―rəhbərləri‖ tənqid edir, ümumxalq işində hamının bir 

yumruq kimi birləşməsinin vacibliyini qeyd edir:  

Dünkü kara günlerde, 

Yıldızsız, aysız gecelerde, 

Yol bulamayıp sendeleyip, 

Kaybolup Alaş kaldığında, 

Bugünkü pek çok liderler, 

Soruyorum, o zaman neredeydiniz? (9, 83) 

Miryaqub Dulatovun ictimai-siyasi fəaliyyəti və bədii yaradıcılığı ilə yaxından tanış olduqdan sonra 

qeyd etməliyik ki, 50 illik ömrünü sürgünlərdə, həbsxanalarda keçirən şair bütün ömrünü xalqını 

maarifləndirməyə, cəhalət və nadanlıq buxovlarından xilas etməyə sərf etmiş, bu yolda qarşılaşdığı bütün 

məhrumiyyətlər onu əqidəsindən döndərə bilməmişdir. Bu baxımdan yazdığı dəyərli əsərlər qazax xalqının 

milli oyanışında və milli kimliyi dərkində böyük rol oynamış, bu gün də qazax xalqı tərəfindən sevə-sevə 

oxunmaqdadır. 
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WORDS OF TURKIC ORIGIN IN GEORGE GORDON BYRON‟S WORK 
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ABSTRACT 

One of the most striking figures in world romantic poetry is English writer George Gordon Byron. 

Byron‘s romantic poetry is also known as ―Byronism‖ in the world literature.  

G.G. Byron‘s was known as a poet of ―worldly sorrow‖ by all the world literature.  However, the sad 

endings in works of G.G. Byron suggest that the way to victory goes through the unity. In this regard, the 

―Oriental poems‖ are especially draw attention. Each of the poems has specific language features.   

On the occasion of his trip to the Middle East, he wrote several poems. Poet creates six poems under 

the name ―Oriental poems‖: ―The Giaour‖ (May,1813), ―The Bride of Abydos‖ (December, 1813), ―The 

Corsair‖ (beginning of 1814), ―Lara‖ (August,1814), ―The Siege of Corinth‖, ―Parisina‖ (end of 1815, 

beginning of 1816). 

Stating from 1907, the translations of the G.G. Byron‘s works into our language; in 1920, step on its 

wide development path. Following this period G.G. Byron‘s works were translated by such writers as 

M.Tahmasib,  I.Rahimov,  M.Rzaquluzadeh,  A.Rza,  R.Rza, B.Vahabzadeh,  A.Aslanov,  N.Gandjali. 

Ismikhan Rahimov  was the first researcher and publicist of the legacy of G.G.Byron. The author notes that, 

in ―Oriental poems‖ were 75 Eastern words. By the meaning among these words: 18- rank and military 

concepts, 11- the names of the nation and places, 2- musical instruments, 1- animal‘s name, 1- the name of 

the bird, 20 local oriental flavor, while 22 religious indicating their understanding of words.  

Should be noted that G.G. Byron‘s creative legacy is being investigated at modern time.   

Key words: ―Oriental Poems‖, Translator, Romantism, Original, English, Activity. 
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Müasir ingilis dili müəllimlərin peĢəkarlığı haqqında 

(On the professionalism of  modern English teachers) 
(О профессионализме современных учителей английского языка) 

Nazlı Həsənova 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

Xülasə 

Məqalədə xarici dil müəllimlərinin peşə bacarıqlarının və pedaqoji mədəniyyətinin yüksəldilməsinə şərait 

yaradan amillərdən, onların bilik və yaradıcılıq qabiliyyətlərinin təkmilləşdirilməsi şəraitindən bəhs edilir. 

Xarici dil müəlliminin pedaqoji fəaliyyətə peşəkar hazırlığı probleminin müəllifin tədqiqi, fənlərarası 

inteqrasiya metodologiyası və tədris və tərbiyə prosesinə vahid yanaşma nöqteyi-nəzərindən peşəkar 

müəllim hazırlamaq problemini həll etmək cəhdidir. 

Tədris prosesinin keyfiyyətinin ən optimal şəkildə yüksəldilməsi üçün hər bir müəllimin təhsilin 

məqsədlərini bilməsi və aydın dərk etməsi, yeni tədris-metodiki komplekslərin məzmununu, təlim sistemi və 

texnikasını mənimsəməsi, tədris metodlarından yaradıcı şəkildə istifadə etməsi zəruridir. Onların bütün 

komponentlərinin tədris, metodiki təhsil və inkişaf potensialı, habelə pedaqoji prosesin təkmilləşdirilməsi 

üçün ehtiyatların axtarışıdır. Gələcək müəllimlərin peşə hazırlığı nəzəri və praktiki hazırlığın optimal 

birləşməsi əsasında həyata keçirilməlidir: psixoloji-pedaqoji nəzəriyyənin mənimsənilməsi və peşəkar 

bacarıqların formalaşması. 

 Təhsilinin Dövlət Təhsil Standartını rəhbər tutaraq tələbə şəxsiyyətinin geniş inkişafı sistemində, fikrimcə, 

aşağıdakı peşə bilik və bacarıqları əsas yer tutur: tələbənin fənn üzrə fundamental bilikləri; onun şagird 

şəxsiyyətinin inkişaf səviyyəsini diaqnostika etmək, pedaqoji vəziyyəti təhlil etmək və həyata keçirmək 

bacarığı; pedaqoji vəzifə qoymağı və pedaqoji qarşılıqlı əlaqəni, onun gedişatını və korreksiyasını tərtib 

etməyi bacarmalı; məqsədlə nəticə arasındakı uyğunsuzluğun səbəbini qiymətləndirmək və izah etmək. Bu 

bilik və bacarıqlara yiyələnmək üçün gələcək müəllimlərdə aşağıdakı bacarıqları inkişaf etdirmək lazımdır: 

- tələbənin vəziyyətini hiss etmək. 

- istənilən yeniyetmənin unikallığını başa düşmək və qəbul etmək. 

Müasir cəmiyyət ali təhsilli yeni kadrların hazırlanması məzmununda ən son elmi bilik və texnologiyaların 

ümumiləşdirilməsi zərurətini diktə edir. Onların mənimsənilməsi üçün bilik və fəaliyyət metodları gələcək 

müəllimə nitq fəaliyyətinin şüurlu formalaşmasını təmin etməlidir ki,bu da "xarici dil bilikləri" anlayışları 

arasında sözlərin formal biliklərindən şüurlu fərqə səbəb olur.Ali təhsil müəssisələrində bir sıra problemlər 

qalmaqdadır ki, onlardan başlıcaları bunlardır:  Tələbələrin-gələcək müəllimlərin peşə vərdiş və 

bacarıqlarının formalaşdırılmasının daha səmərəli yollarının tapılması zərurəti əsaslandırılır.  Peşəkar 

müəllim hazırlığının əsas məqsəd və vəzifələrinin formalaşmasına bir sıra amillər təsir edir: ideoloji амil, 

şəxsi amil.   Pedaqoji bacarıqlara, inkişaf etmiş idrak fəaliyyətinə və müstəqilliyə malik müəllimin 

formalaşmasını təmin etmək lazımdır. 

Açar sözlər:Peşəkar Təlim, Vərdiş Və Bacarıqlar,Elmi Biliklər,Dəyərlər,Koqnitiv Fəaliyyət 

                                                                                  

SUMMARY 

The article discusses the factors contributing to the growth of professional skills and pedagogical culture of 

foreign language teachers, as well as the condition for improving their knowledge and creative abilities. 

The author‘s study of the problem of professional training of a foreign language teacher for pedagogical 

activity is an attempt to solve the problem of training a professional teacher from the standpoint of the 

methodology of interdisciplinary integration and a holistic approach to the process of teaching and education 

For the most optimal improvement of the quality of the educational process, it is necessary for each teacher 

to know and clearly understand the goals of education, master the content of new educational and 
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methodological complexes, the training system and techniques, the creative use of the educational, 

methodological educational and developmental potentials, as well as the search for reserves to improve the 

pedagogical process. Professional training of future teachers should be carried out on the basis of an optimal 

combination of theoretical and practical training: mastery of psychological and pedagogical theory and the 

formation of professional skills. In the system of widespread development of the student's personality, 

guided by the State Educational Standard of Higher  Education, the following professional knowledge and 

skills are paramount: fundamental knowledge of the subject by the student; his ability to diagnose the level 

of development of the student's personality, analyze and implement the pedagogical situation; be able to set 

a pedagogical task and design pedagogical interaction, its course and correction; evaluate and explain the 

reason for the discrepancy between the goal and the result. To master this knowledge and skills, it is 

necessary to develop the following abilities in future teachers: 

- feel the state of the student. 

- understand and accept the uniqueness of any teenager. 

Modern society dictates the need to generalize the latest scientific knowledge and technologies in the 

content of training new personnel with a university education. Knowledge and methods of activity for their 

assimilation should provide the future teacher with the conscious formation of speech activity, which leads 

to a conscious difference between the concepts of ―knowledge of a foreign language‖ from formal 

knowledge of words.In the process of forming speech activity, it is necessary to strengthen the educational 

impact of the subject through knowledge of pedagogy, psychology and methodology. The future teacher 

should pay special attention to the use in the classroom of both general communicative motivation and 

situational motivation based on awareness of foreign language skills. The process of progressive 

development of society depends on a large number of factors, among which an important place is occupied 

by the factor of reproduction of knowledge, skills, values of society in time, provided in the process of 

pedagogical activity.  

A number of problems remain in higher educational institutions.   It is necessary to ensure the formation of a 

teacher with pedagogical skills, developed cognitive activity and independence, and high moral qualities. 

Key words :Professional Training, Skills And Abilities, Scientific Knowledge, Value, Cognitive Activity 

                

РЕЗЮМЕ 

В статье рассматриваются факторы, способствующие росту профессионального мастерства и 

педагогической культуры учителей иностранного языка, а также условие совершенствования их 

знаний и творческих способностей.  

Выполнение автором  исследование проблемы профессиональной готовности учителя иностранного 

языка к педагогической деятельности-это попытка решения задачи подготовки педагога 

профессионала с позиции методологии междисциплинарной интеграции  и целостного подхода к 

процессу обучения и воспитания . 

Для наиболее оптимального повышения качества учебно воспитательного процесса необходимо 

знание и ясное понимание каждым учителем целей обучения, овладение содержанием новых учебно-

методических комплексов, системой обучения и приемами, творческое использование учебного, 

методического, воспитательного и развивающего потенциала , а также поиск резервов 

совершенствования педагогического процесса. 

Профессиональная подготовка  будущих  учителей  должна  осуществляться  на основе  

оптимального  сочетания теоретической  и  практической  подготовки: овладением психолого-

педагогической  теорией  и  формированием профессиональных умений. 
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В системе распространенного  развития  личности  студента,  руководствуясь Государственным 

образовательным  стандартом высшего  образования,  первостепенными  являются  следующие 

профессиональные знания и умения:   фундаментальное  знание студентом предмета;  его умение 

диагностировать  уровень развития личности ученика анализировать и реализовывать  

педагогическую ситуацию;   уметь поставить педагогическую задачу и спроектировать  

педагогическое  взаимодействие, его ход и корректирование;  оценивать и объяснять  причину 

расхождения между целью и результатом. Для овладения этими знаниями и умениями необходимо 

развивать у будущих учителей следующие способности: 

-чувствовать  состояние ученика. 

-понимать и принимать уникальность любого  подростка. 

Современное общество диктует необходимость обобщения новейших научных знаний и технологий 

в содержании подготовки новых кадров с университетским образованием. Знания и способы 

деятельности по их усвоению должны обеспечивать будущему учителю сознательное формирование 

речевой деятельности, что ведет к сознательному различию понятий ‗‘владение иностранным 

языком‘‘  от формального знания слов. 

В процессе формирования речевой деятельности необходимости усиления воспитывающего 

воздействия предмета через знания по педагогике, психологии и методике.  Будущий учитель должен 

уделять особое внимание применению на уроках, как общий коммуникативной мотивации, так и 

ситуативной на основе осознанности владения иноязычной речью. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, навыки и умения, ценность, научные знания, 

познавательная активность 

 

О ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ СОВРЕМЕННЫХ УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Актуальность проблемы обусловлена углубляющимися преобразовательными процессами в жизни  

суверенного Азербайджана, идущего по пути демократизации гражданского общества, расширения 

связей с другими государствами, что кардинально способствует сближению народов, развитию 

склада мышления, научной жизни, образования. Очевидно важность и острая необходимость 

овладения иностранными языками, поскольку знание их на современном этапе дает огромную 

возможность расширению связей и отношений с многонациональным миром, удовлетворению 

духовных ,познавательных, профессиональных потребностей ,а также приобщению к 

общечеловеческим ценностям и мировой культуре. В настоящее время вопросы совершенствования 

обучения и воспитания как составные части образования подготовки творчески мыслящих 

специалистов, обладающих глубокими знаниями, способных решать сложные социальные задачи 

приобретают особую значимость. Принимая во внимание тот факт, что в данное время требования к 

профессиональной подготовке будущего учителя, в том числе учителя иностранного языка, 

возросли, и на первый план в данном процессе выступает высшая школа, главная внимание которой, 

должно быть сосредоточено на всестороннем улучшении качества профессиональной подготовки 

педагогических кадров. Профессиональная подготовка, нацеленная на формирование учителя, 

обладающего педагогическим мастерством, развитой  познавательной активностью и 

самостоятельностью, в свою очередь, требует проведения профориентационной работы среди  

студентов вузов с целью развития более глубокого интереса к будущей специальности.(10.33) В 

связи с этим важнейшая роль в реализации этих требований принадлежит педагогическим вузам, 

призванным осуществлять профессиональную подготовку будущего учителя-учителя, вооруженного 

современным научными знаниями, владеющего языковой теорией и практикой и умеющего 

применить приобретенные в вузе навыки и умения на практике .Проблемы подготовки 

педагогических кадров с новым мышлением дискутируется на смену знание-ориентированному 
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подходу в образовании пришел компетентностный  подход, нацеленный на обеспечение нового 

качества профессиональной подготовки, оптимальной и результативной с точки зрения современной 

объективной реальности. Согласно компетентностного подхода в образовании рассматривается 

профессиональная компетентность специалиста.(2.99) Реально, что компетентный учитель 

иностранного языка должен отличаться не только высоким уровнем иноязычной коммуникативной 

компетенции, но и знать, как эффективно организовать процесс обучения в различных 

образовательных учреждениях в условиях глобальных перемен т.е. обладать методической 

компетенцией. 

Профессиональные качества учителя иностранного языка можно подразделить на три группы. 

Первое – это знание преподаваемого языка (практическое  и теоретическое) и культуры народа 

носителя данного языка. 

    Вторую группу составляют методические знания и умения учителя, третью – 

педагогические. Процесс прогрессивного развития общества зависит от большого количества  

факторов, среди которых важное место занимает фактор воспроизводства знаний, навыков, 

ценностей общества во времени, обеспечивающихся в процессе педагогической деятельности.  В 

высших учебных заведениях сохраняется ряд проблем, основным из которых являются: 

необходимость поиска более эффективных путей формирования профессиональных навыков и 

умений у студентов-будущего учителя. На формирование основных целей и задач подготовки 

профессионального педагога влияет ряд факторов: идеологической, личностный и плановый. 

Необходимо обеспечить формирование учителя, обладающего педагогическим мастерством, 

развитой познавательной активностью и самостоятельностью, высокими моральными качествами. 

Профессиональная подготовка будущих учителей иностранного языка является   научно-

практическая разработка эффективной методической системы, которая способствовала бы 

осуществлению и реализации целей, направленных на улучшение профессиональной подготовки 

студентов с целью выработки навыков и умений, обеспечивающих соединение теоретической 

подготовки студентов с практической деятельности в условиях современной школы. 

  Качественная подготовка студентов к преподаванию заключается в развитии творческих, 

интеллектуальных, исследовательских способностей через призму креативности, состоящая из 

действий, связанных с установлением педагогически целесообразных взаимоотношений между 

субъектами педагогического процесса.(8.22)  

Задачами исследования  являются следующие: 

1) добиваться роста самостоятельности студентов, развития интереса к изучаемому предмету. 
2) содействовать углублению и расширению знаний студентов.   
3) развивать профессиональную направленность будущего учителя. 
4) с целью повышения формирования  профессиональной направленности студента повышать 

свой уровень знаний, улучшать качество преподавания самого преподавателя. 

5) развивать у студентов любовь к педагогической профессии.   
  Исследователи, занимающиеся изучением функциональной структуры педагогической 

деятельности учителя, отличают ведущую роль коммуникативно – обучающей функции и выделяют 

в ней информационно – ориентирующий, мотивационно – стимулирующий и контрольно – 

корригирующий компоненты.  

 Информационно – ориентирующий компонент коммуникативно – обучающей функции 

обеспечивается следующими умениями: 

- ориентировать учащихся  между языком и культурой страны изучаемого языка. 

- ориентировать учащихся относительно черт сходства и различия в культурах родной и чужой 

страны.  

 Мотивационно – стимулирующей компонент включает умения создать у учащихся 

внутреннюю потребность пользоваться иностранным языком как средством общения в ситуациях 

посредственной и непосредственной межкультурной коммуникации:  

а) путѐм включения аутентичных материалов (текстов, стихов, песен) в процесс изучения языка;  

б) путѐм использования активных форм обучения (проблемных заданий, ролевых игр) 

способствующих более эффективному усвоению особенностей иноязычной культуры;  

в) путѐм привлечения учащихся к различным видам внеаудиторной работы. 

 Контрольно – корригирующий компонент базируется на следующих методических умениях:  
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- выделять цели, формы, виды, объекты контроля при овладении иностранным языком как средством 

межкультурного общения; 

- планировать и осуществить текущий, обучающий и итоговый контроль речевых навыков и умений 

учащихся с целью выявления уровня владения иностранным языком как средством межкультурного 

общения.(1.64)  

 Развивающая и воспитывающая функции реализуются с помощью следующих умений:  

- путем использования наглядных пособий в учебном процессе расширять кругозор, развивать 

память, воображение, интеллектуальные способности учащихся, формировать у них умение 

анализировать и выделять черты сходства и различия в родной и изучаемой культурах; 

- формировать у учащихся умения самостоятельно познавать незнакомую культуру используя 

словари, средства массовой информации;  

- воспитывать у учащихся глубокое уважение к национальным традициям, обычаям, культурному 

достоянию родной страны.  

 Методические умения, обеспечивающие конструктивно – планирующую функцию, выглядят 

следующим образом:  

- производит отбор, методическую обработку материалов с учѐтом возрастных особенностей и 

интересов учащихся и распределять данные материалы по этапам обучения; 

- выбирать наиболее эффективные приѐмы и способы ознакомления учащихся с культурой страны 

изучаемого языка;  

- готовить, подбирать, использовать различные средства наглядности.  

 Для успешной реализации собственной педагогической деятельности учитель современной школы 

должен владеть не только глубокими знаниями, но и практическими умениями и навыками. 

Профессиональные педагогические и методические знания и умения составляют и теоретическую и 

практическую основу педагогической деятельности. 

 Определение содержания профессионально – методической  подготовки предлагает как 

минимум выбор: 

- подхода к обучению; 

- набора значимых умений;  

- компонентов содержания методической подготовки. 

Как показывает практика, большинство оказываются недостаточно готовыми к профессионально – 

педагогический  деятельности.  Существует определенный разрыв между теоретическим и 

практическим уровнями владения профессионально – методической подготовленности. Возникает 

вопрос о том, как обеспечить совершенствование методических навыков студентов – будущих 

учителей иностранного  языка в педагогическом вузе, ведь владение в совершенстве иностранным 

языком, еще не говорит о высоком уровне образованности их будущих учеников по данному 

предмету.  

 Другими словами, учитель иностранного языка не только должен знать свой предмет, 

который он преподаѐт, но и то, каким образом должен быть выстроен учебный процесс, чтобы 

результаты в достижении цели обучения иностранному языку были только положительными. 

Отношение учителя к свой профессии должно быть творческим, а также  всегда следует учитывать 

индивидуальные особенности учащихся и условия обучения.     Учитель иностранного языка 

должен: 

- владеть знаниями не только системы языка, но и знать культуру страны изучаемого языка, важные 

исторические факты, быть в курсе современных проблем развития;  

- знать возрастные психологические особенности личности учащегося, специфику усвоения 

иностранного языка в процессе обучения;  

- соответствовать ключевым требованиям, предъявляемых к учителю в личностном и 

профессиональном плане: 

- использовать в своей практической деятельности современные образовательные технологии.  

Нового преподавателя характеризует высокая степень креативности, что проявляется наряду с 

высоким уровнем профессиональной компетенции, в таких деловых качествах, как гибкость 

профессионального мышления.(2.96)  

Учитель иностранного языка, в отличии от учителя других дисциплин, должен обладать ещѐ 

специфическими чертами в характере. Так, учитель  должен уметь найти, выбрать предмет общения, 
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направить его таким образом, чтобы учащихся не чувствовали  превосходства в знаниях, ни в 

возрасте, ни в социальной роли учителя. Более того  учитель иностранного языка, будучи партнѐром 

по общению, должен быть заинтересован в процессе и в результате общения. То есть одной из 

особенностей педагогической деятельности учителя иностранного языка является умение быть одно 

временно партнѐром, и наставником, направляющим иноязычное межличностное общение и 

исправляющим его недочѐты. К сожалению, будущие учителя недооценивают важность умений и 

навыков иноязычного межличностного общения в их профессиональной деятельности. Поэтому 

одной из причин слабого усвоения иностранного языка современными учащимися является низкий 

уровень cформированности строить взаимоотношение путѐм диалога. Основными нормативами и 

принципами организации диалога является личностная раскрытость партнѐров по общению, 

психологический настрой на актуальность состояния друг друга, доверительность и искренность 

чувств и состояний. В ходе общения учитель и учащийся образуют нечто общее, в котором 

разворачивается творческий процесс взаимного раскрытия и взаимного развития. В ходе обучения 

иностранному языку важно использовать диалогический метод диагностирования.(12.49-52) 

Особенностью этого метода является то, что учитель и ученик вступают в равноправные отношения 

с целью совместного осмысления того или иного учебного предмета. В этой связи успешность и 

эффективность деятельности педагога не только глубиной его теоретической и методической 

подготовки, а также его профессиональным опытом, психологическими и личными качествами. 

Профессиональная подготовка  будущих  учителей  должна  осуществляться  на основе  

оптимального  сочетания теоретической  и  практической  подготовки: овладением психолого-

педагогической  теорией  и  формированием профессиональных умений. 

  Руководствуясь Государственным образовательным  стандартом высшего профессионального 

образования,  первостепенными,  на мой взгляд,  являются  следующие профессиональные знания и 

умения:   фундаментальное  знание студентом предмета;  его умение диагностировать  уровень 

развития личности ученика анализировать и реализовывать  педагогическую ситуацию;   уметь 

поставить педагогическую задачу и спроектировать  педагогическое  взаимодействие, его ход и 

корректирование;  оценивать и объяснять  причину расхождение между целью и результатом. Для 

овладения этими знаниями и умениями необходимо развивать у будущих учителей следующие 

способности:(4.54) 

1. Знания и способы деятельности по их усвоению должны обеспечивать будущему учителю 

сознательное формирование речевой деятельности, что ведет к сознательному различию понятий 

‗‘владение иностранным языком‘‘  от формального знания слов. 

2.Будущий учитель должен уделять особое внимание применению на уроках, как общий 

коммуникативной мотивации, так и ситуативной на основе осознанности владения иноязычной 

речью.       

Профессиональную компетентность учителя иностранного языка, мы определяем как интегративную 

характеристику личности, выражающиеся в совокупности следующих признаков; 

1.мотивационный, наличие положительной мотивации к будущей профессии;  

2.когнитивный профессиональные знания иностранного языка, методики обучения психолого – 

педагогические знания; 

3.деятельностный ,профессиональные умения и навыки, умение логически строить общение на 

иностранном языке, умение преподавать, умение педагогического общения, умение 

самообразовательной деятельности;  

4.личностный компонент ,профессионально значимые личностные качества.  

Выполнение автором  исследование проблемы профессиональной готовности учителя иностранного 

языка к педагогической деятельности-это попытка решения задачи подготовки педагога 

профессионала с позиции методологии междисциплинарной интеграции  и целостного подхода к 

процессу обучения и воспитания в педагогическом вузе. 

Для наиболее оптимального повышения качества учебно воспитательного процесса необходимо 

знание и ясное понимание каждым учителем целей обучения, овладение содержанием новых учебно-

методических комплексов, системой обучения и приемами, творческое использование учебного, 

методического воспитательного и развивающего потенциала всех их компонентов, а также поиск 

резервов совершенствования педагогического процесса. 
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ABSTRACT 

We present the results and suggestions for research prepared for 2020 by 24 (28.56%) out of 119 professors and 

teachers working at the Faculty of History and Geography of the Scientific Research Center were analyzed 

within the pilot project of scientific research ―Conducting methodological research on the education of new 

content using modern learning technologies and making and implementing recommendations based on the 

findings.‖ 

- Each of the topics of research is actual, it is important to study each of them in the context of time and 

place. It was found that the research conducted by teachers is based more on written materials, and internet 

resources. Methodological analyses are also used in research, though they are less common. There were, for 

example, analysis conducted within the school. However, it would be better if the results of all these studies 

were based on the application of the analysis in the bachelor's and master's classes of our university. 

- Although the authors' research topics are rich in content, they are often factual. If the research covers more 

applied subjects, the relevance of the topic, the purpose, and the theoretical and practical significance of the 

research will maintain, and as a result, there will be an opportunity to implement education aimed at 

developing thinking and research skills. 

- If research skills are developed in students by assigning research tasks to address certain issues in the 

seminar classes, it will increase the importance of the subject, help to develop projects and support students 

to become successful business people in the future. 

- Scientific research has shown that the referred topics are still relevant after many years, highlighting the 

fact that how the issues raised for many years cannot be resolved and how they should be resolved. It would 

be very useful to conduct research on this. Research on emerging issues, identifying gaps, and 

implementing suggestions can be helpful. Master's and bachelor's students may be involved in this research 

as young researchers.This will help them improve their research skills;  

As a result, linking the results of scientific research with the teaching and learning of students in the scientific 

research conducted by the academic staff will involve them in research, contributing to the development of 

teaching, the formation of research skills, and the increasing of quality. Bachelor and master‘s students have the 

opportunity to conduct analysis by commenting on the results of the research. Such research can provide the 

development of skills including analysis, independent thinking, commenting, coordination and cooperation in 

the students of our university. From this point of view, methodological research carried out with an emphasis 

on pedagogical approaches can serve the development of the thinking of students. Here is an example: The 

analysis of the results of the research on ―The issue of national identity in the history of Azerbaijan‖conducted 

by the mentor support of the teacher of the department of Azerbaijani history, senior teacher Saba Ramiz gizi 

Huseynova with the students in her seminar and the compilation of a reference on their opinions increased its 

practical significance. 

Keywords: Teacher, Student, Mentor Support, Research, Analysis, Suggestion, Skill. 

 

XÜLASƏ 

Elmi-Tətqiqat Mərkəzinin əməkdaşlarının Tarix və coğrafiya fakültəsində çalışan 119 nəfər professor-müəllim 

heyətindən 24 nəfər (28,56%) tərəfindən 2020-ci il üçün hazırlanan  elmi-tədqiqat işlərinin  ―Müasir təlim 

texnologiyalarının tətbiqinə əsaslanan yeni məzmunlu təhsil üzrə metodiki tədqiqatın aparılması, nəticələrə dair 

təkliflərin verilməsi və həyata keçirilməsi‖   pilot layihəsi çərçivəsində araşdırılıb təhlil edərək gəldiyi  nəticə 

və təklifləri təqdim  edirik. 

-Araşdırılan  elmi-tədqiqat işlərinin mövzularının hər biri özlüyündə aktualdır, zaman və məkan çərçivəsində 

öyrənilməsi vacib sayılanlardandır. Müəyyən olunmuşdur ki, müəllimlərin apardığı tədqiqatlar daha çox mənbə 
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və ədəbiyyata, internet resurslarına əsaslanır, metodiki təhlillər daha az həyata keçirilsə də vardır. Məsələn 

məktəb çərçivəsində aparılan təhlillər də olmuşdur. Lakin yaxşı olardı ki, bütün bu araşdırmaların nəticələri 

universitetimizin tələbə və magistr auditoriyalarındakı təhlillər çərçıvəsində tətbiqə əsaslandırılsın.        

-Elmi-tədqiqat işlərinin müəlliflər tərəfindən  işlənilən mövzularının məzmun dolğunluğuna baxmayaraq, çox 

vaxt faktoloji əsasda  olduğu müəyyənləşdirilir.İşdə daha çox tətbiqi məsələlər həyata keçirilərsə, mövzunun 

altuallığı, tədqiqatın məqsədi, nəzəri və praktik əhəmiyyəti öz mahiyyətini qoruyub saxlayar və nəticədə  

düşüncəyə, tədqiqata dair bacarıqların inkişafına yönəldilmiş təhsilin həyata keçirilməsinə imkan yaranar. 

-Seminar dərslərində problemin həllinə  dair tədqiqat tapşırıqların qoyularaq, tələbələrdə tədqiqatçılıq 

bacarıqları formalaşdırılarsa, işin əhəmiyyətini artırar, layihələrin hazırlanmasına, gələcəkdə  onların iş 

adamlarına çevrilmələrinə də kömək etmiş olar. 

-Elmi-tədqiqat işlərində müəyyənləşmişdir ki,  toxunulan məsələlərin hələ də uzun illər aktuallıq kəsb etməsi 

diqqəti ona yönəldir ki, artıq illərdir qaldırılan məsələlər necə olur ki, həllini tapa bilmir və necə olmalıdır ki, 

həllini tapa bilsin. Elə bu haqda da araşdırmalar aparılsa, yerinə düşər.Üzə çıxan problemlərin üzərində 

tədqiqatların aparılması, boşlüqların müəyyənləşdirilməsi və təkliflərin həyata keçirilməsi fayda verə bilər. Bu 

işlərə gənc tədqiqatçılar olaraq magistrləri, tələbələri də cəlb etmək olar.Tədqiqat aparmaq bacarıqlarını 

formalaşdırmaq yararlı olar; 

-Problemə dair ehtiyacların sorğular vasitəsilə müəyyənləşdirilməsi və təkliflər vasitəsilə təqdim olunması 

faydalı olar. 

      Nəticədə professor-müəllim heyətinin yazdıqları  elmi-tədqiqat işlərində aparılan elmi araşdırmaların 

nəticələrinin tələbələrin tədris-təlimlərilə əlaqələndirilməsi və...onkarı tədqiqata cəlb edər və bu, tədrisin 

inkişafına, tədqiqat bacarıqlarının formalaşdırılmasına, keyfiyyətin yüksəldilməsinə xidmət etmiş olar. Tələbə 

və magistrlərin  tədqiqatın nəticələrinə münasibət bildirərək təhlillərin aparılmasına imkan yaranmış olur. Bu 

cür tədqiqatlar  universitetimizin  auditoriyalarında təhsilalanlarda təhlil, sərbəst fikir yürütmə, münasibət 

bildirmə, əlaqələndirmə, əməkdaşlıq bacarıqlarının   inkişafını təmin etmiş olar.Bu baxımdan  

pedaqojiyönümlülüyün  önə çıxarılaraq aparılan metodiki  tədqiqatlar təhsilalanların təfəkkürünün inkişafına 

xidmət etmiş olar.Bir mümunəni təqdim edirik:Azərbaycan tarixi kafedrasının müəllimi b/m Səba Ramiz qızı 

Hüseynovanın mentor dəstəyi ilə ―Azərbaycan tarixində milli kimlik məsələsi‖ mövzusunda elmi- tədqiqat 

işinin nəticələrinin özünün seminar dərsində tələbələri ilə apardığı təhlili və onların fikirlərinə dair arayışın  

tərtibi araşdırmanı dolğunlaşdırmış, onun praktik əhəmiyyətini artırmışdır.   

Açar Sözlər: Müəllim, Tələbə, Mentor Dəstəyi, Tədqiqat, Təhlil, Təklif, Bacarıq. 

GĠRĠġ                                            

     Müasir dövrdə təhsilimizin inkişafı həyata keçirilən layihələr sayəsində reallaşdırılır.Bu baxından 

―Müasir təlim texnologiyalarının tətbiqinə əsaslanan yeni məzmunlu təhsil üzrə metodiki tədqiqatın 

aparılması, nəticələrə dair təkliflərin verilməsi və həyata keçirilməsi‖   pilot layihəsi çərçivəsində  

universitetimizdə Elmi-Tətqiqat Mərkəzinin əməkdaşlarının ―Tarix və coğrafiya‖ fakültəsində çalışan 119 

nəfər professor-müəllim heyətindən 24 nəfərin (28,56%)  2020-ci il üçün hazırlanan  elmi-tədqiqat işlərini  

təhlil etmişlər. Eyni zamanda elmi- tədqiqat işlərinin təqdimatları müşahidə olunmuş, müzakirələr  həyata 

keçirilmişdir.  

Araşdırılan elmi-tədqiqat işlərinin metodiki baxımdan tədqiqat növü müəyyənləşdirilərək ehtiyac duyulan 

məqamlar aydınlaşdırılmışdır. ―Tarix və coğrafiya‖ fakültəsinin kafedraları üzrə elmi-tədqiqat işləri 

haqqında təhlilə nəzər salaq. 

       Elmi-Tədqiqat Mərkəzinin "Tətbiq Tədqiqatlar" bölməsinin  böyük elmi işçisi Gülarə Balayeva və 

"Fundamental Tədqiqatlar" bölməsinin kiçik elmi işçisi Aynurə Əliyeva  ―Ümumi pedaqogika‖ kafedrası 

müəllimlərinin 2020-ci ildə hazırladıqları  elmi-tədqiqat işlərinə dair  araşdırma aparmış və  arayış tərtib 

etmişlər. Arayışda nümunələr 4 elmi-tədqiqat işləri əsasında  hazırlanmışdır. ―Ümumi pedaqogika‖ kafedrası 

müəllimlərindən  professor Rüfət Hüseynzadə, dosentlər Quliyeva Kəmalə və Orucova Sahilənin elmi-

tədqiqat işləri - ―Səriştəli və peşəkar müəllim modeli‖, ―Müəllim hazırlığının məzmunu‖, ―Heydər Əliyev 

fondunun vətənpərvərlik tərbiyəsində rolu‖ adlı mövzuları araşdırılmış, mövzuların aktuallığı, obyekti, 

predimeti, məqsədi və faydalılığı müəyyənləşdirilmiş, müzakirələr aparılmışdır. Təkliflər irəli sürülmüş, 

təkliflərin həyata keçirilməsi yolları aydınlaşdırılmışdır.  

      Elmi-Tədqiqat Mərkəzinin Tətbiq Tədqiqatlar bölməsinin  kiçik elmi işçisi Cəfərov Əlvan Arif oğlu 

―Azərbaycan coğrafiyası və coğrafiyanın tədrisi texnologiyası‖ kafedrası müəllimlərinin 2020-ci ildə 
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hazırladıqları  elmi-tədqiqat işlərinə dair  araşdırma aparmış və  arayış tərtib etmişdir. Arayışda nümunələr 4 

elmi-tədqiqat işləri əsasında  olmuşdur. Məqsəd mövcud təcrübəni öyrənərək ehtiyacları müəyyənləşdirmək 

olmuşdur. ―Azərbaycan coğrafiyası və coğrafiyanın tədrisi texnologiyası‖ kafedrasının müəllimlərindən 

dosent M.X.Məmmədov, baş müəllim K.B.Bayramov, müəllim S.İ.Həsənov, müəllim S.Ə.Əmirəliyeva, 

müəllim N.İ.Zamanovun elmi-tədqiqat işləri araşdırılmış, aktual mövzuların müəlliflər tərəfindən  tədqiq 

etdikləri  müəyyənləşdirilmişdir.Nəticədə 6 təklif verilmişdir. 

       Elmi-Tədqiqat Mərkəzinin Tətbiq Tədqiqatlar bölməsinin  kiçik elmi işçisi Mehdizadə Gülşənin  

―Fəlsəfə və sosial elmlər― kafedrası müəllimlərinin 2020-ci ildə hazırladıqları  elmi-tədqiqat işlərinə dair  

araşdırma aparmış və  arayış tərtib etmişdir. Arayışda nümunələr 4 elmi-tədqiqat işləri əsasında  olmuşdur. 

Məqsəd mövcud təcrübəni öyrənərək ehtiyacları müəyyənləşdirmək olmuşdur. ―Fəlsəfə və sosial elmlər‖ 

kafedrası müəllimlərindən  dosent Seyidov Ənvər, dosent Adıgözəlova Sveta, baş müəllim Əliyev Vaqif və 

Abdullayev Vüsalın  elmi-tədqiqat işləri araşdırılmış, aktual mövzuların müəlliflər tərəfindən  tədqiq 

etdikləri  müəyyənləşdirilmişdir. 

        Elmi-Tədqiqat Mərkəzinin Tətbiqi Tədqiqatlar bölməsinin əməkdaşı,  kiçik elmi işçi  Məhərrəmova 

Elmira ―Ümumi tarix və onun  tədrisi texnologiyaları‖ kafedrası müəllimlərinin 2020-ci ildə hazırladıqları  

elmi-tədqiqat işlərinə dair  araşdırma aparmış və  arayış tərtib etmişdir. Arayışda nümunələr 4 elmi-tədqiqat 

işləri əsasında  olmuşdur. Məqsəd mövcud təcrübəni öyrənərək ehtiyacları müəyyənləşdirmək 

olmuşdur.―Ümumi tarix və onun  tədrisi texnologiyaları‖ kafedrası müəllimlərindən  professor Əmirov 

Mübariz, dosentlər Nuruzadə Şubay, Səfərov Pərviz,  müəllim Cəfərov Talehin elmi-tədqiqat işləri 

araşdırılmış, aktual mövzuların müəlliflər tərəfindən  tədqiq etdikləri  müəyyənləşdirilmişdir.Nəticədə 3 

təklif   verilmiş və tətbiq həyata keçirilmişdir. 

        Elmi-Tədqiqat Mərkəzinin kiçik elmi işçisi İsgəndərov Ayətxan Ziyatxan oğlu ―Azərbaycan tarixi‖ 

kafedrası müəllimlərinin 2020-ci ildə hazırladıqları elmi-tədqiqat işlərinə dair  araşdırma aparmış və  arayış 

tərtib etmişdir. Arayışda nümunələr 4 elmi-tədqiqat işi əsasında  olmuşdur. Məqsəd mövcud təcrübəni 

öyrənərək ehtiyacları müəyyənləşdirmək olmuşdur. Kafedranın müəllimlərindənProfessor Məmmədov 

Xəqani Məmməd oğlunun, dosent E.K.Süleymanova, baş müəllim, fəlsəfə doktoru Samir Baxşəliyevvə baş 

müəllim Hüseynova Səba Ramiz qızının elmi-tədqiqat işləri araşdırılmış, müəlliflər tərəfindən  aktual 

mövzuların tədqiq edildiyi müəyyənləşdirilmişdir.Nəticədə müvafiq təkliflər verilmişdir.  

         Elmi-Tədqiqat  Mərkəzinin Fundamental Tədqiqatlar  bölməsinin  kiçik elmi işçisi  Sərdarova  

Mehriban  Nağı qızı  ―Ümumi Coğrafiya‖ kafedrasının professor-müəllim heyətinin bir neçə 

nümunələrindən  2020-ci ildə  tədqiq  etdiyi  elmi-tədqiqat işlərinə  dair  araşdırma  aparmış  və  arayış  

tərtib  etmişdir. Araşdırma 6 elmi-tədqiqat işini əhatə etmiş, kafedra müəllimlərinin qruplarla  həmmüəllif    

olaraq tədqiq  etdiyi 6 mövzunun  arayışı  tərtib  edilmişdir. Məqsəd mövcud təcrübəni öyrənərək 

ehtiyacları  müəyyənləşdirmək  olmuşdur. ―Ümumi  Coğrafiya‖  kafedrasında  6 həmmüəllifliklə   

müəllimlərdən 

1.C.e.d. M.A. Abduyev, dos.H.H.Əskərova, dos.A.P.Məmmədov, dos. Z. M. Kərimova və  müəllim  Z.Z. 

Ramazanlı; 

2.Dos.M.M.Əsgərova, b/müəl. İ.Ə.Qəribova, müəl.A.Ə.Kərimova, müəl.M.N.Sadiq, 

b/lab.T.G.Məmmədova; 

3. Dos.N.D.Uluxanlı, lab müd. Q.Q.Cabbarova, b\lab H.D.Əfəndiyeva; 

4. Dos.A.H.Əliyev; 

5. Dos.S.M.Həsənova, dos. Y.Q.Əliyev, müəl. Ş.M.Hüseynzadə; 

6. Dos.N.S.Süleymanova, b\müəl.C.S.Məmmədova, lab.R.H.İskəndərovanın 

elmi-tədqiqat işləri araşdırılmış, müəlliflərin dövlətçiliyimiz, inkişafı, təbii resurslarının qorunması ilə bağlı 

olduqca aktual mövzuları tədqiq etdikləri müəyyənləşdirilmişdir. Mövzuların tədqiq etibarlılığı tədqiqatın 

nəticələrini göstərən cədvəllərlə, diaqramlarla, şəkillərlə təsbit olunmuşdur. Hər mövzu üzrə müvafiq  

nəticələr  çıxarılmış, təkliflər  irəli  sürülmüşdür. 

       Gəldiyimiz  nəticə və təklifləri ümumiləşdirib təqdim  edirik: 

-Araşdırılan  elmi-tədqiqat işlərinin mövzularının hər biri özlüyündə aktualdır, zaman və məkan çərçivəsində 

öyrənilməsi vacib sayılanlardandır. Müəyyən olunmuşdur ki, müəllimlərin apardığı tədqiqatlar daha çox mənbə 

və ədəbiyyata, internet resurslarına əsaslanır, metodiki təhlillər daha az həyata keçirilsə də vardır. Məsələn 
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məktəb çərçivəsində aparılan təhlillər də olmuşdur. Lakin yaxşı olardı ki, bütün bu araşdırmaların nəticələri 

universitetimizin tələbə və magistr auditoriyalarındakı təhlillər çərçıvəsində tətbiqə əsaslandırılsın.        

-Elmi-tədqiqat işlərinin müəlliflər tərəfindən  işlənilən mövzularının məzmun dolğunluğuna baxmayaraq, çox 

vaxt faktoloji əsasda  olduğu müəyyənləşdirilir.İşdə daha çox tətbiqi məsələlər həyata keçirilərsə, mövzunun 

altuallığı, tədqiqatın məqsədi, nəzəri və praktik əhəmiyyəti öz mahiyyətini qoruyub saxlayar və nəticədə  

düşüncəyə, tədqiqata dair bacarıqların inkişafına yönəldilmiş təhsilin həyata keçirilməsinə imkan yaranar. 

-Seminar dərslərində problemin həllinə  dair tədqiqat tapşırıqların qoyularaq, tələbələrdə tədqiqatçılıq 

bacarıqları formalaşdırılarsa, işin əhəmiyyətini artırar, layihələrin hazırlanmasına, gələcəkdə  onların iş 

adamlarına çevrilmələrinə də kömək etmiş olar. 

-Elmi-tədqiqat işlərində müəyyənləşmişdir ki,  toxunulan məsələlərin hələ də uzun illər aktuallıq kəsb etməsi 

diqqəti ona yönəldir ki, artıq illərdir qaldırılan məsələlər necə olur ki, həllini tapa bilmir və necə olmalıdır ki, 

həllini tapa bilsin. Elə bu haqda da araşdırmalar aparılsa, yerinə düşər.Üzə çıxan problemlərin üzərində 

tədqiqatların aparılması, boşlüqların müəyyənləşdirilməsi və təkliflərin həyata keçirilməsi fayda verə bilər. 

―Ümumi pedaqogika‖ kafedrasının dosenti Quliyeva Kəmalənin ―Müəllim hazırlığının məzmunu‖ adlı elmi-

tədqiqat işini nümunə göstərmək olar.Araşdırmaya gənc tədqiqatçılar olaraq tələbələri, magistrləri,  hətta 

müəllimləri də cəlb etmək olar.Tədqiqat aparmaq bacarıqlarını formalaşdırmaq yararlı olar.Tədqiqatı problemə 

dair ehtiyacların sorğular vasitəsilə müəyyənləşdirilməsi ilə həyata keçirərək və təkliflər vasitəsilə təqdim 

olunmaqla onun tətbiqi məsələlərini formalaşdırmaq faydalı olar. 

      Nəticədə professor-müəllim heyətinin yazdıqları  elmi-tədqiqat işlərində aparılan elmi araşdırmaların 

nəticələrinin tələbələrin tədris-təlimlərilə əlaqələndirilməsi onları tədqiqata cəlb edər və bu, tədrisin inkişafına, 

tədqiqat bacarıqlarının formalaşdırılmasına, keyfiyyətin yüksəldilməsinə xidmət etmiş olar. Tələbə və 

magistrlərin  tədqiqatın nəticələrinə münasibət bildirərək təhlillərin aparılmasına imkanları yaranmış olur. Bu 

cür tədqiqatlar  universitetimizin  auditoriyalarında təhsilalanlarda təhlil, sərbəst fikir yürütmə, münasibət 

bildirmə, əlaqələndirmə, əməkdaşlıq bacarıqlarının   inkişafını təmin etmiş olar. Bu baxımdan  

pedaqojiyönümlülüyün  önə çıxarılaraq aparılan metodiki  tədqiqatlar təhsilalanların təfəkkürünün inkişafına 

xidmət edər.Bir mümunəni təqdim edirik:Azərbaycan tarixi kafedrasının müəllimi b/m Səba Ramiz qızı 

Hüseynovanın mentor dəstəyi ilə ―Azərbaycan tarixində milli kimlik məsələsi‖ mövzusunda elmi-tədqiqat 

işinin nəticələrinin özünün seminar dərsində tələbələri ilə apardığı təhlili və onların fikirlərinə dair arayışın  

tərtibi araşdırmanı dolğunlaşdırmış, onun praktik əhəmiyyətini artırmışdır.   
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KĠTABXANALARIN ĠġĠNDƏ ĠNFORMASĠYA-KOMMUNĠKASĠYA TEXNOLOGĠYALARI, 

KANADA TƏCRÜBƏSĠ 
(INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN LIBRARIES, CANADIAN EXPERIENCE) 

 

Zenfira Həsən qızı Seyidova 
Azərbaycan Dövlət PedaqojiUniversiteti 

ÖZET 

 Cəmiyyətin inkişafının mühüm istiqamətlərindən biri onun qlobal informasiyalaşdırılmasıdır. 

Müasir cəmiyyətin həyat və fəaliyyətinin bütün sahələrinin intensiv informasiyalaşdırılması fonunda təhsil 

müəssisələrinin kitabxanalarının işində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə məsələləri 

xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

 Artıq kitabxana  fəaliyyəti üçün yeni qaydalarla, elektron sənədlərlə işləmə, müasir texno-

logiyalardan istifadə bacarığı dövrümüzün tələbinə çevrilmişdir.  

Zəruri məlumatların operativ alınmasına istiqamətlənmə ―informasiya qapıları‖   və ―informasiya portalları‖  

kimi kitabxana saytları konsepsiyasında həyata keçirilir. 

 Bu gün kitabxananın inkişafının əsas prinsipi dəyişir. Belə ki, kitabxana daxilində məlumatların 

yığılmasından tutmuş, internet də daxil olmaqla, bütün məlumatların təmin edilməsinə keçməyə çalışırıq. 

 Kitabxanaçının gündəlik işi, müasirləşmə, işə innovativ yanaşma, peşəkar təhsil proseslərinin 

transformasiyası üzərində qurulub. Belə deyək ki, təhsil çətin bir dəyişiklik dövründən keçir və kitabxana da 

onunla birlikdədir. 

 İstifadəçilərə  həqiqətən yeni iş keyfiyyətinə və informasiya xidmətinə nail olmaq üçün tək İKT-

dən istifadə kifayət deyil. Texnoloji yeniliklərlə yanaşı, kitabxananın işində təşkilati dəyişikliklərə , eləcə də 

kitabxanada işləmək üçün yeni bacarıqlara, texnologiyalara ehtiyac var. 

Kitabxana istifadəçilərini artıq kitabxana fondlarında konkret sənədin olub-olmaması maraqlandırmır, lakin 

onlar üçün kitabxanaların onlara lazım olan məlumatlara çıxışı açıb-açmayacağı vacibdir.  

 Bunun kolleksiyadakı ənənəvi kitab vasitəsilə, yoxsa onlayn, tam mətnli məlumat bazası vasitəsilə, 

yaxud sənədin operativ elektron şəkildə çatdırılması və ya ―pulsuz‖ İnternetə çıxış yolu ilə həyata 

keçiriləcəyindən asılı olmayaraq, istifadəçilər üçün daha az əhəmiyyət kəsb edir, sürət və məlumat əldə 

etməkdə rahatlıq onlar üçün daha vacibdir. Zəruri məlumatların operativ alınmasına istiqamətlənmə 

―informasiya qapıları və ―informasiya portalları‖ kimi kitabxana saytları konsepsiyasında həyata keçirilir. 

 Xidmətlər həm birbaşa kitabxanada, həm də "onlayn" rejimdə  veb-sayt vasitəsilə  təqdim edilə 

bilər. Onlar həm kitabxananın özü, həm də dövlət, universitet, məktəb, mədəni və peşə təhsili müəssisələri 

ilə əməkdaşlıq edə bilər. 

Bu gün internetin köməyi ilə müəyyən bir nəşr və ya nəşriyyat haqqında hər cür məlumatı tez bir zamanda 

edə bilirik. "Onlayn" rejimdə istənilən vaxt kitabxanalarda və ya satışda olan kitabın mövcudluğunu yoxlaya 

bilərik.   

 Bu gün bütün dünyada elektron nəşrlərə maraq sürətlə artır. Bu, Azərbaycan  üçün də 

xarakterikdir. Ölkədəki iqtisadi çətinliklər dövri nəşrlərin alınması üçün ayrılan vəsaitin azalmasına səbəb 

olub. Nəşriyyatlar öz nəşrlərinin elektron variantlarını təklif etməyə başlayıblar ki, bu da kitabxanalarda 

internetə çıxışın inkişafı ilə birlikdə xüsusilə cəlbedicidir. 

Bir çox kitabxanalar öz fondlarını "onlayn" materiallarla doldurmağa başlamaqdan məmnundurlar. Bu 

baxımdan, düşünmək üçün bəzi mövzular var. Kitabxana köhnə və yeni məlumat mənbələri arasında optimal 

tarazlığı necə tapa bilər? Göründüyükimi, aşağıdakılarınəzərəalmaqməsləhətdir: 

• mövcudvətələbolunannəşrlərinsayıvənövləri; 

• nəşrlərinqiymətivəköhnəvəyenimediayaçıxışındəyəri; 

• kitabxanadankənardainformasiyanınyayılmasınıngenişliyi, ondanistifadəninintensivliyi. 

 Beynəlxalq miqyasda böyük nüfuz və geniş oxucu auditoriyası olan kanada təcrübəsi 

dediklərimizin əyani sübutudur.  
Açar sözlər: mühüm istiqamətlə; qlobal; informasiyalaşdırılma; təhsil müəssisələri; kitabxanalar; texnologiyalar. 

 

ABSTRACT 

 One of the important directions in the development of modern society is its global informatization. 

Against the background of intensive informatization of all spheres of life and activity of modern society, the 
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use of information and communication technologies in the work of libraries of educational institutions is of 

particular importance. 

 Today, with the help of the Internet, we can quickly make any information about a particular 

publication or publishing house. We can check the availability of books in libraries or on sale at any time 

online. 

 The Canadian experience, which has a great international reputation and a wide readership, is a 

clear proof of what we are talking about. 

One of the important directions of the society's development is its global informatization. Against the 

background of intensive informatization of all spheres of life and activity of modern society, the use of 

information and communication technologies in the work of libraries of educational institutions is of 

particular importance. 

The ability to work with new rules, electronic documents and use modern technologies for library activities 

has become a requirement of our time. 

Orientation to the operative acquisition of necessary information is carried out in the concept of library sites 

such as "information gates" and "information portals". 

Today, the basic principle of library development is changing. Thus, we are trying to move to the provision 

of all information, including the collection of information within the library, including the Internet. 

The daily work of the librarian is based on modernization, innovative approach to work, transformation of 

professional education processes. Let's say that education is going through a difficult period of change, and 

the library is with it. 

It is not enough for users to use ICT alone to achieve a new quality of work and information service. In 

addition to technological innovations, there is a need for organizational changes in the work of the library, as 

well as new skills and technologies to work in the library. 

Library users are no longer interested in whether a library has a specific document, but it is important for 

them whether libraries have access to the information they need. 

Keywords: important direction; global; informatization; educational institutions; libraries; technology 

 

GĠRĠS 
 Cəmiyyətin inkişafının mühüm istiqamətlərindən biri onun qlobal informasiyalaşdırılmasıdır.  

Müasir cəmiyyətin həyat və fəaliyyətinin bütün sahələrinin intensiv informasiyalaşdırılması fonunda təhsil 

müəssisələrinin kitabxanalarının işində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə məsələləri 

xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

 Artıq kitabxana  fəaliyyəti üçün yeni qaydalarla, elektron sənədlərlə işləmə, müasir 

texnologiyalardan istifadə bacarığı dövrümüzün tələbinə çevrilmişdir.  

 İKT nədir? Məlumat-Ünsiyyət-Texnologiya 

 İKT cəmiyyətə multimedia formatlarında və müxtəlif məqsədlər üçün məlumat yaratmaq, toplamaq, 

birləşdirmək və çatdırmaq imkanı verən aparat və proqram təminatıdır. 

 Kitabxanada İKT-nin əsas məqsədi İKT-nin həyata keçirilməsidir. İnformasiyada avadanlıq və 

alətlər bir media və metodologiya kimi prosesi təmin edir. Kitabxanada İKT-nin məqsədi ümumilikdə 

istifadəçiləri kompüterlərin və digər elektron daşıyıcıların istifadəsi və işləməsi ilə tanış etməkdir. Bu gün 

kitabxana prosesində öz ixtisaslarını göstərmək üçün İKT terminindən istifadə edilir. Kitabxanada İKT-nin 

tətbiqi sayəsində istifadəçilərə müxtəlif informasiyaya əsaslanan proqram təminatından istifadə etmək və 

informasiya ilə bağlı problemləri həll etmək üçün İKT-dən necə istifadə etmək öyrədilir. O, həmçinin 

istifadəçilərə məlumat toplamaqda kömək edir. Kitabxana həmçinin informasiyanın keyfiyyətini və 

kəmiyyətini artırmaq üçün İKT-dən istifadə edir. Deshmukh, Vijay. M. (2010, s. 26-27). 

Kitabxana üçün İKT-nin üstünlükləri:  

- İKT yeni media, yeni saxlama rejimləri və məlumatların ötürülməsi.  

- İKT fəaliyyətlərini sürətləndirmək üçün kitabxanaya bir çox xidmətlər gətirdi. 

- Ünsiyyət, məsafə və vaxt maneəsini aradan qaldırmağa kömək edir. Texnologiyanın inkişafı kitabxanaların 

səmərəliliyini artırmağa davam edəcəkdir. İstənilən yerdə internet kimi kommunikasiya şəbəkəsinə məlumat 

ötürməyə kömək edir. Bu, böyük axtarış sürəti və imkanları təmin edir. Bu, tədqiqat, hökumət və təhsil 

müəssisələri arasında əlaqə və əməkdaşlığı gücləndirməyə kömək edir. 

-  Dünya miqyasında kitabxanaçılar onlayn ictimai kataloqları (OPAC) olan kataloqlarını onlayn olaraq 

təqdim etdilər, bunlar yerli əldə etmək üçün kitabları müəyyən etmək və seçmək, biblioqrafiya 
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məlumatlarının yoxlanılması və saxlanması üçün axtarış aparmaq üçün yerli mövcud olmayan kitabları 

tapmaq üçün faydalıdır.  

- Kitabxanalarda mövcud olan məlumatlar ana səhifəyə ötürülə və istənilən yerdə istifadəçilərə təqdim edilə 

bilər. Jain, P.B. (2010, səh. 28-29) 

 İKT mühitində kitabxanaçının rolu: 

 İKT-nin təsiri altında dəyişən ssenaridə kitabxanaçının vəzifələri dəyişdirildi.  

Kitabxanaçı dəyişdirilmiş ssenaridə aşağıdakı bacarıqlara malik olmalıdır, çünki kitabxanaçı yüksək ixtisaslı 

peşəkar olacaq, onun ümumi öhdəliyi istifadəçiyə məlumat emalçısı və yayan kimi olmaqdır. Kitabxanaçıya 

öz müştəriləri ilə səmərəli məşğul olmağa kömək edən yumşaq bacarıqlar əldə etməyə ehtiyac var; yumşaq 

bacarıqların bəziləri aşağıda qısaca sadalanır. 

1] Ünsiyyət Bacarıqları:- Kitabxanaçı həm şifahi, həm də yazılı ünsiyyət bacarıqlarını əldə etməyi 

bacarmalıdır. 

2] Uyğunlaşma Bacarıqları :- Kitabxanaçı yeniləri qəbul etməyə hazır olmalıdır 

müasir tendensiyalar üzrə texnika və texnologiyalar. 

3] İdarəetmə bacarıqları :- Ənənəvi idarəetmə bacarıqları ilə yanaşı, kitabxanaçı İKT-yə uyğun olaraq xüsusi 

idarəetmə bacarığına nail olmalıdır. 

4] Marketinq bacarıqları :- Kitabxanaçı öz material və xidmətlərini təbliğ etməyi bacarmalıdır, buna görə də 

kitabxana xidmətlərinin marketinqi üçün vacib olan marketinq bacarıqları. 

5] Biliyin Yenilənməsi: - Kitabxanaçı istifadəçilərə daha yaxşı xidmət göstərmək üçün öz biliklərini 

yeniləməlidir. Jain, P.B. (2010, s. 29-30). 

 İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları bir çox cəhətdən kitabxana xidmətlərinə təsir 

göstərmiş və təsir etmişdir. 

Kolleksiyanın inkişafı: İKT kitablar, jurnallar, qəzetlər və s. kimi məlumat mənbələrini asanlıqla və sürətlə 

əldə etməyi mümkün etmişdir. Nəşriyyatların əksəriyyətinin internetdə öz veb-saytları və internetdə veb-

saytları var və onların kataloqları yeni nəşrlər üçün kitabxanadan axtarıla bilər. 

 Kitabxanaçı öz sifarişini onlayn olaraq yerləşdirə və şübhələri elektron poçt vasitəsilə asanlıqla 

aydınlaşdıra bilər. Bəzi tanınmış naşirlər də nəşrlərinə onlayn girişi təmin edirlər. 

 Yeni texnologiya sayəsində istifadəçi sənədlərini asanlıqla yoxlaya bilər. Sənədlər mövcuddursa, 

istifadəçilərə də eyni şey verilə bilər. Əgər mövcud deyilsə, rezervasiya edilə bilər. Sənədin üzərinə xaricdən 

yapışdırılmış ştrix-kod zolaqlarından istifadə edilməklə sənəd elektron şəkildə verilə bilər. 

İstinad bölməsi istənilən kitabxananın əsasını təşkil edir. Yaxşı təşkil edilmiş kitabxana həmişə tez və 

dəqiqliklə istinad xidməti göstərəcəkdir. İnternetdə istifadəçilərə məlumat vermək üçün istifadə oluna bilən 

çoxlu sayda ilkin və ikinci dərəcəli məlumat mənbələri də mövcuddur. 

 Zəruri məlumatların operativ alınmasına istiqamətlənmə ―informasiya qapıları‖   və ―informasiya 

portalları‖  kimi kitabxana saytları konsepsiyasında həyata keçirilir. 

 Bu gün kitabxananın inkişafının əsas prinsipi dəyişir. Belə ki, kitabxana daxilində məlumatların 

yığılmasından tutmuş, internet də daxil olmaqla, bütün məlumatların təmin edilməsinə keçməyə çalışırıq. 

 Kitabxanaçının gündəlik işi, müasirləşmə, işə innovativ yanaşma, peşəkar təhsil proseslərinin 

transformasiyası üzərində qurulub. Belə deyək ki, təhsil çətin bir dəyişiklik dövründən keçir və kitabxana da 

onunla birlikdədir. 

 İstifadəçilərə  həqiqətən yeni iş keyfiyyətinə və informasiya xidmətinə nail olmaq üçün tək İKT-

dən istifadə kifayət deyil. Texnoloji yeniliklərlə yanaşı, kitabxananın işində təşkilati dəyişikliklərə , eləcə də 

kitabxanada işləmək üçün yeni bacarıqlara, texnologiyalara ehtiyac var. 

Kitabxana istifadəçilərini artıq kitabxana fondlarında konkret sənədin olub-olmaması maraqlandırmır, lakin 

onlar üçün kitabxanaların onlara lazım olan məlumatlara çıxışı açıb-açmayacağı vacibdir.  

 Bunun kolleksiyadakı ənənəvi kitab vasitəsilə, yoxsa onlayn, tam mətnli məlumat bazası vasitəsilə, 

yaxud sənədin operativ elektron şəkildə çatdırılması və ya ―pulsuz‖ İnternetə çıxış yolu ilə həyata 

keçiriləcəyindən asılı olmayaraq, istifadəçilər üçün daha az əhəmiyyət kəsb edir, sürət və məlumat əldə 

etməkdə rahatlıq onlar üçün daha vacibdir. Zəruri məlumatların operativ alınmasına istiqamətlənmə 

―informasiya qapıları və ―informasiya portalları‖ kimi kitabxana saytları konsepsiyasında həyata keçirilir. 

 Xidmətlər həm birbaşa kitabxanada, həm də "onlayn" rejimdə  veb-sayt vasitəsilə  təqdim edilə 

bilər. Onlar həm kitabxananın özü, həm də dövlət, universitet, məktəb, mədəni və peşə təhsili müəssisələri 

ilə əməkdaşlıq edə bilər. 
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Bu gün internetin köməyi ilə müəyyən bir nəşr və ya nəşriyyat haqqında hər cür məlumatı tez bir zamanda 

edə bilirik. "Onlayn" rejimdə istənilən vaxt kitabxanalarda və ya satışda olan kitabın mövcudluğunu yoxlaya 

bilərik.   

 Bu gün bütün dünyada elektron nəşrlərə maraq sürətlə artır. Bu, Azərbaycan  üçün də 

xarakterikdir. Ölkədəki iqtisadi çətinliklər dövri nəşrlərin alınması üçün ayrılan vəsaitin azalmasına səbəb 

olub. Nəşriyyatlar öz nəşrlərinin elektron variantlarını təklif etməyə başlayıblar ki, bu da kitabxanalarda 

internetə çıxışın inkişafı ilə birlikdə xüsusilə cəlbedicidir. 

Bir çox kitabxanalar öz fondlarını "onlayn" materiallarla doldurmağa başlamaqdan məmnundurlar. Bu 

baxımdan, düşünmək üçün bəzi mövzular var. Kitabxana köhnə və yeni məlumat mənbələri arasında optimal 

tarazlığı necə tapa bilər? Göründüyü kimi, aşağıdakıları nəzərə almaq məsləhətdir: 

• mövcud və tələb olunan nəşrlərin sayı və növləri; 

• nəşrlərin qiyməti və köhnə və yeni mediaya çıxışın dəyəri; 

• kitabxanadan kənarda informasiyanın yayılmasının genişliyi, ondan istifadənin intensivliyi. 

 Beynəlxalq miqyasda böyük nüfuz və geniş oxucu auditoriyası olan kanada təcrübəsi 

dediklərimizin əyani sübutudur.  

 Kanada Elmi və Texniki Ġnformasiya Ġnstitutu (KETİİ) (ingiliscə adı: CİSTİ)- 1924-cü ildə 

Kanadada tədqiqat və inkişaf üzrə aparıcı agentlik olan Kanada Milli Tədqiqat  Şurasının kitabxanası kimi 

fəaliyyətə başlamışdır. Bu kitabxana 1957-ci ildə qeyri-rəsmi olaraq milli elmi kitabxana rolunu öz üzərinə 

götürdü və 1967-ci ildə rəsmi Milli Elm Kitabxanası oldu.  

CISTI adı 1974-cü ildə təqdim edilən xidmətlərin geniş miqyasını və elektron informasiya 

məhsullarının və xidmətlərinin inkişafında artan rolu əks etdirmək üçün, Elm və texnologiya ictimaiyyəti 

üçün yaradıldı. CISTI-nin Ottavadakı baş qərargahında elm, texnologiya, mühəndislik və tibb sahəsində 

dünyanın ən əhatəli nəşr kolleksiyalarından biri yerləşir. CISTI filialları Kanada üzrə NRC institutları və 

proqramları ilə birgə yerləşir. CISTI Kanada Milli Tədqiqat Şurasının iyirmiyə yaxın institutundan biridir. 

CISTI-nin rolu çoxşaxəlidir. CISTI müxtəlif vaxtlarda Kanadada tədqiqatçılar və tədqiqat 

təşkilatlarına xidmətlər göstərən və onlar arasında iqtisadi artımı təşviq edən ictimai faydalı bir qurumdur; 

elmi məqalələrin nüsxələrini dünya üzrə müştərilərə çatdıran ödənişli məlumat təminatçısı; mükəmməlliyə 

görə beynəlxalq reputasiyaya malik olan resenziyalı jurnalların elmi naşiri; çoxtərəfli milli və beynəlxalq 

məlumatların iştirakçısıdir. 

Resurslarını, əhatə dairəsini genişləndirmək, məhsul və xidmətləri təqdim etmək üçün CISTI 100-dən çox 

təşkilatla əməkdaşlıq edir. Kanada daxilində bütün akademik kitabxanalar var. 

CISTI həmçinin bir sıra milli və beynəlxalq kitabxana təşkilatlarının fəal üzvüdür. 

Beynəlxalq nöqteyi-nəzərdən, CISTI Elmi və Texniki İnstitutu kimi digər ölkələrdəki bir sıra həmkarları ilə 

tərəfdaşlıq əlaqələri qurmuşdur. 

CISTI Şimali Amerikanın aparıcı elmi, tibbi və texniki məlumat kolleksiyalarından birinə sahibdir. 

Kolleksiya, resursların təkrarlanmasını minimuma endirmək və kanadalılar üçün STM məlumatlarına çıxışı 

maksimum dərəcədə artırmaq üçün digər STM kitabxanaları ilə əməkdaşlığa diqqət yetirməklə milli aktiv 

kimi idarə olunur.  

CISTI-nin əsas kolleksiyası Ottavada yerləşir.  

CISTI kolleksiyasına dünyanın aparıcı elmi nəşriyyatlarının jurnalları, 600 000-dən çox kitab, 

konfrans materialları və texniki hesabatlar və dünyanın hər yerindən mikrofiş üzrə iki milyon texniki hesabat 

daxil olmaqla 50 000-dən çox müxtəlif seriya adları daxildir. CISTI dünyanın hər yerindən konfrans 

materiallarını müəyyən etmək, tapmaq, almaq və kataloqlaşdırmaq üçün xüsusi səy göstərir və əla 

kolleksiyadir. CISTI həmçinin məqalələr, konfrans sənədləri, patentlər, hesabatlar, üzbəüz jurnal 

tərcümələri, seriyalar və kitablar daxil olmaqla elmi, texniki və tibbi tərcümələrin böyük kolleksiyasını 

saxlayır. Kağız sənədlərə əlavə olaraq, CISTI ümummilli NRC əməkdaşlarının istifadə etməsi üçün 3000 

onlayn jurnala lisenziyaya malikdir. 

  Maraqlı tərəflər CISTI-ni dünya STM ədəbiyyatı üçün Kanadanın milli anbarı hesab edirlər  

CISTI dünyada STM məlumatını tələb edən hər kəsə Sənədlərin Çatdırılması xidmətini təklif edir. 

Xidmət CISTI kolleksiyasından çatdırılmaya əsaslanır, lakin ondan kənara çıxır, dünyanın istənilən yerindən 

istənilən mövzuda sənədləri tapmaq və çatdırmaq üçün kolleksiyadır. CISTI-nin Sənədlərin Çatdırılması 
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xidməti, təkmilləşdirilmiş performans və potensialın artırılması ilə nəticələnən inteqrasiya olunmuş sistem 

olan IntelliDoc sistemi tərəfindən asanlaşdırılır və dəstəklənir. Müştərilər CISTI-dən müxtəlif üsullarla 

sənədləri elektron şəkildə sifariş edə bilərlər. 

Öz biblioqrafik bazası olan təşkilatlar OpenURL vasitəsilə sadələşdirilən CISTI-yə interaktiv sifariş 

linki əlavə etməyə dəvət olunurlar. Bu seçimlərdən hər hansı birini istifadə edə bilməyən müştərilər cüzi 

əlavə ödəniş qarşılığında faks, e-poçt pulsuz mətn, telefon və ya poçt vasitəsilə sifariş verə bilərlər. 

CISTI həmçinin sənədləri müxtəlif yollarla çatdırır. Ariel ən çox yayılmışdır. CISTI uzun illər 

Arielin orijinal partnyoru olan Tədqiqat Kitabxanaları Qrupu ilə işləmişdir 

Nəşriyyatçının lisenziyası ilə icazə verildikdə, şifrələnmiş PDF sənəd CISTI veb serverində 

müştərinin kataloquna yerləşdirilir. Şifrələmə hər məqaləni göstərmək və ya çap etmək icazəsi üçün server 

verilənlər bazası ilə əlaqə yaratmağa məcbur edir; hər biri üçün icazə yalnız bir dəfə verilir. CISTI bütün 

müştərilər üçün iş masasına girişi asanlaşdırmaq üçün bu nəşriyyat lisenziyaları ilə bağlı danışıqlarda fəal 

iştirak edir. Lazımi materiallar faks və kuryer vasitəsilə çatdırılır. Müştərilərə e-poçt və ya faks vasitəsilə 

məlumat verilir.  

Sənəd Təchizatının üç səviyyəsi var: Birbaşa, Link və Qlobal. Birbaşa səviyyədə doldurulmuş 

sifarişlər CISTI kolleksiyasından və ya Kanada Kənd Təsərrüfatından verilir. 

Əksər sifarişlər 24 saat ərzində doldurulur. CISTI-də saxlanılmayan sənədlər, müştəri tərəfindən 

göstərildiyi təqdirdə Link səviyyəsində doldurula bilər. CISTI-nin 2005-ci ildən yeddi təşkilatla Link 

tərəfdaşlığı müqaviləsi var. Sənədlərin çoxu Ariel və ya faks vasitəsilə 72 saat ərzində birbaşa müştəriyə 

göndərilir. CISTI və ya onun Linkpartners tərəfindən doldurula bilməyən sifarişlər, müştəri tələb etdiyi 

təqdirdə Qlobal səviyyədə doldurulur. Qlobal sifarişlər dünyanın istənilən yerindən, akademik, sənaye və 

hökumət təşkilatlarından, həmçinin xüsusi kolleksiyalar, nəşriyyatçılar, müəlliflər və kommersiya sənədləri 

vasitəsilə doldurulur. 

Sifarişlər adətən dörd həftə ərzində doldurulur və CISTI sifarişin izlənilməsi, faktura və ödənişlər, 

müəllif hüquqları, kreditlərə nəzarət və sənədlərin çatdırılması ilə məşğul olur. 

Xüsusi tələbləri olan müştərilər üçün CISTI bir sıra Xüsusi xidmətlər təklif edir. CISTI-nin Təcili 

xidməti sənədlərin CISTI-nin iş saatları ərzində faks və ya Ariel vasitəsilə iki saat ərzində çatdırılmasına 

zəmanət verir və ya heç bir ödəniş tələb olunmur. Sənədi təqdim etmək mümkün olmadıqda, iki saat ərzində 

müştəriyə məlumat verilir. Daha uzun sənədlər və kreditlər gecə kuryeri ilə göndərilir. CISTI ―təmiz 

nüsxələri‖ yüksək keyfiyyətli qrafika ilə və ləkələr, işarələr olmadan təmin edə bilər. Hüquqi və ya normativ 

sənədləri müşayiət etmək üçün təmiz nüsxələr tələb oluna bilər. CISTI tələb olunduqda rəngli nüsxələri də 

çatdıra bilər.  

CISTI müəllif hüquqları sahiblərinə hesabat vermək və müəllif hüquqlarını ödəmək öhdəliyini çox 

ciddi qəbul edir. Nəşriyyatçılarla xüsusi müqavilələr bağlandıqda, CISTI royalti ödənişlərini həyata keçirir. 

Mütəmadi olaraq hər bir nəşriyyata, ətraflı istifadə hesabatları ilə (müştəri məlumatı istisna olmaqla) Xüsusi 

müqavilə olmadıqda, CISTI müvafiq müəllif hüququnu ödəyir. 

Kanada 2021-ci ildə Qlobal İnnovasiya İndeksində 16-cı, 2019 və 2020-ci illərdə isə 17-ci yerdə 

qərarlaşıb. 2020-ci ilədək ölkə fizika, kimya və tibb üzrə on beş Nobel mükafatçısı yetişdirib və əsas elmi 

tədqiqatların keyfiyyətinə görə dünyada dördüncü yerdə qərarlaşıb.  

   İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları təkcə bir texnologiya deyil, həm də İKT-nin 

mənimsənilməsi ilə kitabxana məqsədləri ilə idarə olunur, kitabxanalar yeni və müasir informasiya 

texnikaları ilə qarşılaşa bilirlər. İKT informasiya mühitinə böyük təsir göstərmişdir. Kitabxanaçılar biliklərə 

sahib olmalıdırlar, rəqəmsal informasiyanın idarə edilməsində bacarıq və alətlər və bu, kitabxananın 

cəmiyyət üçün informasiya dəstəyi sistemi kimi öz rolunu yerinə yetirməsinə imkan verən əsas uğur amili 

olacaqdır. 
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QIRĞIZ ġAĠRĠ ALIKUL OSMONOVUN POEZĠYASINDA VƏTƏNPƏRVƏR HĠSLƏRĠN 

TƏRƏNNÜMÜ 
(SONG OF PATRIOTIC FEELINGS IN THE POETRY OF KYRGYZ POET ALIKUL OSMONOV) 

Aynurə Babayeva 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin, “Türk araşdırmaları” bölməsinin laborantı, ORCĠD: 0000 0002 9192 6655 

 

XÜLASƏ 

Çağdaş qırğız ədəbiyyatının görkəmli simalarından biri də Alıkul Osmonovdur. Uşaq yaşlarında hər 

iki valideynini itirən Osmonov internatda böyümüş və təhsil almışdır. İnternat həyatı şairə həm maddi, həm 

də mənəvi cəhətdən daha yaxşı şərait yaradır. Burada o, oxumağı və yazmağı öyrənir. Lakin sonralar 

kəndindən uzaqlaşan şair illərlə buraya qayıda bilmədiyi üçün həsrətlə yaşamağa məcbur olur. Yurdundan 

uzaq düşən şair həsrətini gələcəkdə qələmə alacağı şeirlərində tez-tez əks etdirəcək. 

Osmonovun yaradıcılığını tam mənasıyla anlamaq üçün onun yaşadığı dövrün xüsusi şərtlərini 

vurğulamaq olduqca vacibdir. O dövrdə Qırğızıstan Sovetlər Birliyinin tərkibində olan, repressiv kommunist 

qüvvələr tərəfindən idarə olunan bir dövlət idi. Həmçinin İkinci Dünya Müharibəsi bir çox ölkələrdə olduğu 

kimi Qırğızıstanda da böyük maddi və mənəvi çətinliklərə səbəb oldu. Bu bəlalar Alıkul Osmonovun 

həyatına da çox mənfi təsir göstərir. Lakin bütün bunlarla yanaşı, şairin həyat eşqi olduqca yüksək olmuşdur. 

Müasir qırğız poeziyasının qabaqcıllarından sayılan Alıkul Osmonovun şeirlərində vətənpərvərliyin 

müqəddəsliyindən tutmuş, bəşəriyyətin varlığının səbəblərinə qədər geniş məzmuna rast gəlirik. Şairlərin bir 

çoxundan fərqli olaraq hər mövzuya müraciət edən Osmonov vətənlə bağlı şeirlərilə xüsusi tanınır. ―Ana 

yurdum‖, ―Gölün gece görünüşü‖, ―Vatanım‖, ―Kırgız gölü‖, ―Köyün bahçesi‖, ―Kırgız dağları‖, 

―Vatanım‖, ―Isık göl‖ və s. kimi şeirləri bu qəbildəndir. 

Yurdunun dağına, daşına torpağına aşiq olan şairin şeirlərdə həsrət aydın hiss olunur. Döyünən 

ürəyinin, qısacıq ömrünün hər saniyəsini vətənə qurban verməyə hazır olan şair əsl vətənpərvərdir. Vətənin 

başına gələcək hər müsibətə sinə gərməyə hazır olan Osmonov vətənə qarşı törədiləcək hər bir təhlükədən 

qorxur. Vətənin birliyi, bütövlüyü şairi ən çox düşündürən məqamlardan biridir. Otuz beş yaşında həyatla 

vidalaşan şairin vətən həsrəti, eşq yanğısı və xəstəliyi onun poeziyasına da sirayət etmişdir. Alıkul Osmonov 

poeziyası qırğız ədəbiyyatı ilə yanaşı bütün türk xalqları ədəbiyyatları tərəfindən tədqiqata cəlb olunması 

vacib yaradıcılıq yoludur. 

Açar sözlər: Alıkul Osmonov, Vətən, Şair, Qırğız Ədəbiyyatı 

SUMMARY 

Alikul Osmonov is one of the prominent figures of contemporary Kyrgyz literature. Osmonov, who 

lost both parents as a child, grew up and studied in a boarding school. Boarding life creates better conditions 

for the poet, both materially and spiritually. Here he learns to read and write. However, the poet, who later 

moved away from his village, was forced to live longingly because he could not return here for years. The 

poet, who is far from his homeland, will often express his longing in the poems he will write in the future. 

In order to fully understand Osmonov's work, it is important to emphasize the special conditions of 

his time.  At the time, Kyrgyzstan was part of the Soviet Union, ruled by repressive communist forces. The 

Second World War also caused great material and moral difficulties in Kyrgyzstan, as in many other 
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countries. These troubles have a very negative impact on the life of Alikul Osmonov. But in addition to all 

this, the poet's love for life was very high. 

In the poems of Alikul Osmonov, one of the pioneers of modern Kyrgyz poetry, we find a wide range 

of content, from the sanctity of patriotism to the reasons for the existence of mankind. Unlike many poets, 

Osmonov is known for his poems about the homeland. ―My homeland‖, ―Night view of the lake‖, ―My 

homeland‖, ―Kyrgyz lake‖, ―Village garden‖, ―Kyrgyz mountains‖, ―My homeland‖, ―Issık lake‖ and others. 

poems like this. 

The longing of the poet, who is in love with the mountains and rocks of his homeland, is clearly felt 

in his poems. The poet is a true patriot who is ready to sacrifice every second of his beating heart and short 

life to his homeland. Osmonov, who is ready to face any tragedy that befalls the country, is afraid of any 

threat to the country. The unity and integrity of the homeland is one of the poet's most thought-provoking 

moments. The poet, who died at the age of thirty-five, longed for his homeland, the fire of love and illness 

also infected his poetry. Alikul Osmonov's poetry is an important creative way to be involved in the study of 

Kyrgyz literature, as well as the literature of all Turkic peoples. 

Keywords: Alikul Osmonov, Homeland, Poet, Kyrgyz Literature 
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Məhəmməd Füzulinin Yaradıcılığında ġifahi Xalq Ədəbiyyatı 

 

Əliyeva XoĢbəxt Təyyan 
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

 

XÜLASƏ 

          Dünya ədəbiyyatının dahi sənətkarı Məhəmməd Füzuli Oğuz əşirətinin Bayat tayfasındandır. O, 

şəxsi mütaliəsi sahəsində orta əsr elmləri, xüsusən dini-fəlsəfi cərəyanlar, ərəb tərcümələri əsasında yunan 

fəlsəfəsi ilə yaxından tanış olmuş, klassik türk, ərəb, fars və hind ədəbiyyatını öyrənmişdir. Şair Şərq 

şeirinin ən yaxşı ənənələrini ustalıqla davam etdirərək onun inkişafına öz töhfəsini vermişdir. Məhəmməd 

Füzuli ənənə ilə yeniliyi birləşdirərək Şərq şeirini saysız-hesabsız yaradıcılıq uğurları ilə çoxaltmışdır. O, 

özündən əvvəlki Şərq və Qərb bədii fikirinin inkişafını aydın göstərmiş, dahi sənətkarın sənəti eyni zamanda 

örnək və etalona çevrilmişdir. Buna görə də, Füzuli yaradıcılığı özündən sonrakı əsərlərin mənəvi 

tərəqqisinə təkan vermişdir. Dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzuli şifahi xalq ədəbiyyatından 

bəhrələnərək azərbaycanca, farsca və ərəbcə müxtəlif janrlı bədii və elmi əsərlər yazmışdır. Füzuli fəlsəfi 

mahiyyətli qəsidələrini, ―Yeddi cam‖, ―Ənisül-qəlb‖, ―Səhhət və Mərəz‖, ―Şikayətnamə‖ əsərlərini qocalıq 

dövründə qələmə almışdır. Şair qəsidələrini ayrıca bir əsər kimi toplayaraq kitab şəklinə salmış, türk, fars və 

ərəb dillərində divanlar tərtib etmişdir. 

      Məhəmməd Füzulinin yaradıcılığında şifahi xalq ədəbiyyatı ənənələri bədii ədəbiyyatımızla və 

poeziyamızla sıx şəkildə bağlıdır. Bu qırılmaz əlaqə Füzuli  dühasının ən bariz göstəricisidir. Şair şifahi xalq 

ədəbiyyatından geniş istifadə etmiş, xalqın zəngin söz sərvətini dərindən öyrənərək öz əsərlərində yeri 

gəldikcə işlətmişdir. Nağıllarda, əfsanələrdə, rəvayətlərdə yaşayan xalq dünyagörüşü, həyata, məhəbbətə 

baxışı Füzuli poeziyasına bir doğmalıq gətirmişdir. Şifahi xalq ədəbiyyatı ənənələri şair üçün əvəzsiz fikir 

mənbəyi olmuşdur.      Məhəmməd Füzuli  xalqının bədii irsini araşdırıb onun ən yaxşı cəhətləri öyrənmiş və 

yaradıcılığı dövründə ondan geniş istifadə etmişdir. Dövrün qüdrətli şairi olduğundan xalqın sevgisini 

qazanan Füzulinin yaratdığı əsərlərdəki dərin məzmun, pak və ülvi hisslər ilə xalq qaynaqlarından 

bəhrələnməsi onun fəlsəfi poeziyasının göstəricisidir.  

SUMMARY 

The great artist of world literature Muhammad Fuzuli is from the Bayat tribe of the Oghuz tribe. In 

the field of personal reading, he got acquainted with medieval sciences, especially religious and 

philosophical currents, Greek philosophy on the basis of Arabic translations, studied classical Turkish, 

Arabic, Persian and Indian literature. The poet skillfully continued the best traditions of Eastern poetry and 

contributed to its development. Combining tradition and innovation, Mohammad Fuzuli multiplied Oriental 

poetry with countless creative successes. He clearly showed the development of Eastern and Western artistic 

thought before him, and the art of the great artist became both an example and a standard. Therefore, 

Fuzuli's work gave impetus to the spiritual progress of his later works. The great Azerbaijani poet 

Mohammad Fuzuli, using oral folk literature, wrote works of art and science of various genres in 

Azerbaijani, Persian and Arabic. Fuzuli wrote his philosophical poems, "Seven glasses", "Anisul-heart", 

"Health and Disease", "Complaint" in his old age. The poet collected his poems as a separate work and 

compiled them into a book, and composed divans in Turkish, Persian and Arabic. 

     The traditions of oral folk literature in the works of Mohammad Fuzuli are closely connected with our 

literature and poetry. This unbreakable connection is the most obvious indicator of Fuzuli's genius. The poet 

made extensive use of oral folk literature, deeply studied the rich vocabulary of the people and used them in 

his works. The worldview, life and love of the people living in fairy tales, legends and myths brought a 
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nativeness to Fuzuli's poetry. Traditions of oral folk literature have been an invaluable source of thought for 

the poet. Mohammad Fuzuli studied the artistic heritage of the people, studied its best features and used it 

extensively during his career. Fuzuli, who won the love of the people because he was a powerful poet of the 

time, benefited from the folk sources with the deep content, pure and sublime feelings in his works, which is 

an indicator of his philosophical poetry. 

  

GĠRĠġ 

XVI əsrin dahi şairi Məhəmməd Füzuli Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında mühüm xidmətləri olan 

sənətkardır. O, şəxsi mütaliəsi sahəsində orta əsr elmləri ilə, xüsusən dini-fəlsəfi görüşlər, ərəb və yunan 

fəlsəfəsi ilə yaxından tanış olmuşdur. Klassik türk, ərəb, fars və hind ədəbiyyatını öyrənmişdir. Şair Şərq 

şeirinin ən yaxşı ənənələrini ustalıqla davam etdirərək onun inkişafına öz töhfəsini vermişdir. Məhəmməd 

Füzuli ənənə ilə yeniliyi birləşdirərək Şərq şeirini saysız-hesabsız yaradıcılıq uğurları ilə çoxaltmışdır. O, 

özündən əvvəlki Şərq və Qərb bədii fikirinin inkişafını aydın göstərmiş, dahi sənətkarın sənəti eyni zamanda 

örnək və etalona çevrilmişdir. Buna görə də, Füzuli yaradıcılığı özündən sonrakı əsərlərin mənəvi 

tərəqqisinə təkan vermişdir. Şair gənc yaşlarında Azərbaycan klassik ədəbiyyatını dərindən öyrənmiş, 

Xaqani, Nizami və Nəsimi yaradıcılığından bəhrələnmişdir. Məhəmməd Füzulinin yaradıcılığında şifahi 

xalq ədəbiyyatı ənənələri bədii ədəbiyyatımızla və poeziyamızla sıx şəkildə bağlıdır. Bu qırılmaz əlaqə 

Füzuli  dühasının ən bariz göstəricisidir. Şair şifahi xalq ədəbiyyatından geniş istifadə etmiş, xalqın zəngin 

söz sərvətini dərindən öyrənərək öz əsərlərində yeri gəldikcə işlətmişdir. Nağıllarda, əfsanələrdə, 

rəvayətlərdə yaşayan xalq dünyagörüşü, həyata, məhəbbətə baxışı Füzuli poeziyasına bir doğmalıq 

gətirmişdir. Şifahi xalq ədəbiyyatı ənənələri şair üçün əvəzsiz fikir mənbəyi olmuşdur. Məhəmməd Füzuli  

xalqının bədii irsini araşdırıb onun ən yaxşı cəhətləri öyrənmiş və yaradıcılığı dövründə ondan geniş istifadə 

etmişdir. Şair şifahi xalq ədəbiyyatından bəhrələnərək azərbaycanca, farsca və ərəbcə müxtəlif janrlı bədii 

və elmi əsərlər yazmışdır.      

       Şair şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrindən istifadə edərək ―Bəngü-Badə‖ (―Tiryək və Şərab‖), 

―Söhbətül-Əsmar‖ (―Meyvələrin Söhbəti‖), ―Həft cam‖ (―Yeddi cam‖), ―Rindü-Zahid‖, ―Yəqub və Yusif‖ 

(―Hədiqətüs-süəda‖ dastanından) kimi bir sıra epik əsərlər qələmə almışdır. Yaradıcılığının zirvəsi olan 

―Leyli və Məcnun‖ poeması isə Şərq və dünya poeziyasının incilərindən hesab olunur. Füzuli fəlsəfi 

mahiyyətli qəsidələrini, ―Yeddi cam‖, ―Ənisül-qəlb‖, ―Səhhət və Mərəz‖, ―Şikayətnamə‖ əsərlərini qocalıq 

dövründə qələmə almışdır. Şair qəsidələrini ayrıca bir əsər kimi toplayaraq kitab şəklinə salmış, türk, fars və 

ərəb dillərində divanlar tərtib etmişdir.  

       ―Bəngü-Badə‖ (―Tiryək və Şərab‖) Məhəmməd Füzulinin ilk əsəridir. Bu poema XVI əsr Səfəvi 

hökmdarı Şah İsmayıl ilə Osmanlı sultanı Sultan Səlim arasında baş verən Çaldıran döyüşünə və Səlimin bu 

döyüşdəki qələbəsinə həsr olunmuşdur. ―Bəngü-Badə‖ poeması alleqoriyanın zirvəsi hesab olunur. Bununla 

yanaşı, şair I Şah Təhmasib və onun sərkərdələrinə, o cümlədən, ayrı-ayrı vali və xanlara qəsidələr 

yazmışdır.  

      Füzulidən öncə Nizami Gəncəvi ilk dəfə ―Leyli və Məcnun‖ mövzusunu 1188-ci ildə ədəbiyyata 

gətirmişdir. Məhəmməd Füzuli isə şah əsəri olan ―Leyli və Məcnun‖ poemasını 1537-ci ildə qələmə 

almışdır. Şair bu əsərini Bağdada gələn Sultan Süleyman Qanuniyə həsr etmişdir. Bu poemada xalq adət-

ənənəsi və xalq mənəviyyatı ilə bağlı keyfiyyətlər o qədər çoxdur ki, hamısını qeyd etmək mümkün deyil. 

Füzulinin iri həcmli, epik xarakterli əsəri olan ―Leyli və Məcnun‖ poemasının mövzusu əfsanəvidir, lakin 

burada xalqın həyat səhnələri də öz əksini tapmışdır. Əfsanə ərəblər haqqında olsa da, şairin qəlbindən 

süzülən sətirlər Azərbaycan xalq yaradıcılığından bəhrələnmişdir. Füzuli sənətinin böyüklüyünü göstərən ən 
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güclü cəhətlərdən biri də məhz budur. ―Leyli və Məcnun‖ poemasında Füzuli öz dövrünün bir çox ictimai 

mənəvi əlamətlərini görüb onlar haqqında yeri gəldikcə məlumatlar verir. Şair xalq adət və ənənəsini yada 

salaraq deyir:  

      Sən kimi yanan fəraqə çoxdur. 

      Əmma, bu imiş çü xəliqə adət, 

      Sən həm cəzə eyləmə ziyadət. 

      Qız daim ata evində qalmaz. 

      Peyvəstə anaya mehr salmaz. 

      Lazım meyi-qəflət eyləyib nuş 

      Eyləsəsn atan-anan fəramuş. 

      Leyli bu sözü qılardı ilqar, 

      Deməzdi bir özgə mehnətim var.  (4. s.99) 

       Əsərdə toy ənənəsi Leyli üçün İbni Səlamın elçi gəlməsi səhnəsində geniş şəkildə təsvir edilmişdir. 

Leylinin toy mərasimi, gəlinin geyimi, bəzək əşyaları və başqa bu kimi adət-ənənələrin poemada öz əksini 

tapması xalqımızın qədimdən bəri yaşayıb gəlməkdə olan mənəvi keyfiyyətlərinin öyrənilməsi baxımından 

çox qiymətlidir. Poemada bu adət-ənənələr belə təsvir olunur: 

      Əncüm gühəri olub səbəfuz 

      Qıldı şəbi-tari ğeyrəti-ruz, 

      Gülçöhrə sənəmlər oldular cəm, 

      Rəsmi-tərəb etdilər mürəttəb. 

      Beş yüz büti-gülrüxü şəkərləb, 

      Yüz qönçə dəhənli mahparə, 

      Gül suyu sərpərdi rəşgüzarə, 

      Yüz gülrux əlində məcməri-ud, 

      Eylərdi həvayi ənbərahud 

      Yüz mahliqa olub günasaz, 

      Qoşmuşdu sədayi-sazə avaz. 

      Yüz nərgisi-məst gəzdirib cam,  

      Əhbabə verirdi cami-gülfam, 

      Yüz gül başı üzprə yüz təbəq zər 

      Olmuşdu nişar üçün müqərrər  (4. s.99-100) 

       Şair Leylinin gəlinköçmə mərasimini, toy şənliklərini, təntənəli geyim və bəzəkləri, qız-gəlinlərin 

çalıb-oxumasını təsvir edərkən təkcə o dövr adət-ənənələrini əks etdirməklə qalmamış, həm də xalq 

adətlərinə olan dərin hörmət və sevgisini ifadə etmişdir. 

       Füzuli poeziyasında dövrün yas mərasimləri də real şəkildə verilmişdir. ―Leyli və Məcnun‖ 

poemasında Leylinin faciəli aqibəti əks olunur. O, Məcnunu sevdiyini heç kimə danışmır, hətta anası da bu 

sirri bilmir. Hamı Məcnunun onu sevdiyini və Leylinin buna görə kədərləndiyini güman edir. İbni Salamın 

ölümündən sonra Leylinin dərdi bir az da artır. Şair xalqın yas mərasimini yada salaraq deyir:  

      Derlər bu idi ərəbdə adət 

      Kim, ər əgər ölsə, qalsa övrət 

      Bir il, iki il tutardı matəm, 

      Fəryadü fəğan edib dəmadəm. 

      Xoş gəldi bu adət ol, nigarə, 

      Fəryadü fəğanə buldu çarə. 
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      Matəmgədə eylədi məqamın, 

      Matəmdə keçirdi sübhü şanın. 

      Bir neçə gün onda ağlayıb zar, 

      Həm ata evinə döndü naçar.  (4. s.143)  

       Belə qənaətə gəlmək olar ki, Məhəmməd Füzuli Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına məxsus olan 

nağıl, rəvayət, əfsanə və dastanlardan xəbərdar olmuş, ―Leyli və Məcnun‖ poemasını yazarkən onlardan 

bəhrələnmişdir. Dahi şairinin bu poeması bütün Azərbaycan ədəbiyyatına, xüsusilə də məhəbbət 

dastanlarına böyük təsir göstərmişdir.  

       Məhəmməd Füzulinin farsca yazdığı ―Rindü-Zahid‖ əsəri Yaxın Şərq ədəbiyyatı tarixində yazılmış 

ən dəyərli hekayələrdən biridir. Şair bu əsərində Rind və Zahid obrazlarını qarşılaşdıraraq danışdırır. Burada 

zahid bir ata ilə Rind adlı oğlu mübahisə edir. Əsərdə deyilir: 

      Ey namaz vaxtı zahidlərin səcdə etdiyi, 

      Ey niyaz zamanında rindlərin rəğbət bəslədiyi Allah! 

      İstər həqiqət əhli olsun, istər məcaz əhli, 

      Hər kəs bir dil ilə sirrini Sənə söyləyir. (2. s.43) 

       Zahid oğlu Rində nəsihətlər verir, onun padşah sarayında mövqe qazanmasını istəyir. Zahid oğluna 

deyir ki, insanın həyatda uğur qazanması üçün elm və biliyə yiyələnməyi vacibdir. Rind isə ağıllı övladdır 

və düşünür ki, padşah sarayında nüfuz sahibi olmaq xatirinə elm və bilik qazanmağa dəyməz. Zahid 

meyxanəni şeytanın evi hesab edir. Rind atasına deyir ki, Allah hər şeyə qadir ola-ola öz düşməninin evini 

abad edir. Əsərin sonunda ata ilə oğul qərara gəlirlər ki, əsas məsələ hansı peşəyə yiyələnmək deyil, həmin 

peşə sayəsində necə ömr sürməkdən və necə yaşamaqdan ibarətdir. Bu nəsihətlər gənc nəslin mənəvi 

tərbiyəsindəki rolu baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir. ―Rindü-Zahid‖ əsəri ağıl ilə qəlbin birləşməsini 

özündə əks etdirir. 

       Füzuli yaradıcılığı boyu bütün dinlərə hörmətlə yanaşan, Uca Tanrıya hədsiz məhəbbəti tərənnüm 

edən, eləcə də insana verdiyi yüksək qiymətlə fərqlənən şair olmuşdur. Dahi sənətkar tez-tez Quran 

rəvayətlərinə müraciət etmiş, bununla da yaradıcılığının əsas cəhəti olan Allahsevərliyini və 

insanpərvərliyini bir daha nümayiş etdirmişdir. Füzuli şifahi xalq ədəbiyyatı mənbələrindən bəhrələnərək 

Quran rəvayətlərindən  əvəzsiz fikir mənbəyi kimi istifadə etmişdir. Şair Adəm, Nuh, İbrahim, Yusif, İsa, 

Musa, Əyyub və başqa peyğəmbərlərlə bağlı hekayələri, o cümlədən, Məhəmməd əleyhissəlam ilə bağlı 

rəvayətləri öz əsərlərində əks etdirmişdir. Belə rəvayətlərə şairin ―Hədiqətüs-süəda‖ əsərində daha çox rast 

gəlmək olar. Həmin əsərdə yer alan ―Yəqub və Yusif‖ hekayəsi Quranın 111-ci ayəsi olan ―Yusuf Surəsi‖ 

haqqındadır. Yusiflə bağlı hekayə belə nəql edilmişdir:  

     4. Bir zaman Yusif atasına demişdi: ―Atacan! Mən (yuxuda) on bir ulduz və Günəşlə Ayı gördüm. 

Gördüm ki, onlar mənə səcdə (təzim) edirlər‖. 

     5. (Atası Yəqub) dedi: ―Can oğul! Yuxunu qardaşlarına danışma, yoxsa sənə bir hiylə qurarlar. Çünki 

Şeytan insanın açıq-aşkar düşmənidir. 

     6. (Yuxuda gördüyün kimi) Rəbbin səni (başqalarından) seçib üstün tutacaq, sənə yuxu yozmağı 

öyrədəcək, bundan əvvəl babaların İbrahimə və İshaqa nemətini tamamladığı kimi, sənə və Yəqub nəslinə də 

tamamlayacaqdır. Həqiqətən, Rəbbin (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!‖ 

     7. Yusifin və qardaşlarının qissəsində (bu haqda) soruşanlar üçün (neçə-neçə) ibrətlər vardır. 

     8. Bir zaman (Yusifin qardaşları öz aralarında) belə demişdilər: ―biz (bir-birimizə bağlı, sayca çox) güclü 

bir dəstə olduğumuz halda, Yusif və onun (atabir-anabir) qardaşı (Bin Yamin) atamıza daha əzizdirlər. 

Həqiqətən, atamız açıq-aşkar bir yanlışlıq içindədir!‖ 
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     9. (Aralarından biri dedi) ―Yusifi öldürün və ya (uzaq) bir yerə atın ki, atanız mehrini yalnız sizə salsın. 

Ondan sonra isə (tövbə edib) əməlisaleh bir camaat olarsınız!‖ (1. s.234-235)  

       Daha sonra məlum olduğu kimi, Yusif qardaşları tərəfindən quyuya atılır və atası illərlə Yusifin 

həsrətini çəkir, gecə-gündüz ağlayaraq oğlunun yolunu gözləməkdən gözləri kor olur. Füzuli Yaqubun 

başına gələn bu müsibətlərin səbəbi kimi Yaqub peyğəmbərin Yusifi yola salarkən onu Allaha yox, böyük 

qardaşı Rubilə tapşırmasında görür və bu fikrini belə ifadə edir: 

      Hiç məqsudə dəstrəs bulmaz, 

      Qeyri-Məbuda etimad qılan. 

      Vasili-mənzili-murad olmaz, 

      Unudub anı qeyri yad qılan (4. s.230)  

       Məhəmməd Füzuli ―Söhbətül-Əsmar‖ alleqorik əsərində obrazlar vasitəsilə sətiraltı mənalarla 

mövcud ictimai quruluşa qarşı çıxır və öz dövrünü tənqid edir. Əsər həm də nəsihətverici xarakter daşıyır. 

Şair burada dünyanın faniliyindən belə söhbət açır: 

      Yəqin etdi ki, bu dünya işi nizamsızdır, 

       Heç kimsəyə eyibar yoxdur,- 

       Birisi tac sahibi, 

      O birisi ona möhtacdır. 

      Allah Leyliyə gülrəngli yanaq bəxş edib ki, 

      Qeys onu görəndə Məcnun olsun. 

      Yusifə elə bir gözəllik verib ki, 

      Züleyxa dərdə mübtəla olsun. 

      Əzrayə elə bir hüsnü-vəcahət verib ki, 

      Vamiqi ona əsir etsin. 

      Bu köhnə evin vəfası yoxdur, 

      Onun dərdi-qəmi, cəfası çoxdur. (3. s.230) 

       Füzulinin əsərləri şifahi xalq yaradıcılığına min bir tellə bağlı olan sənət inciləridir. Böyük şairin 

əsərlərinin dillər əzbəri olması, əsrlərdən bəri Şərq ədəbiyyatından örnək sayılması onun böyüklüyündən 

irəli gəlir. Füzuli sənətini şifahi xalq ədəbiyyatına, xalqın mənəvi sərvətinə bağlayan mühüm keyfiyyət 

əsərin ruhu ilə, nəfəsi ilə müəyyən olunmuşdur. Böyük qəlb şairinin qüdrətli ilham mənbəyi xalq üçün yazıb 

yaratmaq, xalqın dərdini xalqın özünə demək, onların dərdlərinə şərik olmaq idi. Bu dünya durduqca Füzuli 

sənəti yaşasın və hər zaman dillər əzbəri olaraq qalsın.   

1. Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcüməsi. Bakı, 2012, s. 672 

2. Məhəmməd Füzuli. Rind və Zahid. Bakı, 2012, s. 136 

3. Məhəmməd Füzuli. Seçilmiş əsərləri. I cild. Bakı, 2005, s. 327 

4. Məhəmməd Füzuli. Seçilmiş əsərləri. II cild. Bakı, 2005, s. 263 

5. Mir Cəlal Füzuli sənətkarlığı. II nəşri. Maarif nəşriyyatı. Bakı, 1994, s. 348 
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FUNKSIYASINDA ÇIXIġ EDƏN QRAMMATIK ġƏKILÇILƏR 

(Methods of formation of suffixes in the Azerbaijani language and grammatical suffixes acting as lexical suffixes) 
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XÜLASƏ 

Müasir Azərbaycan ədəbi dili öz ahəngdarlığına, səlisliyinə, musiqiliyinə, ifadəliliyinə, fonetik, leksik 

və qrammatik quruluşun zənginliyinə görə dünyanın ən zəngin dillərindən biri hesab olunur. Dilimizdə söz 

yaradıcılığı prosesinin üsul və yolları baxımından da zənginliyi xüsusilə diqqəti cəlb edir. Dilçilikdə söz 

yaratma prosesinin üsul və yollarının sayı gah iki, gah üç, gah da ki dörd göstərilir. Ümumiləşmiş bir fikir kimi 

qeyd edə bilərik ki, bu proses daha çox, leksik, morfoloji və sintaktik yolla baş verir. Əlbəttə, söz yaratma 

prosesində bunları bir-birindən təcrid etmək, onlara ayrılıqda yanaşmaq düzgün deyil. Söz yaradıcılığı prosesi 

dilin bütün qatlarında, bütün səviyyələrində paralel gedən bir fasiləsiz prosesdir. Bu yol və üsulların hamısı dil 

üçün eyni dərəcədə əhəmiyyətlidir. Bunların hamısı bir-birilə əlaqədar olub, üzvi vəhdət təşkil edərək dilin 

inkişafında mühüm rol oynayır. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bunların arasında morfoloji yolla sözyaratma 

prosesi xüsusilə fərqlənir. Morfoloji yolla söz yaradıcılığı prosesi müasir Azərbaycan ədəbi dilində 

derivatologiyanın əsasını təşkil edir.     

Demək olar ki, bu, mürəkkəb tarixi bir proses olduğu üçün dilin derivatoloji quruluşu ilə yanaşı, leksik 

və morfoloji yaruslarının inkişafında da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bizə məlum olan qədim yazılı abidələrin, 

mətnlərin dili üzərində apardığımız linqvistik tədqiqatlar da göstərir ki, söz yaradıcılığının mərkəzində məhz 

morfoloji yol aparıcı mövqeyə malikdir. Məlumdur ki, derivatoloji prosesdə morfoloji yol dedikdə sözdüzəldici 

şəkilçilərlə əmələ gələn sözlər nəzərdə tutulur. Bu mənada Azərbaycan dilində  söz yaradıcılığı prosesi  çox 

inkişaf etmişdir.  Dilimizdəki, ad, əlamət, keyfiyyət və hərəkət bildirən sözlər qrupuna mənsub olan leksik 

vahidlər bu cəhətdən zəngin sözdüzəldicilik xüsusiyyətinə sahibdir.    

Azərbaycan dilində leksik şəkilçilərin yaranma yolları müxtəlifdir. Onlardan biri də mənanın dəyişməsi 

vasitəsilə düzələn şəkilçilərdir. Bu yolla yaranmış şəkilçilər əsasən qrammatik şəkilçilərin leksik şəkilçi 

funksiyasında çıxış etməsi ilə yaranır. Belə morfemlərə dilimizdə daha çox isim, sifət və zərflərə aid söz 

yaradıcılığında rast gəlmək mümkündür. Bu qrupa daxil olan şəkilçilərin hamısı son şəkilçi olub, qoşulduğu 

sözlərdə əsasən, əşya, alət, şəxs, vasitə, əlamət, keyfiyyət, yer, məkan, zaman, tərz və s. kimi müxtəlif çalarlar 

ifadə edir. Demək olar ki, Azərbaycan dilindəki bu tip şəkilçilərin çoxu qeyri-məhsuldar şəkilçilərdən ibarətdir. 

Eyni zamanda türk dillərində də müəyyən fonetik fərqlərlə işlənməsinə təsadüf edilir.    

Qeyd edək ki, bu prosesə dil tarixinin qədim qatlarından rast gəlinməkdədir. Ona görə də belə 

morfemlərin tədqiqi dilin etimoloji, derivatoloji, qrammatik quruluşunu öyrənmək baxımından yaxşı material 

verir. 

Açar sözlər: Şəkilçi, Söz Yaradıcılığı, Qeyri-Məhsuldar Şəkilçi, Leksik Şəkilçi, Qrammatik Şəkilçi, Semantika 

SUMMARY 

Modern Azerbaijani literary language is considered one of the richest languages in the world due to its 

harmony, fluency, musicality, expressiveness, richness of phonetic, lexical and grammatical structure. The 

richness of the process of word formation in our language is especially noteworthy in terms of methods and 

ways. In linguistics, the number of methods and ways of word formation is sometimes two, sometimes three, or 

sometimes four. As a generalized idea, we can say that this process takes place in a more lexical, 

morphological and syntactic way. Of course, in the process of word formation, it is not right to isolate them 

from each other, to approach them separately. The process of word creation is a continuous process that runs in 

parallel at all levels of language. All of these ways and methods are equally important for language. All of 
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these are interconnected and play an important role in the development of language by forming an organic 

unity. However, it should be noted that the process of morphological word formation differs from them. The 

process of word formation in a morphological way is the basis of derivatology in the modern Azerbaijani 

literary language. It can be said that this is a complex historical process, so it is important not only for the 

derivatological structure of the language, but also for the development of lexical and morphological layers. Our 

linguistic research on the language of ancient written monuments and texts known to us also shows that the 

morphological path has a leading position in the center of word creation. It is known that in the derivatological 

process, morphological way means words formed with word-forming suffixes. In this sense, the process of 

word formation in the Azerbaijani language is very developed. Lexical units in our language, which belong to 

the group of words denoting nouns, signs, qualities and actions, have a rich lexical property in this respect.

 The ways of formation of lexical suffixes in the Azerbaijani language are different. One of them is 

suffixes, which are formed by changing the meaning. Suffixes formed in this way are mainly formed by the fact 

that grammatical suffixes act as lexical suffixes. Such morphemes can be found in the creation of nouns, 

adjectives and adverbs in our language. All the suffixes in this group are final suffixes, and in the words they 

are added, they are mainly objects, tools, persons, means, signs, qualities, place, space, time, style, and so on. 

expresses different shades such as. It can be said that most of these suffixes in the Azerbaijani language are 

unproductive suffixes. At the same time, it is used in Turkish languages with certain phonetic differences. 

 It should be noted that this process is found in the ancient history of language. Therefore, the study of 

such morphemes provides good material in terms of studying the etymological, derivatological, grammatical 

structure of the language. 

Key words: Suffix, Word Formation, Non-Productive Suffix, Lexical Suffix, Grammatical Suffix, Semantics. 
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Nazilə Abdullazadə 
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Ədəbiyyatın tədrisi texnologiyası 

kafedrasının müdiri, ORCID:0000-0002-1829-7178 

 

XÜLASƏ  

 Müstəqil Azərbaycanda yeni təhsil siyasəti 1995-ci ildən başlanmışdır. ―Azərbaycan Respublikası 

təhsil sahəsində İslahat Proqramı‖ qəbul olunmuş,  normativ-hüquqi baza yaradılmış, öyrədici innovasiya 

tədbirləri həyata keçirilmişdir. 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikası Ümumi təhsilin konsepsiyası (Milli 

Kurikulum) sənədi  təsdiq edilmişdir. 

Kurikulumun təsdiqi yeni tədris planlarının və dərsliklərin yaradılması zərurətini ortaya çıxarır və 

tədris fənləri üzrə yeni dərslik komplektləri hazırlanır. 2012-2013-cü tədris ilindən başlayaraq 2018-2019-cu 

tədris ilinə qədər ümumtəhsil məktəblərinin V-XI sinifləri  üçün Ədəbiyyat dərslikləri  şagirdlərin 

istifadəsinə verilir.  
Ənənəvi dərsliklərdən fərqli olaraq, yeni nəsil dərsliklərdə ədəbi biliklər şagird şəxsiyyətinin 

formalaşmasına, nəticəyönümlülüyə, hər hansı bir bədii mətn vasitəsilə məntiqi və yaradıcı təfəkkürün 

inkişafına xidmət edir. Müasir təlim texnologiyaları və iş formalarının tətbiqi əsasında tərtib edilən yeni 

ədəbiyyat dərsliklərində ədəbiyyatın öyrədilməsi tarixi-xronoloji prinsip əsasında  tərtib edilmiş və gənc 

nəslin ədəbi təhsilinin, tərbiyəsinin inkişaf vəzifələrinin yerinə yetirilməsi  

məqsədinə yönəldilmişdir. Dərsliklərin metodik sistemində ciddi dəyişikliklər edilmiş, bütövlükdə interaktiv 

təlimin reallaşdırılmasına istiqamətləndirilmişdir. Şagirdlərin mövzu ilə bağlı əvvəlki biliklərindən istifadə, 

onları bədii əsərlərin müqayisəli öyrənilməsinə, təfəkkürün inkişafına, fəndaxili və fənlərarası inteqrasiyanın 

yaradılmasına istiqamətləndirən sual və tapşırıqlar sistemi  standartların reallaşdırılmasına əlverişli zəmin 

yaradır.  
Ədəbiyyat dərslikləri şagirdləri bədii əsərlərin məzmununu dərindən qavramağa, ideya-bədii 

özünəməxsusluğunu, qoyulmuş proiblemləri təhlil süzgəcindən keçirməyə, həyatla əlaqələndirməyə, 

əsaslandırılmış nəticə çıxarmağa istiqamətləndirir. 

Məzmun standartlarının reallaşdırılması baxımından dərsliklər dörd ildən bir təkmilləşdirilir. İlk 

növbədə tapşırıqların məzmununda xeyli yeniliklər diqqəti cəlb edir. ―Oxu strategiyaları‖nda, Tənqidi 

Təfəkkürün İnkişafında Mütaliə və Yazı layihəsində, həmçinin digər təlim texnologiyalarında əksini tapmış 

faydalı təlim metodları və iş növlərindən ardıcıl istifadəyə geniş  yer verilir  ki, bu da şagirdlərdə  oxu və 

təhlillə əlaqədar bacarıqların inkişafına geniş yol açır. Bütün bunlarla yanaşı, tapşırıqların növ müxtəlifliyi, 

rəngarəngliyinə dərslik müəllifləri tərəfindən diqqət yetirilir.  Bu, oxunun fərqli formalarda təşkil olunması, 

məzmun üzrə işin müxtəlif cür tətbiq edilməsi, təhlilin yeni şəkillərdə aparılmasına imkan yaradır.   

 Açar sözlər: Kurikulum Təhsili, Yeni Nəsil Dərsliklər, Ədəbiyyat, Innovasiya, Metodik Sistem. 

 

ABSTRACT 

In 1995, independent Azerbaijan implemented a new education policy. The "Education Reform 

Program of the Republic of Azerbaijan" was approved, a normative-legal foundation was established, and 

educational innovation measures were put in place. In 2006 The concept of General Education (National 

Curriculum) of the Republic of Azerbaijan was approved. Curriculum approval highlights the need for new 

curriculum and textbooks, and new textbook sets are being developed. From the 2012-2013 academic year 

to the 2018-2019 academic year, literature textbooks for secondary school grades V-XI are available for 

students to use. 

Unlike traditional textbooks, literary knowledge in the new generation of textbooks serves the 

formation of the student's personality, the development of logical and creative thinking through any literary 
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text. The teaching of literature in new literature textbooks is on the historical-chronological principle and 

aims to fulfill the development tasks of literary education and upbringing of the younger generation. 

Significant changes have been made to the textbook methodological system in order to fully 

implement interactive learning. The question and task system, which directs students to use their prior 

knowledge on the subject, directs them to the comparative study of works of fiction, the development of 

thinking, the creation of intradisciplinary and interdisciplinary integration, creates a favorable environment 

for standard implementation. Literature textbooks help students gain a deeper understanding of the content 

of works of fiction by analyzing the ideological and fictional originality, the posed problems, relating them 

to life, and drawing reasonable conclusions. 

Textbooks are improving in the four years period in case of context standards. Firstly, there are lots of 

innovations in the context of exercises. In the ―Reading strategies‖, improvement of Criticism thinking and 

writing projects, also a wide range of useful training methods and types of work reflected in other learning 

technologies. Along with all this, diversity of exercises, paying attention of variegation by textbook authors. 

This, arranging the reading in different forms, various application of work on content, allows analysis in 

new forms. 

Key words: Curriculum Education, New Generation Textbooks, Literature, Innovation, Methodological 

System. 

GĠRĠġ 

Şagirdlərin milli-mənəvi dəyərlərə, azərbaycançılıq ideologiyasına yiyələnməsində  ədəbiyyat 

dərsliklərinin rolu çox böyükdür. Ötən illərin (sovet dövrü) ədəbiyyat dərslikləri daha çox ədəbi biliklərin 

verilməsinə, şagirdlərin yaş səviyyəsi nəzərə alınmadan mürəkkəb məzmunlu əsərlərin öyrənilməsinə 

xidmət edirdi. Yeni nəsil ədəbiyyat dərsliklərində ədəbi biliklər şagird şəxsiyyətinin formalaşmasına, 

nəticəyönümlülüyə, hər hansı bir bədii mətn vasitəsilə məntiqi və yaradıcı təfəkkürün inkişafına xidmət edir. 

Bəs dərslik necə yazılmalıdır? Təbii ki, dərsliklər bilavasitə həmin sahənin mütəxəssisləri  tərəfindən 

yazılmalı,  yazılarkən ali və orta ixtisas təhsil müəssisələri üçün hazırlanan Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 23.04.2010-cu il tarixli 75 və 76 nömrəli müvafiq qərarları ilə təsdiq edilmiş ―Ali 

təhsilin dövlət standartı və proqramı‖na və ―Orta ixtisas təhsilinin dövlət standartı və proqramı‖na uyğun 

olaraq ali təhsilin bakalavriat və magistratura səviyyələrinin ixtisasları, eləcə də orta ixtisas təhsilinin 

subbakalavr hazırlığı üzrə Təhsil Nazirliyinin təsdiq etdiyi təhsil proqramlarında göstərilən fənlər və 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 03.06.2010-cu il tarixli 103 nömrəli qərarı ilə təsdiq olunmuş 

―Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)‖na uyğun olaraq ümumi təhsil üzrə 

Təhsil Nazirliyinin ən son təsdiq etdiyi təhsil proqramları (kurikulumları) nəzərdə tutulmalıdır.   

2012-ci ildən etibarən nəşr olunan yeni nəsil (kurikulum) Ədəbiyyat dərsliklərinin  məzmununda 

xeyli dəyişiklik edilmiş, məzmun xətləri üzrə təlim nəticələrinə nail olunmasına səy edilmişdir.  

Dərsliklərdəki hər bir mövzuda azərbaycançılıq, vətənə, xalqa dərin məhəbbət, milli iftixar hissi aydın 

duyulur. Mənəvi sərvətimizin – milli ədəbiyyatımızın ləyaqəti, qüdrəti bütün mövzulardan qırmızı xətt kimi 

keçir. Xüsusən xalqımızın, müzəffər ordumuzun ikinci Qarabağ müharibəsində qələbəsini əks etdirən 

əsərlərin dərsliklərə (VII sinif) daxil edilməsi təqdirəlayiqdir. Fikrimizcə, bu, ədəbiyyat dərslərində 

şagirdlərin vətənpərvərlik tərbiyəsi baxımından daha geniş imkanlar yaradacaqdır.  Daha geniş təsəvvür 

yaratmaq üçün  ümumtəhsil məktəbərinin ayrı-ayrı siniflər üçün  Ədəbiyyat dərsliklərinə nəzər salaq. Qeyd 

edək ki, V-XI sinif Ədəbiyyat dərsliklərinin (VI sinif istisna olmaqla)  müəlliflərindən ikisi  Kurikulum 

layihəsi  Ədəbiyyat fənni üzrə milli məsləhətçilər, ADPU Ədəbiyyatın tədrisi texnologiyası kafedrasının 

əməkdaşları pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,  dos. Soltan Əliyev (Hüseynoğlu) və  dos. Bilal Həsənovdur.    

Yeni nəsil Ədəbiyyat dərslikləri. V sinif. Ümumtəhsil məktəblərinin V sinifləri üçün ―Ədəbiyyat‖ 

dərsliyi (fənn kurikulumunun tələblərinə uyğun olaraq, tematik prinsip əsasında hazırlanmışdır. Dərsliyə 

daxil edilən yeddi bölmə bədii ədəbiyyatın mühüm mövzuları əsasında müəyyənləşdirilmişdir: şifahi xalq 

ədəbiyyatı inciləri; yurd sevgisi; ana məhəbbəti; mənəvi dəyərlər; həmişəyaşar hikmətlər;  müharibə və 

insan haqqı; uşaq dünyası, uşaq taleyi; əməyə məhəbbət, zəhmətə çağırış; təbiətin gözəlliyi, təbiətə qayğı.  

―Dərsliklə necə işləməli?‖, ―Bədii ədəbiyyat söz sənətidir‖ başlıqlı giriş xarakterli mətnləri dərsliyin müsbət 

cəhətlərindən biri kimi qeyd edilməlidir.  
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Dərsliyin hazırlanmasına verilən pedaqoji tələblər gözlənilmiş, bədii nümunələr 5-ci sinif şagirdlərinin 

yaş və bilik səviyyəsinə uyğun seçilmişdir. Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələri ilə yanaşı, dünya xalqlarının 

ədəbiyyatından da nümunələr seçilmiş və dərsliyə daxil edilmişdir. N.Gəncəvi, Ə.Xaqani, A.A.Bakıxanov, 

S.S.Axundov, A.Şaiq, H.Cavid, Ə.Cavad, S.Rəhimov, S.Vurğun, M.Rzaquluzadə, B.Vahabzadə,  H.Arif və 

digər sənətkarlarımızın yaradıcılığından verilən nümunələr şagirdlərin maraq və ehtiyaclarına uyğundur. 

Dərslik müəllifləri tərəfindən məzmun standartlarının gözlənilməsi dərsliyə ədəbi-nəzəri anlayışlarla bağlı  

tapşırıqlar sisteminin daxil edilməsində təsdiqini tapır.   

Bədii əsərlərin tədrisi üzrə dərslikdə əksini tapmış metodik yanaşma fənn kurikulumunun tələblərinin 

reallaşdırılmasına geniş imkan yaradır. Bütün mövzuların əvvəlində verilmiş üç blok-tapşırıq şagirdlərin 

irəlicədən mənimsədikləri bilik və bacarıqların yada salınmasına, tətbiqinə, zənginləşməsinə və müstəqil 

fəaliyyətinə səmərəli istiqamət verir. ―Yada salın‖, ―Düşünün‖ başlıqlı ilk iki tapşırıq müəllimin motivasiya 

yaratması işini də xeyli asanlaşdırır. Məsələn: ilk mövzu – ―Ana maral‖ əfsanəsi ilə bağlı ―Yada salın‖ 

başlığı altında verilən suallar belədir: 1. Öyrəndiyiniz hansı əfsanələri xatırlayırsınız? 2. Əfsanələrin 

nağıllarla oxşar və fərqli cəhətləri hansılardır? 

Bu suallar əsasında müsahibə aparan müəllim digər məsələlərlə yanaşı, şagirdlərin əfsanə janrı 

barədəki biliklərini də aşkara çıxarır, ilkin əlavələr edir, əfsanənin tədrisinə ayrılan saatlarda janrın özəlliyi 

barədəki məlumatın zənginləşməsi qayğısına qalır.   

Bədii mətnlərin oxusunun səmərəli təşkili üçün mətnkənarı suallar oxu prosesində şagirdlərin daha 

diqqətli olmalarına, mətnə şüurlu və yaradıcı yanaşmalarına səbəb olur. Maraqlıdır ki, mətnkənarı suallar 

təkcə mətnin məzmununu məhdudlaşdırmır, həm də nəzəri biliklərin yada salınmasına və 

dərinləşdirilməsinə imkan yaradır. Məsələn: ―Yetim İbrahimin nağılı‖ ilə bağlı mətnkənarı suallar (―Bu 

parçada nağıla məxsus hansı cəhətlər var?‖, ―Nağıllar üçün yeni nə müşahidə etdiniz?‖)  mətnin məzmununa 

diqqətli yanaşmağa sövq etməklə məhdudlaşmır, həm də janrla bağlı mənimsənilmiş biliklərin yada 

salınmasına və  zənginləşdirilməsinə xidmət edir. 

Bədii mətndəki bəzi parçalarla bağlı sual tərtib etməyin təklif olunması   şagirdlərdə müstəqil 

düşüncənin inkişafına, onlarda ilkin təhlil bacarıqlarının yaranmasına əhəmiyyətli təsir edir. 

Bədii əsərlərin öyrənilməsi üzrə təklif olunmuş tapşırıqlar məzmun standartlarının tələbləri, idrak 

taksonomiyasının səviyyələri diqqət mərkəzində saxlanılmaqla hazırlanmışdır. Ümumiyyətlə, dərslikdəki 

sual-tapşırıqların məzmununa və quruluşuna görə metodikanın son tələbləri əsasında hazırlanması, 

rəngarəngliyi, tələblərinin şagirdlər üçün əlçatan olması ilə diqqəti cəlb edir. 

Yeri gəlmişkən, fənn kurikulumunun məzmun standartının (1.1.3. Sadə süjetli bədii nümunələri 

(əfsanə, nağıl, təmsil, hekayə) hissələrə ayırır, plan tərtib edir, məzmununu müxtəlif formalarda (yığcam və 

geniş) nağıl edir) dərsdə həyata keçirilməsi ilə bağlı dərslikdəki nümunələr (səh.15, 31) şagirdlərin bu 

yöndəki fəaliyyətinə səmərəli istiqamət verir. Bu nümunələrdən aydın olur ki, məzmununu yığcam və ya 

geniş danışmaq üçün hissələrin seçilməsində şagirdlər sərbəstdir. Deməli, şagirdlər dərslikdə 

müəyyənləşdirilmiş hissələrin daxilində bu fəaliyyəti gerçəkləşdirə bilərlər. 

VII sinif  Ədəbiyyat dərsliyi məzmun və  tərtibat cəhətdən etiraf etmək lazımdır ki, özünəqədərki 

dərslikləri kölgədə qoyur. Dərslik müəllifləri unutmamışlar ki, şagirdlərin bədii sözü duymaq, başa düşmək, 

dəyərləndirmək bacarığına yiyələnməsi müəllimin qarşısında duran başlıca vəzifələrdəndir. Yeniyetməlik 

dövründə bədii sözün qavranılmasında, təhlilində yaranan çətinliklər, bu sahədə müəllimləri narahat edən 

məsələlər dərsliyin tərtibində nəzərə alınmışdır. Belə ki, dərsliyin elmi-metodik aparatı hər bir mövzu üzrə 

dərsin gedişi, bədii mətnin qavranılması, təhlili yollarının müəyyənləşdirilməsi, şagirdlərin müstəqil işinin  

təşkili, ədəbi-nəzəri anlayışların mənimsədilməsi və tətbiqi imkanları barədə müəllimə səmərəli iş sistemi 

təklif edir. Şifahi və yazılı nitqin inkişafı üzrə təklif olunan bərpaedici və yaradıcı müstəqil işlər, təlim 

materiallarının məzmun, dil-üslub baxımından şagirdlərin yaş və  qavrama səviyyəsinə uyğun olması, seçim 

imkanlarının, inklüzivliyin gözlənilməsi də dərsliyin məziyyəti kimi qeyd olunmalıdır. 

Dərslik belə bir qənaət yaradır ki, sözlə yaradılan bədii obraza, bədii detala diqqət yetirilməsi,  

hisslərin tərbiyəsi, dünyagörüşünün formalaşdırılması, təxəyyülün inkişafı dərslik üzərində iş zamanı diqqət 

yetirilməli olan mühüm məsələlərdir. Bu, çox əhəmiyyətli məqamdır. Çünki dərsliyə daxil edilmiş bədii 

mətnlərdən və metodik tövsiyələrdən də göründüyü kimi, söz sənətinin dəyərli nümunələrinin öyrənilməsi 
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yeniyetmə oxucunu həyatın gözəlliyini və mürəkkəbliyini duymağa, özünüdərkə, onun hiss və 

təsəvvürlərinin zənginləşməsinə, vətəndaşlıq keyfiyyətləri formalaşmasına  ciddi təsir göstərir. Dərsliyə 

inşa və essenin yazılması ilə bağlı tövsiyələr, layihələr üzrə iş nümunələri, hər bölmə üzrə sinifdənxaric oxu 

üçün tövsiyə olunan, yüksək ideya-bədii dəyərə malik əsərlərin daxil edilməsi də təqdirəlayiqdir. 

IX sinif Ədəbiyyat dərsliyi. Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi  üçün ―Ədəbiyyat‖ dərsliyində 

Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənn kurikulumunun IX sinifdə tarixi-

xronoloji ardıcıllığın gözlənilməsi tələbi, eləcə də düzgünlük, elmilik, əyanilik, müasirlik, tamlıq, ardıcıllıq,  

yaş səviyyəsinə uyğunluq, təlim vaxtına uyğunluq, oxunaqlılıq, inklüzivlik, inteqrativlik prinsipləri 

gözlənilmişdir. 

Müsbət haldır ki, ədəbiyyatımızın inkişaf mərhələləri müəyyənləşdirilərkən Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası Rəyasət Heyətinin təsdiq etdiyi ədəbiyyat tarixinin dövrləşdirilməsi konsepsiyasında 

(Azərbaycan MEA-nın Rəyasət Heyətinin qərarı, № 14/1.23 sentyabr 2015-ci il)   Azərbaycan ədəbiyyatı 

tarixinə, onun dövrləşdirilməsinə və ədəbi prosesə yeni yanaşma, elmi-metodoloji prinsip və tələblər diqqət 

mərkəzində saxlanılmışdır. 

Dərslikdə milli-demokratik hərəkat, sovet dönəmi və dövlət müstəqilliyi dövründə Azərbaycan 

ədəbiyyatı aĢağıdakı mərhələlər üzrə əks olunmuşdur: 

- Azərbaycanda milli-demokratik hərəkat dövründə  ədəbiyyat. 

- II mərhələ. Sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı.  

- Proletkultçuluq və repressiya dövründə ədəbiyyat (1920-1940) 

- Ġkinci Dünya müharibəsi, Ģəxsiyyətə pərəstiĢ və mülayimləĢmə dövründə ədəbiyyat (1941-

1960) 

- III mərhələ. Milli özünüdərk və dövlət müstəqilliyi dövründə Azərbaycan ədəbiyyatı 

- Milli-mənəvi özündərk dövründə ədəbiyyat (1961-1990) 

- Dövlət müstəqilliyi dövründə Azərbaycan ədəbiyyatı (1991-ci ildən günümüzə qədər) [bax: 

Ədəbiyyat, IX sinif, 2021]. 

       Dərsliyə müəyyənləĢdirilmiĢ ədəbi dövrlərdə yazıb-yaratmıĢ görkəmli sənətkarların əsərlərinin 

daxil edilməsi təqdirəlayiqdir. Belə ki, Azərbaycanda milli-demokratik hərəkat dövrünə ədəbiyyatımızı 

Əhməd Cavad, Cəfər Cabbarlı, proletkultçuluq və repressiya dövründə ədəbiyyat dövrünə Abdulla Şaiq, 

Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Almas İldırım, Mikayıl Müşfiq, ikinci dünya müharibəsi, şəxsiyyətə pərəstiş, 

mülayimləşmə dövrünə Səməd Vurğun, Süleyman Rüstəm, Mir Cəlal, Məhəmmədhüseyn Şəhriyar, Mirzə 

İbrahimov, milli-mənəvi özünüdərk dövrünə Rəsul Rza, Ġsmayıl ġıxlı, Ġsa Hüseynov, Məmməd Araz, 

Əli Kərim, Anar, Elçin, dövlət müstəqilliyi dövrünə  Qılman Ġlkin, Bəxtiyar Vahabzadə, Xəlil Rzanın 

əsərləri daxil edilmiĢdir. 

  Bu,  Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənn  kurikulumundakı 

mühüm  müddəanın − ümumi orta təhsilin tamamlandığı IX sinifdə ədəbiyyatın qədim dövrlərdən bu günə 

qədər keçdiyi inkişaf yolunun izlənilməsinin nəzərə alındığını göstərir. 

        Didaktik tələblərin − şəxsiyyətyönümlülük, tələbyönümlülük, nəticəyönümlülük, tərbiyəviliyin 

gözlənilməsi, şagirdlərin idraki, ünsiyyət və psixomotor fəaliyyətləri əsasında həyati bacarıqların, milli və 

bəşəri dəyərlərin formalaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirilməsi, tədris vahidlərinin və materialların sadədən 

mürəkkəbə doğru ardıcıllığın,  lirik şeirlərdən, hekayələrdən   tədricən çoxsüjetli, mürəkkəb kompozisiyalı 

janrlara, irihəcmli əsərlərə (povest, poema, roman, dram) keçid gözlənilməsi dərsliyin uğuru kimi qeyd edilə 

bilər.   

         Davamlı inkişaf konsepsiyasına müvafiq olaraq, ətraf mühitə qayğıkeş münasibətin, təbii sərvətlərdən 

səmərəli istifadənin, ictimai və milli-mənəvi dəyərlərin təbliği dərslikdə önə çəkilir.  Dərslikdə təbiətə qayğı 

və sevgini, şagirdlərin ekoloji tərbiyəsini, xalqımıza xas olan mənəvi dəyərləri əks etdirən əsərlərə 

(C.Cabbarlı ―Ana‖, A.Şaiq ―Anabacı‖, S.Vurğun ―Ananın öyüdü‖,  R.Rza ―Çinar ömrü,‖ ―İ.Şıxlı ―Namərd 

gülləsi‖, İ.Hüseynov ―Zəhər‖ və s. ) geniş yer verilmişdir. İstər əsərin məzmunu, istərsə də təhlillə bağlı 

tərtib olunmuş sual və tapşırıqlar rəngarəng olub, şagirdlərin deklarativ, prosedural, kontekstual biliklərinin 

formalaşmasına imkan yaradır. 
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        Dərslikdə differensial təlimin, sağlamlıq imkanları məhdud olan şagirdlərin təhsilinin, inklüzivliyin 

təmin edilməsi məqsədilə bərpaedici, yaradıcı, qapalı, açıq, yarımaçıq tipli suallardan,  hazırlıq, bilik 

baxımından müxtəlif səviyyəli şagirdlər üçün tapşırıq variantlarından, cədvəllərdən və s. istifadə 

olunmuşdur.  

       Dərsliyin metodik sistemi bilavasitə interaktiv təlimin tətbiqinə əsaslanmışdır. Bu, əsərin oxusu, 

müzakirəsi və təhlili zamanı interaktiv təlimin mərhələlərinin gözlənilməsində, interaktiv metodların (beyin 

həmləsi, müzakirə, təqdimat, tədqiqat və s.), fəal iş formalarının (fərdi, cütlüklə, kiçik və böyük qrupda iş)  

tətbiqində özünü ardıcıl göstərir. 

Uzun illər pedaqoji təcrübəyə malik metodist-müəlliflər dərslikdə nəzəri məlumatlarla praktik 

tapşırıqlar arasında vəhdət və mütənasibliyin gözlənilməsini də diqqətdə saxlamış, ədəbi-nəzəri anlayışların 

(inversiya, simvol, metonimiya,  povest, roman, konflikt, sərbəst şeir və s.) bədii mətnlər əsasında praktik 

tapşırıqlarla  möhkəmləndirilməsini məqsədəuyğun  saymışlar. 

X-XI SĠNĠF ƏDƏBĠYYAT DƏRSLĠKLƏRĠ. Kurikulum X-XI sinif dərsliklərinin məzmunu ötən 

illərin dərsliklərindən köklü fərqlənir.  İstər icmal, istərsə də monoqrfik mövzuların məzmununda 

dəqiqləşdirilmələr aparılmış, ədəbiyyat tarixinin AMEA tərəfindən müəyyənləşdirilmiş yeni 

dövrləşdirilməsi dərslikdə nəzərə alınmışdır. 11-ci sinif dərsliyində yeni dövrləşdirmə  tətbiq edilmiş, icmal 

mövzular yenidən yazılmışdır.  

 Müxtəlif dövrlərdə nəşr olunmuş yuxarı sinif ədəbiyyat dərsliklərində icmal materialları lüzumsuz 

məlumatlarla yüklənir, xüsusilə yuxarı siniflərdə faktların, rəqəmlərin çoxluğu, sadalanması və izahı 

mövzunun tədrisini ağırlaşdırırdı. Yeni dərsliklərdə icmal materiallarının hamısında dövrün sosial-siyasi 

vəziyyəti, ədəbi mənzərəsi, söz sənətinin  inkişaf xüsusiyyətləri yığcam, konkret nümunələr əsasında şərh 

edilir, konkretliklə yanaşı, uğurlu ümumiləşdirmələr diqqəti cəlb edir. ―Azərbaycan şifahi xalq yaradıcılığı‖ 

icmal mövzusunun tədrisində şifahi xalq ədəbiyyatı ilə əlaqədar aşağı siniflərdə öyrənilmiş bütün növ və 

janrlar, onların özünəməxsusluğu işıqlandırılmış, həmçinin konkretliklə ümumiləşdirmə paralel şəkildə 

verilmişdir. Bu, bütün yazıçıların həyatı və yaradıcılığı haqqında ümumi məlumatın verilməsində də özünü 

qabarıq göstərir. Məsələn, Nizaminin poema yaradıcılığı, Füzulinin bütövlükdə yaradıcılığının tədrisində 

şagirdlərin diqqəti  konkret məlumatlarla yanaşı, maraqlı ümumiləşdirmələrə yönəldilir.   

Bildiyimiz kimi, Təhsil proqramının (kurikulumun) tələblərinə uyğun olaraq, ədəbiyyat nəzəriyyəsi 

anlayışlarının böyük bir qismi V-IX siniflərdə öyrədilmiş olur. X və XI siniflərdə yaradıcılıq metodları, 

ədəbi məktəblər, cərəyanlar və s. barədə ayrıca vəsait əsasında məlumat verilir. Buna baxmayaraq, 

dərslikdə icmal mövzularda, monoqrafik materiallarda ədəbiyyat nəzəriyyəsi üzrə məlumatların verilməsi 

təqdiredicidir. Dərslik müəllifləri bununla kifayətlənməmiş, ―Qısa ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti‖ində, 

klassik ədəbiyyatla bağlı, demək olar ki, əsas nəzəri anlayışların hamısının izahını vermişlər. 

NƏTĠCƏ. Qeyd olunanlar yeni nəsil (kurikulum) ədəbiyyat dərsliklərinin  özünəqədərki  

dərsliklərdən fərqli olaraq,   məzmun, üslub və elmi-metodik tələblərə cavab verdiyini   deməyə əsas verir.   

Bu dərsliklərin dili və üslubu ədəbi dil normalarına uyğundur, aydınlığı, oxunaqlı olması ilə oxucunu təmin 

edir. Dərsliklərdə şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi üçün materialların daxil edilməsi, eləcə də onda 

şagirdlərin özünüqiymətləndirmə material və meyarlarının verilməsi diqqətəlayiqdir.  

Dərsliklərdə gender, irq, etnik və din məsələlərinə həssas yanaşıldığını bütün bölmələrdə müşahidə 

etmək mümkündür. Bu, istər bədii əsərlərin seçilməsində, istərsə də metodik tövsiyə və tapşırıqlarda aydın 

hiss olunr. 

Tövsiyələrdə, şərhlərdə, sual və tapşırıqlarda fikrin aydın, dəqiq ifadəsinə ciddi səy göstərildiyini  

müşahidə etmək mümkündür. 

Lakin bütün müsbət cəhətləri ilə bərabər, dərsliklərdə görmək istədiyimiz  məqamlar da var. Belə ki: 

- Məktəb ədəbiyyat kursunun məqsədi yaşı yüz illərlə ölçülən ədəbiyyat tariximizi bütövlükdə 

öyrətmək deyil. Xüsusilə ədəbiyyat tarixində dərin iz qoymuş, ədəbi məktəb yaratmış sənətkarların 

yaradıcılığı X və XI siniflərdə tədris materialı kimi verilir. Dərsliyə əsərləri daxil edilən sənətkarlarla 

dərindən tanış olmaq, onların verilən əsərini bütöv şəkildə öyrənmək, təhlil işini geniş aparmaq üçün təlim 

materiallarının həcminin azaldılması, daha dəqiq desək, yaradıcılığı və əsərləri tədris edilən sənətkarlarının 

sayının azaldılması ədəbiyyat tariximizə dair biliklərin daha keyfiyyətli mənimsənilməsinə  imkan yaradar. 
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- Eyni zamanda, dərsliklərin qarşısına qoyulmuş başlıca məqsəd təlim prosesində tədqiqat 

konsepsiyasının həyata keçirilməsidir. Elə buna görə də istər ədəbi-tarixi materialların, istərsə də təhlil 

materiallarının dərslikdə şərhi zamanı elə mövqe tutulmalıdır ki, şagirdlər əlavə mənbələr əsasında 

araşdırmaya, tədqiqat aparılmasına ciddi ehtiyac duysunlar. Şagirdlərin bunu həyata keçirmələri üçün 

dərslikdə konkret mənbələr göstərilmişdir. Təəssüf ki, ümumtəhsil məktəblərində bu məsələ lazımi 

səviyyədə dəyərləndirilmir. Başqa sözlə, şagirdlərin mənbələr üzrə araşdırma aparmalarına zəif diqqət 

yetirilir. DİM-in hazırladığı test suallarında da tədqiqatçılıq, araşdırma nəzərə alınmır. Təlim nəticələrinin 

test üsulu ilə yoxlanmasını nəzərə alaraq, mənbələr əsasında öyrənilənlərə aid testlərin verilməsi  

fikrimizcə,  şagirdlərin inkişafı baxımından faydalı olardı.  

Bütün dövrlərdə dərslik təlim prosesində istifadə olunan əsas vasitələrdən biri olub.  Hazırda 

informasiya texnologiyalarının inkişafı,  məlumat mənbələrinin sayının artması bizi dərsliyin yeganə bilik 

mənbəyi  olması fikrindən nisbətən uzaqlaşdırsa da, müstəqil düşünmə, tədqiqatçılıq, yaradıcılıq vərdişləri 

aşılamaq, tənqidi təfəkkürün inkişafı,  tədris prosesində qarşıya çıxa biləcək bir çox probleminlərin aradan 

qaldırılmasında yaxşı dərsliyin rolu danılmazdır. 
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ENIS BEHIÇ KORYÜREYIN MILLI MÜCADILƏ IDEYALI ġEIRLƏRI 

 

Validə ġıxəliyeva 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti,“Türk araşdırmaları” bölməsinin elmi işçisi 

 

XÜLASƏ 

XX əsrin ―Beş hececiler‖ şairləri sırasına daxil olan və əsərlərində türkçülüyü, turançılığı təbliğ 

edərək milli duyğuların yer aldığı vətən, millət sevgisindən bəhs edən şairlərdən biri də Enis Behiç 

Koryürekdir. Abdülhak Hâmid, Tovfiq Fikrət, Cənab Şahabəddin ve Cəlal Sahirin təsiri ilə əruz vənində 

yazdığı ilk şeirlərinin əsas mövzu istiqaməti təbiət və sevgi motivlərinin üsütünlük təşkil edirdi. Milliyətçi 

yazarın sonrakı dönəm şeirlərində musiqi növlərini əruz vəzninə tətbiq edərək əruz vəznini yeni bir formaya 

salmaq istəmişdir. Şeir yaradıcılığına birinci dünya müharibəsi və milli mübarizə zamanında başlamış ―Beş 

hececiler‖ ənənəvi şeir yazma formasından uzaqlaşaraq yeni üslubda yaradıclıqla məşğul olmanı əsas 

götürmüşlər. Ona görə də I dünya müharibəsi zamanı Enis Behiç Koryüreyin yaradıcılığında milli hiss və 

düşüncələrin yer aldığı milli ideyaların yürüdüldüyü müharibə və qəhrəmanlıq mövuları aparıcı mövqe 

tuturdu.Millətin, istiqlaliyyətinin, vətənin bütövlüyünün təhlükə altında olduğunu, hökumətin işğalçıların 

təzyiqi altında olduğunu, millətin taleyinin yenə də qətiyyət və qərarla müəyyən olunacağını bəyan olunduğu 

bir dönəmdə Enis Behiç Koryürek  xalqa dəstək üçün mütəmadi olaraq vətənpərvərlik ruhlu şeirlər yazaraq 

insanları daima bu istiqamərdə ruhlandırırdı. 

Açar sözlər: Millət, Vətən, Mübarizə, Vətənpərvərlik, Xalq 

SUMMARY 

Enis Behich Koryurek is one of the poets of the 19th century who was one of the poets of the "Five 

Syllables" and spoke about the love of the homeland and the nation, in whose works there are national 

feelings by promoting Turkism and Turanism. The main themes of his first poems, written under the 

influence of Abdulhak Hamid, Tovfiq Fikret, Mr. Shahabaddin and Jalal Sahir, were the predominance of 

motives of nature and love. In the later poems of the nationalist author, he wanted to change the form of 

music into a new form by applying the types of music to the scale of eruz. Poetry, which began during the 

First World War and the national struggle, moved away from the traditional form of poetry "Five Syllables" 

and based on a new style of poetry. Therefore, during the First World War, the themes of war and heroism, 

in which the national ideas of national feelings and thoughts were carried out, occupied a leading position in 

the works of Enis Behich Koryurei. At a time when it was declared that the nation, its independence and the 

integrity of the homeland were under threat, the government was under pressure from the occupiers, and the 

fate of the nation would be determined by determination and determination, Enis Behich Koryurek always 

inspired people to write patriotic poems. 

 

Keywords: Nation, Homeland, Struggle, Patriotism, People 

 
 

GĠRĠġ 

 

Millət bayrağı altında birləşən türk xalqının bir olub milli mücadələyə qoşulması ifadə olunaraq xalqın 

mübarizkar ruhunun ifadəsini əks edən―Ordunun duası‖ vətənvərlik pafosunda yazılmış Çanaqqala savaşına 

həsr edilmiş şeirlər sırasındadır. Vətən mücadiləsi uğrunda milli səsləyiş edən şair milli ruhu oyatmaq 

uğrunda Çanaqqala savaşında əsgərlər arasında milli çağırışın təsir dairiəsini daha da artırmaq üçün şeirdə 

yüksək bir mübarizkalıq hissləri ifadə etmişdir. Bu çağırış təkcə əsgərlərə deyil eyni zamanda türk xalqına 

olan bir çağırışdır. Şeirdə islamiyyətə bağlı olan türk xalqının milli mənəvi düşüncəsində hər şeydə uca olan 

allaha yalvarış, allaha dua edilməsi, hər bəndin başlanğıcında azadlıq uğurundakı milli mücadilə üçün  allaha 

müraciət edilərək dillərində allah kəliməsi qəlblərində vətən deyərək mübarizəyə atılanlan türk ordusuna bu 

ilahi varlığın onlara kömək edilməsi istənilir. Şair haqq uğurunda döyüşə atılan türk əsgərləri üçün Allaha üz 

tutaraq onun dərgahında ona əl açıb vətən uğurunda qan tökərək canlarında keçən türk ordusuna  yadımı 

üçün yalvarış edir. 
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Ey ulu Tanrı, işte biz: 

İmanımız lekesiz, 

Yüz sürdük vatanın toprağına. 

Ey ulu Tanrı, işte biz: 

Öz Türkoğlu erleriz; 

Toplandık ―Milliyet‖ bayrağına. 

Bağrımızdan kopup gelen, 

Sana kadar yükselen 

Bu duâyı kabul eyle, âmin! 

Göklerinde dalga vuran, 

Dünyaları dolduran 

Bu duâyı kabul eyle, âmin! 

   

Ey ulu Tanrı, her zaman 

Hak yolunda parlayan 

Süngümüz yerlere eğilmesin! 

Ey ulu Tanrı, her zaman 

Bu kahraman ordudan 

Tarihin şerefi eksilmesin! 

Yurdumuzun, o sevgili 

Annemizin emeli 

Her devirde zafer bulsun, âmin! 

Tanyerinde bu al bayrak 

Karanlığı yakarak 

Her devirde zafer bulsun, âmin! 

 

Şairin bu yalvarışları heç də səbəbsiz deyil. Belə ki ittifaq dövlətlərin İstanbula hücum edib Osmanlının 

nəzarətində olan boğazları ələ keçirmək istəyirdi.Müttəfiq dövlətlərin Osmanlı dövlətinin Çanaqqala 

üzərindəki nəzarətini itirərək ələ keçirmək və  Rusiyaya kömək etmək niyyəti ilə hücuma başladığı bu planlı 

döyüşdə məğlub olaraq geri çəkilən düşmən ordusu türk cəhbəsinin yarıb keçə bilməmələri onları böyük 

sarsıntya uğratdı. Belə ki, müttəfiq dövlətlər Osmanlı dövlətinin hərbi bazasının zəif olaraq bir zərbə ilə 

onları boğaza nəzarətdən uzaqlaşdıracaqları fikri ilə hücum edərək qarşılarındakı güclü müqavimətlə 

rastlaşdıqları üçün məğlubiyyətə uğramaları onlar üçün gözlənilməz oldu. Türk xalqı milli kimliyi, milli 

birliyi anlayışları üstün olan mübarizkar xalq olduğu fikri Mithat Camak Kuntayın vətənpərvərlik şeirlərində 

hər zaman ön planda olmuşdur. Çanaqqalanın türk xalqı üçü strateji əhəmiyyəti böyük olduğundan həmin 

dönəm vətənpərvər şairlərin demək olar ki, hər birinin yaradıcılığında yer almışdır. Çanaqqalanın itirilməsi 

türk xalqı üçün nüfuzun itirilməsi, ölkə olaraq beynəlxalq aləmə çıxış yolunun əldən verilməsi demək idi. 

Atarükün milli liderliyi ilə Osmanlı ordusunun apardığı düzgün planlı hərbi siyasət çoxsaylı itkilərin 

olmasına baxmayaraq onların öz mövqelərini qoruyub saxlanılmasına gətirib çıxardı.  

Balkan müharibəsində türk ordusnun Ədrinənin düşmanlardan geri alınması zamanı yazılmş olan ―EY 

MERİÇ‖ şeiri şairin Meriç çayına müraciət edib onunla  dərdləşərək Tunanın əldən getməsinə öz kədərini 

bildirir. Meriçdən ayrı düşdüyü üçün özünü kimsəsiz hesab edən şair Kövser suyu qədər müqəddəs hesab 

etdiyi Meriçin axıb ruhuna tökülərək sönməyən hicranına təsəlli verməsi üçün ona müraciət edir. Əsrlər 

boyu Türkün hökmünə tabe olan çağlayan mənbələrinin indi ay-ulduzdan yəni Türk xalqından ayrı düşməsi 

yazarı o qədər kədərləndirir ki o, sinəsində qanlı zülmətlər olan Meriçin onlardan ayrılmasına tarixin da 

ağladığını  bildirərək təəsüff hissi keçirdir.  

Ey Meriç hasretle yandım: ak dökül niranıma! 

Kevserin versin teselli sönmeyen hicranıma! 

Ayrı düştüm nazenin sahillerinden münhezim . 

Ah, bilsen...  Ah bilsen… Ben yetimim,  sensizim 
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Sen de ayrıldınmı ―ay-yıldız‖ dan ey dilber Meriç?... 

Kanlı zülmetler midir sinende artık muhteliç?... 

Of, tarih ağlıyor; fikrim perişan ağlıyor… 

Gözyaşım guya senin menbalarından çağlıyor…  

 

Şeirdə fikirlər  realistik poetik ürfani formada bədii şəkil verilərək   Meriçə müraciətlər formasında ifadə 

olunmuşur. Türk xalqı üçün həm milli-mənəvi dəyərə malik , həm də ticari vəbeynəlxalq əhəmiyyətli olan 

Tunanın əldən getməsinin təsəllisini Meriçdən alaraq yazar indi sənə qardaş bizik deyərək türk xalqını ona 

dəstək olmasına işarə edir. Şeirin növbəti bəndlərindən şair yüksək hiss və həyəcan içində Tunanın kədərinin 

artıq geridə qalaraq  Meriçin də itirilməsinə fəryad edir.  

Lakin, eyvah, aldılar vah şimdi bizden bir cihan! 

Bir cihan gasbettiler ki, eskiden mağlub olan  

Muhteşem hemşirenin tarihe kaldı matemi; 

Şimdi ben, öz kardeşin, kaybettim ulvi sanemi. 

 

Vaxtıilə tunanın itirilmə təsəllisini Meriçdən alan yazar  indibu təsəlliinin ona çox görülərək ondan da 

məhrum oldugunu Meriç çayına müraciət edərək onun itirlməsindən sonra matəmin içində alovlandığını dilə 

gətirmişdir. Meriç çayı itirildiyi üçün türk xalqının ağlamasını təsvir edən şair bu çayın xalq üçün dəyərki 

önəmi dilə gətirilərək bu çay adi bir çay deyil milli dəyər kontestində təsvir edilmişdir. Bu milli dəyərin 

itirilməsi xalq üçün ağır olduğundam dərin bir kədərə qərq olan türk millətinin sadəcə olaraq Meriçi uzaqdan 

seyr edə bilmək qalır. Talehsiz milletin ahıyla Meriçin yenidən coşmasını istəsəyən şair düşmənlərədən 

qisası  Meriç tüğyan edərək düşmanı boğasını deyil,  türk ordusuna səslənərək milli dəyər üçün mübarizə 

aparıb süngüsundə düşman qanının tökülmsəini istəyini dilə gətirib türk ordusunun milli mübariz ruhunu  

coşdururdu. 

Her emelden ye’se düşmüş, kalkamaz bir milletin, 

 Bir kadersiz milletin âhiyle cûş etmez misin 

Yok, hayır…tuğyan edersen sen boğarsan düşmanı 

Bense and içtim;Dökülsün şanlı süngümdən kanı  

 Qarşı tərəf özünü qalib hesab etsə də Meriçə yenidən müraciət edilərək onun mənsub olduğu milli kökü 

xatırladaraq türklərə mənsubluğu dilə gətrilir.  Dəryalara yox türk xalqının ruhunun ümmanına axan Meriçin 

mənbəyinin dağlardan deyil  bu millətin  tarixi vicdanıından götürüldüyü bildirərək bir anlıq ürfani bir  

müstəvidə milli dəyər anlamında bu çayın əhəmiyyəti göstərilərək ölkənin Meriçin itirilməsinindən sonra  nə 

üçün matəmə düşdüyü bildirilir.  

1913-cü ildə  Balkan döyüşləri zamanında yazılmış ―Buhran‖ şeirində allaha hilal üçün min bir yalvarışlar 

edən şair bu duaların qəbul olunacağına inam edərək gözləyərkən etdiyi səcdələrin nəticəsini görmədiyi 

üçün  yazarda təssüf hissi yaranır. türk orsusuna ilahidən ədalət, qisas  istəməsinə baxmayaraq o ədaləti 

görməyən şair allaha qarşı üsyan edərək onu eşitmədiyini üçün kədərlənir 

―Ay-yıldız‖ ordusuna karanlık bir izdiham! 

Gördün yeşil diyarıma kan saçtı iftiras 

Haktan adalet istedim, ah, istedim kısas. 

Aldanmışım, işitmedi mabudu-intikam. 
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―Buhran‖ şeirində Osmanlı dövlətinin həmin dönəmlərdə kecirdiyi daxili sarsıntı yaşadığı böhran ifadə 

olunaraq Balkan savaşlarının Türk xalqı üçün açdığı nəticələr xalqı və dövləti sarsıdır. Döyüşə hazır 

olmayan Osmanlı dövlətinin  keçirdiyi bu çətinliklər dönəmində türkçülük fikirləri daha da qabararaq ön 

plana çıxaraq milli düşücələrə yanşıdı. Müharibə vaxtı milli fikirlərin daha da geniş vüsət alması xalqi milli 

milli mübarizə uğurunda bir birinə bağladı.milli mücadiləyə səsləyiş insalar arasında milli mənlik milli 

kimlik fikirlərini önə çıxardaraq vətən uğurunda mübazuə aparmağa sövq etdi. Milli kimlik deyeərkıən Eniş 

Behiç Türk xaqının kim olması onun bağlandığı tarixi köklər şairin milli mübarizə ideyalı şeirlərində də 

özünü göztərir. Miili məliyi isə Türk xalqının malik olduğu milli mənəvi dəyərləri bildirən şairinin onların 

türk xaqlın mədəniyyətində tarixində həyatında oynadığı rolu ifadə edir.  

1913 cü ildə Balkan ittifaqı ölkələrinin Osmanlı imperiyasına açdığı savaş nəticəsində bu müharibəyə hazır 

olmayan Türk xalqı ilk günlərdən Frakiyanı tərk edərərk Çatlıcaya doğru geri çəkilməyə məcbur olur. 

Ümumiyyətlə bu müharibədə türklərin məğlub olacağını gözləməyən Avropa ittifaqı ölkələri tərəflər 

arasında  Londonda sülh sazişi imzalatdırmaqla müharibəni sonlandırırlar. Nəticədə isə Osmanlı dövləti 

Egey dənizində və Balkankarda olan torpaqlarının bir hissəsində əl çəkmək məcburiyyətində qalır.  Bu acı 

təəssuratlar şairin yaradıcılığına təsiri yan keçməmişdir. Şairin milli duyğu və milli görüşlərin yer alındığı 

bir ―Moskva‖ şeirində  Moskvanı ―xəyanətlər ölkəsi‖, ―quduzlar ölkəsi‖ adlandıraraq şəhərə nifrət 

duyduğunu bildirərək bu hisslərin keçmişdən gələn bir hiss olduğunu bildirir.  Türk kimi nəhəng bir ölkənin 

kölgəsi adlandırıdğı Moskvaya siyasi bədii yanaşma edərək apardığı çoxsayı müharibələr nəticəsinə tökülən 

gözyaşlarını və nahaq qanların çarın zindanına axdığını  bildirir.  Qızıl oradnın kölgəsi- Moskva! Qulaq as 

mən Turanın zirvəsiyəm deyərək Moskvaya müraciət edən şair  Türkün qüdrətini unutmamağı Moskyava 

tarixi bir xatırlatma edərək bildirir ki, sən Türk –Moğolun tufanını yada  salmasını istəyir.  

Unutmuşdun beni; fakat ben vardım. 

Tufanımın ismi budur: ―Türk- moğol‖ ! 

İntikamın tanrısına yalvardım:  

Ey, kuduzlar memeleketi harab ol.  

Enis Behiç millətçi görüşlərə malik olan vətəni təhlükədə olduğu dönəmdə yazdığı vətənpərvərlik şeirləri ilə 

xalqa dəstək olaraq onlarda ruh yüksəkliyi yaradan yazarlardandır. İstər Balkan müharibələri zamanı, istərsə 

də Kurtuluş savaşı zamanı ölkədə baş verən siyasi proseslərin gedişatınında yan keçməyərək baş verən 

prosesləri əsərlərində əks edib olanlara fikirlərini bədii dildə ifadə etmişdir. Şairin  vətənpərvər şeirlərində 

türk xalaqının tarixi keçmişinə tez-tez müraciət edərək türkün gücünü, qüdrətini vurğulayırdı.  Ölkədə 

müharibə getdiyi bir dönəmdə yazdığı vətənpərvərlik şeirləri ilə insanlar arasında birlik, millətçilik, 

türkçülük fikirlərini təbliğ edərək xalqa və dövlətə dəstək olmuşdur  
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XÜLASƏ 

Nəsimi irsinin tədrisinə sovetlər dönəmindən başlanılmışdı. O dövrün ideoloji çərçivələri baxımından 

bu irsin öyrədilməsində əsas diqqət sufilik və hürufilik təlimlərinin islam dininə müxalifət  qismində 

tanıdılması və insanın hər cür dini buxovlardan azad olunması kimi yanaşılırdı. Orta məktəb dərsliklərində 

şairin sənətkarlığı, bədii irsinin dəyəri deyil, dövrün tələb və şərtləri, o cür yanaşma tərzi əsas götürülürdü. 

Təsadüfi deyildi ki, şairin "Sığmazam" qəzəli müxtəlif vaxtlarda, hətta son onilliklərdə də gah dərsliyə 

salınır, gah da şagirdlərin çətin anlayacaqları bəhanəsi  ilə oradan kənarlaşdırılırdı. Hazırda  Nəsimi 

əqidəsini daha yaxşı hiss etdirmək üçün "Ağrımaz" qəzəlinin tədrisi də bu cür yanaşmanın hələ də 

saxlanıldığına bir işarədir. Hətta bu şeirin yaranması, yaradıcısı məsələsi nəsimişünaslıqda ciddi mübahisə 

predmeti olduğunu ayrıca qeyd etmək istərdik. Sənətkarın "Sığmazam" qəzəlinin tədrisində də eyni amalın 

güdüldüyünü görürük. Hürufilik təlimini dini-fəlsəfi konsepsiyasını bədii şəkildə, mükəmməl formada 

istifadə edən bu qəzəlin məzmununun şərh olunmasında da bəzi yanlışlıqlar qalmaqdadır. Biz 

Nəsimişünaslıqda ilk dəfə olaraq qəzəllə bağlı mövcud yanaşma tərzinə 2004-cü ildə münasibət bildirmiş, 

"çar ilə pəncüşeş  mənəm" anlayışına düzgün elmi yanaşmanı göstərmişdik. Lakin bu elmi göstəriş yenə də 

diqqətə alınmamış, məktəb dərsliyinə  hürufilik təlimin mahiyyətinə uyğun olmayan izahat daxil edilmişdir. 

Bu da son nəticədə şagirdlər tərəfindən Nəsimi irsinin obyektiv dəyərləndirilməsinə  təsirsiz ötüşmür. 

Nəsimişünaslıq bizə qədər həmin anlayışları çəhar (dörd) dedikdə – od, su, hava, torpaq, pənc (beş) dedikdə 

beş duyuğu üzvünü, şeş (altı) dedikdə isə 6 tərəf (4 cəhətlər, alt və üst) kimi şərh etmişdir. Əslində isə dörd - 

4 müqəddəs kitaba (Tövrat, Zəbur, İncil və Qurana),  5 dedikdə isə islamım 5 təməl prinsipinə, 6 dedikdə isə 

dünyanın "Kon" (ol) əmri ilə 6 günə yaranması əfsanəsinə inancı ifadə edir. Bunlarsız hürufiliyi təsəvvür 

etmək qeyri mümkündür. Bu gün orta və ali məktəblərimizdə  Nəsimi irsinin tədrisi məsələlərində elmiliklə 

şəxsiyyətyönümlülük, mənəvi dəyərlərin mənimsədilməsi ilə səriştəlilik, həyati bacarıqlara yiyələnmə ilə 

şagirdyönümlülük daha çox diqqətdə saxlanılmalıdır. 

Açar Sözlər:  Nəsimi, Tədris, Məktəb, Hürufilik 

 

SUMMARY 
The teaching of Nasimi's legacy dates back to the Soviet era. From the point of view of the 

ideological framework of that time, the main focus in teaching this heritage was to introduce the teachings of 

Sufism and Hurufism as an opposition to Islam and to free people from all religious shackles. The high 

school textbooks were based not on the poet's mastery or the value of his artistic heritage, but on the 

requirements and conditions of the time and such an approach. It was not accidental that the poet's ghazal 

"Sığmazam"("Sighmazam") was sometimes included in the textbook at different times, even in recent 

decades, and sometimes removed from it under the pretext that it would be difficult for students to 

understand. At present, the teaching of "Ağrımaz"("Agrimaz") ghazal to make Nasimi's beliefs feel better is 

a sign that such an approach is still maintained. We would even like to emphasize that the origin of this 

poem, the issue of its creator, is the subject of serious controversy in nasimology. We see the same process 

in the teaching of the artist's "Sığmazam"("Sigmazam") ghazal. There are also some mistakes in the 

interpretation of the content of this ghazal, which uses the religious-philosophical concept of the doctrine of 

literacy in an artistic and perfect way. We first commented on the current approach to ghazal in Nasimi 

studies in 2004, and showed the correct scientific approach to the concept of ""çar ilə pəncüşeş mənəm". 

However, this scientific instruction was still ignored, and an explanation was included in the school textbook 

that did not correspond to the essence of literacy training. Ultimately, this does not go unnoticed by the 

students' objective assessment of Nasimi's legacy. Nasimi studies has interpreted these concepts before us as 

chahar (four) - fire, water, air, earth, panj (five) as five sense organs, and shesh (six) as 6 sides (4 aspects, 
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bottom and top). In fact, four- to four holy books (the Bible, the Psalms, the Torah, and the Qur'an), five- to 

the five basic principles of Islam, and six- to the legend of the creation of the world in six days by the 

command of "Kon." Without them, it is impossible to imagine literacy. Today, in the teaching of Nasimi's 

heritage in our secondary and higher schools, more attention should be paid to scientific and personal 

orientation, competence in mastering moral values, student orientation with the acquisition of life skills. 

Keywords: Nasimi, Teaching, School, Hurufism 

 

GĠRĠġ 

Nəsimi irsinin tədrisinə sovetlər dönəmindən başlanılmışdır. O dövrün ideoloji çərçivələri 

baxımından bu irsin öyrədilməsində əsas diqqət sufilik və hürufilik təriqətlərinin islam dininə, Əmir Teymur 

istilasına etiraz və müxalifət  qismində tanıdılmasına, insanın hər cür dini buxovlardan azad olunması 

ideyasının təbliğ olunmasına yönəldilmişdi. Şairin sənətkarlığı, bədii irsinin dəyəri  barədə aparılan 

araşdırmalarda, yazılan monoqrafiya və məqalələrdə də  dövrün tələb və şərtləri, o cür yanaşma tərzi əsas 

götürülürdü. Şairin bədii irsinin  belə qavranılması istər-istəməz müəyyən təhriflərə, düzgün olmayan 

mülahizələrə aparıb çıxarırdı.  Ədəbiyyatşünaslıqda nə varsa, orta məktəbin ədəbiyyat kursunda da o 

olmalıdır.  Məsələni başqa cür də təsəvvür etmək olmaz. Nəsimi irsinin yeni ədəbiyyatşünaslıq təhlilinə, 

şərh və izahlara, obyektiv dəyərləndirmələrə  bu gün müstəqillik yolu ilə irəliləyən respublikamızda, onu 

təhsil mühitində buna daha çox ehtiyac vardır. Təbii ki son dövrdə bu sahədə xeyli uğurlu addımların 

atıldığını ayrıca qeyd edə bilərik. Mövcud elmi-nəzəri bazaya söykənən ədəbi təhsilimizdə də müəyyən 

problemlər özünü göstərməli idi. Bu deyilən fikirlər Nəsimi irsinin orta məktəbdə tədrisi  məsələsinə də 

yenidən baxmağı zəruri edirdi.   

ARAġDIRMA VƏ TƏTBĠQ 

İmadəddin Nəsimi orta məktəbə  "Ağrımaz" qəzəli ilə gətirilmişdir [, s. 40]. Qəzəlin yaranması, 

Nəsiminin qələmindən çıxması, ona aid olub-olmaması nəsimişünaslıqda bir mübahisə predmeti olaraq 

qalmasına baxmayaraq bu əsərin məktəbə nə niyyətlə gətirilməsi aydındır. Qəzəlin məzmunu və onun 

yaranması ilə bağlı yayılan rəvayətlər şairin amalı yolunda ölməzliyini, bu yolda hər cür ağrıya-acıya sinə 

gərə bilməsini ifadə edir. Dustaqda ikən verilən işgəncələrin şairi qorxutmadığını, əksinə daha mətin, daha 

iradəli etdiyini bu qəzəldə aydın şəkildə görürük. Birinci beytdə deyilir: Ey can, səndən cana nələr gəlirsə-

gəlsin ciyərlər ağrımaz, Necə ki bir zərrə neştərdən damarlar ağrımaz. İkinci beytdə - Ey şah, mehrindənmi, 

ya dostluğundanmıdır ki, cismimi- canımı başdan ayağa min dəfə yararlar, ağrımaz. Üçüncü beytdə - 

Zahidin fitvasından əgər məni soysalar, qəm deyil, ey şah, səndən görcək (gördüyüm üçün) damarlar 

(burada  cismim mənasında başa düşülməlidir) ağrımaz. Dördüncü beyt üçüncünün bir növ tamamlanmış 

variantını göstərir: Zahidin əfsanəsindən (yəni yalanından, uydurmasından, iftirasından) məni nahaq 

soydular, Həq bilir ki, səndən, nəzər sahibi (dünyagörüşü geniş olanlar) olanlar ağrımaz. Beşinci beytdə - 

Şüşəmi daşa çalaraq haqqı izhar eylədim (həqiqəti söylədim), Əyri görən gözlərin ağrısından arif görənlər 

ağrımaz (arıf olan gözə əyri görən gözlərin ağrısı təsir edə bilməz). Altıncı beytdə - Zahidin bir barmağını  

kəsmək istəsən həqdən qaçar (doğrunu söyləməz, doğruna deməkdən çəkinər. Əslində zahid belə olmamalı 

idi), Amma bu gerçək aşiqi (zahiddən fərqli olan əsl aşiqi) başdan ayağa soyarlar ağrımaz. Yeddinci beytdə - 

Avam (cahil) namərdin haçan meydanda yeri olub, Meydanın qədrini ər bilir ki, tale, bəxt ağrımaz (alnına 

yazılandan ağrımaz). Sonuncu beytdə cəlladlar murdar sallaxlar adlandırılır və  Soyun, ey murdar sallaxlar, 

Nəsiminin  bədənini, Bu qədər namərdi görün ki, bir ərə qıyırlar, onlar ağrımaz. 

Beytlərin məntiqi düzülüşündə bəzi nizamsızlıq müşahidə olunur. 3 və 4-cü beytlərdəki fikirlər, 

xüsusən də 4-cü beyt əlavə təsiri bağışlayır. Bu hal 6-cı beytin ikinci misrasında və sonuncu beytin ilk 

misrasında  da  müşahidə olunur.  Məhz buna görə də bəzi tədqiqatçılar həmin əsərin Nəsiminin edamından 

sonra mürşidləri tərəfindən inşa edildiyini göstərmişlər. Amma Həmid Araslı  bu şerin yaranmasına dair bu 

ehtimala üstünlük verir ki, "Nəsimi başına gələcək hadisəni qabaqcadan görür kimi təsvir edir, əzabdan 

qorxmadığını, hər cür əziyyətə dözməyə hazır olduğunu bildirir" [  , səh.39]. H. Araslıya görə, şair işgəncəli 

edamı öncə gördüyündən, onu təsəvvür etdiyindən duyacağı təəssüratı ifadə etmiş, həbsxanada olarkən şərti 
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olaraq "dustaqlıq şeirləri" adlanan şeirlər silsiləsi yaratmış, bu şeirin də onlardan biri olmasını iddia etmişdir. 

Mübahisəli və ziddiyyətli məqamları kənara qoyaraq şerin dərsliyə gətirilməsi niyyətinə qayıdaq. Şairin 

(İnsanın) Amalı, Əqidəsi, İnancına sadiqliyini bütün işgəncələrə rəğmən qoruyub saxlaya bilməsi iradəsinin 

ifadəsi. Qəzəldə  həm mətinlik, həm də işgəncələrə işarələr və ona qarşı dözümlülüyün ifadəsinin şahidi 

oluruq. 

Məktəbdə bu mübahisəli əsərin mənimsədilməsi çətinliyini göz önünə gətirərək beytlərin 

açıqlamasını verdik. Məzmun üzrə iş dərsində standarların qarşıya qoyduğu tələblərdən çıxış etməklə bu 

misraların mənasını açmaq, sətiraltı mənalarını izah etmək gərəkdir. Ənənəvi təlimdə bu işi müəllim öz 

üzərinə götürürdü. Amma indi bunu belə etmək olmaz. Şagirdlərin mətn üzrə müşahidələr aparması təmin 

olunmalı, məzmunun nə ifadə etdiyi hərfiyyən anlaşılmalı, sonra isə şərhi həyata keçirilməlidir. Məzmun 

dərsinin motivasiyasına "Nəsimi ilə bağlı filmdən kiçik bir fraqmentlə başlamaq, ədəbiyyat və mənəviyyat 

bağçamıza verdiyi töhfələr barəsində təəssüratları almaqla belə bir tədqiqat sualı ilə başlamaq olar: "İnsanı 

nələr ağrıda bilməz? "Ağrımaz" qəzəlində nədən söhbət açıla bilər?"  Hər iki sual ətrafında şagirdlərin ilkin 

fərziyyələri alınaraq lövhəyə qeyd olunar və qəzəlin müəllim tərəfindən ilk təqdimatı, şagirdlərdən ilk 

təəssüratlarının alınması, müəllim tərəfindən qəzəlin təkrar oxusunun aparılması və beytlərin mənasının 

şagirdlər tərəfindən açılması, şərh olunması işlərini həyata keçirmək olar. Müzakirə mərhələsində isə 

şərhlərin ümumiləşdirilməsi, yekun qənaətin çıxarılması,  onun ilkin fərziyyələrlə tutuşdurulması, nələrin 

təsdiq, nələrin isə yeni olması ilə bağlı nəticənin çıxarılması, nəhayət yaradıcı tətbiqetməyə dair tapşırıq və 

qiymətləndirmə işləri təşkil oluna bilər.  

 Qəzəlin təhlilinə həsr olunan dərsdə isə yenə də mətnin məzmununun imkan yaratdığı standartların 

tələbindən çıxış etməklə hər bir kəlmənin, söz birləşməsi,  misra və beytin, beytlərin şərhlərinə münasibət 

bildirilməli, mətnin ideyasının çatdırılmasına onların verdiyi imkanlar izah olunmalı (şagirdlər tərəfindən) 

və düzgün nəticələrin çıxarılmasına çalışılmalıdır. Dərsin əsas tədqiqat sualının da bu cür formalaşdırılması 

məsləhət görülür: "Şair "Ağrımaz" qəzəli vasitəsi ilə nəyi ifadə etmək istəmişdi?" İlkin fərziyyələr alınaraq 

lövhəyə yazılmalı, sonra isə tədqiqatın aparılması mərhələsinə keçilməlidir. Dərsin bu mərhələsində əvvəlcə 

beytlərin müzakirəsi aparılmalı, əsas fikrin nə olduğu, onu necə çatdırmaq forması diqqət mərkəzinə 

çəkilməli, lirik qəhrəmanın xarakterik keyfiyyəti, düzgün dəyərləndirilməlidir. Müzakirə tamamlandıqdan 

sonra qrup tapşırıqlarına keçmək olar. Bu tapşırıqlarda alt-standartın tələbləri əldə rəhbər tutulmalıdır.  

Burada 1.2.1 (Bədii nümunələri janr baxımından müqayisə edir), 1.2.2 (Mətndəki sözlərin təhlili əsasında 

obrazı səciyyələndirir), 1.2.3 (Təsvir və ifadə vasitəsinin rolunu aydınlaşdırır), 1.2.4 (Qəzəlin ideya-

məzmununu, kompozisiyasını şərh edir, əsaslandırılmış münasibət bildirir), 2.1.2 (Qəzəllə bağlı fikirlərini 

müqayisələr aparmaqla şərh edir), 3.1.2 (Əlavə məlumatlara və təəssüratlarına əsaslanmaqla mövzuya və 

problemə münasibət bildirir) standartlarının məzmununu əks etdirən tapşırıqların verilməsi uyğun görünür. 

Orta məktəb dərsliklərində Nəsimi irsindən tədrisi nəzərdə tutulan digər əsər isə "Sığmazam" 

qəzəlidir [ , s. 60]. Bu qəzəl hazırda X sinifdə tədris olunur. Onu müxtəlif vaxtlarda gah dərsliyə salıblar, 

gah da şagirdlərin çətin anlayacaqları bəhanəsi  ilə oradan kənarlaşdırıblar. Sovetlər dönəmində ateizmə 

meydan verə biləcəyinə görə, insanın hər şeydən uca tutulmasına görə əsər proqrama gətirilmiş, sonralar isə 

təriqət görüşlərini ifadə etməsi baxımdan anlaşılmasının çətinliyi ucbatında dərsliklərdən 

kənarlaşdırırlmışdır. Sufi-hürufi təriqətini daha mükəmməl ifadə etdiyinə, "dini dəyərlərə zidd gəlmədiyinə", 

"kamil insan", "özünü dərk edən insan" ideyasını yüksək səviyyədə tərənnüm etdiyinə görə "Sığmazam"a 

yenidən yaşıl işıq yandırılmışdır.  

Sənətkarın "Sığmazam" qəzəlinin tədrisində də bu amalın güdüldüyünü görürük. Hürufilik təlimini 

dini-fəlsəfi konsepsiyasını bədii şəkildə, mükəmməl formada istifadə edən bu qəzəlin məzmununun şərh 

olunmasında da bəzi təhriflər müşahidə olunmaqdadır [1, s.45; 2, s.131].  Beyrtlərin mənasının  Ə. 

Səfərlinin yozumuna  Nəsimişünaslıqda ilk dəfə olaraq qəzəllə bağlı mövcud yanaşma tərzinə 2004-cü ildə 

münasibət bildirmiş, "çar ilə pəncüşeş  mənəm" anlayışına düzgün elmi yanaşmanı göstərmişdik. Lakin bu 

elmi göstəriş yenə də diqqətə alınmamış, məktəb dərsliyinə  hürufilik təlimin mahiyyətinə uyğun olmayan 
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izahat dərsliyə  ad çəkilən mənbədə olduğu kimi daxil edilmişdir. Bu da son nəticədə şagirdlər tərəfindən 

Nəsimi irsinin obyektiv dəyərləndirilməsinə  təsirsiz ötüşmür. Nəsimişünaslıq bizə qədər həmin anlayışları 

çəhar (dörd) dedikdə – od, su, hava, torpaq, pənc (beş) dedikdə beş duyuğu üzvünü, şeş (altı) dedikdə isə 6 

tərəf (4 cəhətlər, alt və üst) kimi şərh etmişdir. Əslində isə dörd - 4 müqəddəs kitaba (Tövrat, Zəbur, İncil və 

Qurana),  5 dedikdə isə islamım 5 təməl prinsipinə, 6 dedikdə isə dünyanın "Kon" (ol) əmri ilə 6 günə 

yaranması əfsanəsinə inancı ifadə edir. Bunlarsız hürufiliyi təsəvvür etmək qeyri-mümkündür.  

Orta məktəb dərsliyi bu qəzəlin tədrisində şairin sufi-hürufilik görüşlərini əks etdirməsi, insanın uca 

varlıq olması fikrinin ifadəsi, kamil insan konsepsiyasının ifadəsi kimi məsələlərin hədəf götürülməsini 

planlamışdır. "Şeirdə hürufiliyin əsas müddəalarından biri – insanın Allahla, eləcə də maddi və mənəvi 

aləmlə eyni olması fikri əksini tapmışdır"[4, s.62]. 

Qəzəlin tədrisi zamanı mətn üzrə şagirdlərin müstəqil şəkildə işləmələrinə şərait yaradılmalı, 

beytlərdəki söz və ifadələr vasitəsi ilə nələrin ifadə olunduğuna diqqət yetirilməlidir. Əsərin tədrisinə 3 saat 

vaxt ayrılacaqsa (metodik vəsait belə də etmişdir) ilk saatda onun təqdimatı, məzmunun dərk olunması 

üzərində işlər aparılmalıdır. Dərslik qəzəlin 9 beytini və onların Ə. Səfərli tərəfindən şərhini təqdim 

etmişdir. Beytlərin məzmunu üzərində iş aparıldıqdan sonra standartların tələb etdiyi məsələlər üzrə qrup 

tapşırıqlarına keçilməli və digər işlər davam etdirilməlidir. 

Təhlil saatında sufilik-hürufilik konsepsiyasının necə ifadə olunduğuna diqqət yetirilməli, 

konsepsiyanın ifadə tərzi müşahidə və müzakirə olunmalı, nəticələr çıxarılmalıdır. 

NƏTCƏ 

Bu gün orta və ali məktəblərimizdə  Nəsimi irsinin tədrisi məsələlərində mətn üzrə şagirdlərin 

(tələbələrin) müstəqil müşahidələrinin aparılmasına, bu irsin ifadə etdiyi məzmununu düzgün anlaşılmasına, 

dəyər verilməsinə diqqət yetirilməlidir. Şagirdlərin müstəqil araşdırmalarına kölgə sala biləcək hazır 

qəliblərin dərsliyə gətirilməsində qaçılmalıdır. Şagirdlər öz axtarışlarının nəticələri ilə sənətkarın bədii irinə 

düzgün qiymət verə bilər və bilməlidir.  Bu irsin tədrisində elmiliklə şəxsiyyətyönümlülük, mənəvi 

dəyərlərin mənimsədilməsi ilə səriştəlilik, həyati bacarıqlara yiyələnmə ilə şagirdyönümlülük daha çox 

diqqətdə saxlanılmalıdır. 
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ABSTRACT 

As Austin's work is of special importance both in terms of literary criticism and linguistics, it is often the 

subject of research in both literary criticism and linguistics. Nevertheless, the work of this author has not 

been the subject of separate research in Azerbaijani linguistics. 

The relevance of the study of J. Austin's work is strongly connected with his style. The most characteristic 

feature of this style is that the dialogues and monologues of the characters play a leading role in creating 

specific connections between the author's language and the speech of the characters, in characterizing the 

images, describing their portraits, as well as revealing the nature of relations between members of society. 

The main purpose of the dissertation is to study the language and style of Jane Austen's work. To achieve 

this goal, the following tasks were performed in the dissertation. The work of J. Austin's work is periodized, 

the characteristics of the author's speech are clarified, the conceptual field and main concepts of J. Austin's 

work are defined and the concept of "mansion" is studied. In addition, the lexical-stylistic, grammatical-

stylistic features of J. Austin's works were studied in the work. 

The scientific novelty of the work is the study of the linguistic and stylistic features of Jane Austen's work 

for the first time in Azerbaijani linguistics, the general study of her style based on the texts of individual 

novels. For the first time, the factor of a certain historical period and the speech features of the members of 

the provincial aristocratic society, which are typical for this period, are studied. A set of similar topics, the 

speech of characters representing the same or similar societies, the relationships between them are reflected 

in the language material by different language means. An attempt is made to identify the lexical units 

included in the lexicon of the 19th century center. 

1. C. Austin's work can be periodized on the basis of various criteria. His work is related to the novel genre 

and is divided into novel and letter-novel types. 

2. One of the specific features of J. Austin's language is that the copies he created construct his speeches 

according to the accepted language norms of the time. 

3. All of Austin's novels record lexical devices used by nineteenth-century provincial aristocracy. A number 

of etiquette patterns typical of the aristocratic society of the province are identical to the etiquette patterns of 

modern English. 

4. The stylistic figures used in the language of J. Austin serve to accurately describe the general atmosphere 

in the novels, the emotional-expressive state of the heroes, to reveal the portraits and characters of the heroes 

through the speech of the characters. 

5. Austin's language uses anaphora, epiphora, lexical and syntactic repetitions, metaphor, hyperbole, epithet 

and a number of other stylistic figures. 

6. In the novels dedicated to the life, culture and behavior of the members of the provincial aristocratic 

society of nineteenth-century England, a special place is given to the lexicon of the center and the patterns of 

speech typical of the language of the social class. 

7. The life and work of the provincial aristocratic society of nineteenth-century England led to the formation 

of a certain field of concept. In this field of concept, "family", "property", "mansion" and a number of other 

concepts are more prominent. The concept of mansion is the leading concept. 

8. Austin's epistolary style has specific features. These stylistic features are more pronounced in the novels 

written by the author in the epistolary style. 

Keywords: Jane Austen, epistolary style, concept, lexical-style, grammatical-style. 

XÜLASƏ 

C.Ostin yaradıcılığı həm ədəbiyyatşünaslıq, həm də dilçilik baxımından xüsusi əhəmiyyəti ilə 

seçildiyinə görə istər ədəbiyyatşünaslıqda, istərsə də dilçilikdə tez-tez tədqiqat obyekti olur. Buna 

baxmayaraq bu müəllifin yaradıcılığı Azərbaycan dilşiliyində ayrıca tədqiqat obyekti olmamışdır.  

C.Ostinin yaradıcılığının tədqiq olunmasının aktuallığı onun üslubu ilə möhkəm bağlıdır. Bu üslubun 

ən səciyyəvi cəhəti müəllif dili ilə personajların nitqi arasında spesifik əlaqələrin yaradılması, obrazların 
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xarakteristikalarının verilməsində, onların portretlərinin təsvirində, habelə cəmiyyət üzvlərinin arasındakı 

münasibətlərin xarakterinin açılmasında aparıcı rolu personajların öz dialoji və monoloji nitqləri oynayır.  

Dissertasiya işinin əsas məqsədi Ceyn Ostin yaradıcılığının dil və üslubunun öyrənilməsidir. Bu 

məqsədə çatmaq üçün dissertasiya işində aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilmişdir. İşdə C.Ostin yaradıcılığı 

dövrləşdirilmiş, müəllif nitqinin xarakterik cəhətləri aydınlaşdırılmış, C.Ostin yaradıcılığının konsept 

sahəsini və əsas konseptlərini müəyyənləşdirilmiş və ―malikanə‖ konsepti tədqiq edilmişdir. Bununla yanaşı 

işdə C.Ostin yaradıcılığının leksik-üslub, qrammatik-üslub xüsusiyyətləri araşdırılmışdır 

İşin elmi yeniliyi Azərbaycan dilçiliyində ilk dəfə olaraq Ceyn Ostinin yaradıcılığının dil və üslub 

xüsusiyyətləri tədqiq olunması, yazıçının ayrı-ayrı romanlarının mətnləri əsasında onun üslubunun ümumi 

şəkildə tədqiq olunmasıdır. İlk dəfə olaraq müəyyən tarixi dövr amili və bu dövr üçün səciyyəvi olan əyalət 

kübar cəmiyyətin üzvlərinin nitq xüsusiyyətləri araşdırılır. Oxşar mövzuların toplusu, eyni və ya yaxın 

cəmiyyətləri təmsil edən personajların nitqi, aralarındakı münasibətlər dil materialında müxtəlif dil vasitələri 

ilə təzahürünü tapır. XIX əsr centri leksikonuna daxil olan leksik vahidlərin aşkara çıxarılmasına cəhd 

göstərilir.   

1. C.Ostinin yaradıcılığı müxtəlif meyarlar əsasında dövrləşdirilə bilər. Onun yaradıcılığı roman janrı 
olə bağlıdır, roman və məktub-roman növlərinə bölünür. 

2. C.Ostinin dilinin spesifik xüsusiyyətlərindən biri yaratdığı surətlərin dövrün qəbul olunmuş dil 
normalarına əsasən nitqlərini qurmasıdır.  

3. C.Ostinin bütün romanlarında XIX əsr əyalət kübar cəmiyyətinin istifadə etdiyi leksik vasitələr 
qeydə alınır. Əyalət kübar cəmiyyəti üçün səciyyəvi olan bir sıra etiket qəlibləri müasir ingilis dilinin etiket 

qəlibləri ilə eyniyyət təşkil edir. 

4. C.Ostinin dilində istifadə olunan üslubi fiqurlar romanlardakı ümumi atmosferi, qəhrəmanların 
emosional-ekspressiv vəziyyətini dəqiq təsvir etməyə, personajların nitqi iləəhrəmanların portret cizgilərini, 

xarakterini açmağa xidmət edir. 

5. C.Ostinin dilində anafora, epifora, leksik və sintaktik təkrarlar, metafora, hiperbola, epitet və bir 
sıra başqa üslubi fiqurlar istifadə olunmuşdur. 

6. XIX əsr İngiltərəsinin əyalət kübar cəmiyyəti üzvlərinin həyat və məişətinə, mədəniyyətinə, 
davranışına həsr olunmuş romanlarda centri leksikası və sosial təbəqənin dili üçüçn səciyyəvi olan nitq 

qəliblərinə xüsusi yer verilmişdir. 

7. XIX əsr İngiltərəsinin əyalət kübar cəmiyyətinin həyat və məişəti müəyyən konsept sahəsinin 
formalaşmasına səbəb olmuşdur. Bu kosept sahəsində ―ailə‖, ―əmlak‖, ―malikanə‖ və bir sıra başqa 

konseptlər daha qabarıq hiss olunur. Malikanə konsepti aparıcı konsepti təşkil edir.  

8. C.Ostinin epistolyar üslubu spesifik xüsusiyyətlərə malikdir. Bu üslubi xüsusiyyətlər yazıçının 
epistolyar üslubda qələmə aldığı romanlarda daha aydın şəkildə özünü göstərir.  

Açar sözlər: Ceyn Ostin, epistolyar üslub, konsept, leksik-üslub, qrammatik-üslub. 
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THE LATEST METHODS USED ĠN EDUCATĠON SHOULD BE COMPARED WĠTH THE 

DEPARTMENTS OF CONTEMPORARY TURKĠSH DĠALECTS AND TURKĠSH LANGUAGE 

AND LĠTERATURE AT HACETTEPE UNĠVERSĠTY ĠN TURKEY. 

 

Elvan CAFEROV 
Azerbaijan State Pedagogical University. 

 

SUMMARY 

Hacettepe University, Department of Contemporary Turkish Dialects and Literature, Prof. Dr. It was 

founded by Emine Yilmaz in 2012. In the 2013-2014 academic year, the department with 5 faculty members 

taught only at the master's level. For the 2014-2015 academic year, 41 students were placed in the bachelor's 

program by the HEC. The bachelor's program of the Department of Contemporary Turkish Dialects and 

Literature is designed for four years of formal education at the Faculty of Literature. The language of 

instruction (excluding compulsory foreign language courses) is Turkish. Undergraduate students study a 

foreign language for four years. With the Modern Turkish Dialects and Literature Program, our goal is to 

create a high-level academic learning environment by collaborating with the Turkish Language and 

Literature, Turkish Language and Literature Teaching, Turkology, Turkish Language Teaching, 

Contemporary Turkish Dialects and Literature departments and innovative researchers and academics. In 

addition, courses will be opened at the Turkish Ministry of National Education to train Turkish Language 

and Literature teachers. The bachelor's program in Contemporary Turkish Dialects and Literature, in which 

Turkish languages are studied using modern methods, will make our university more attractive for foreign 

researchers and students, and this will be a benefit for our university. Scope of the program Faculty (Faculty 

of Social and Administrative Sciences) Prof.Dr. Shukru was founded by ELCHIN. In 1969-1974, the 

department implemented a doctoral program only in the field of Turkish language and Turkish literature to 

train the necessary teaching staff. Since 1975, bachelor's, master's and doctoral studies have been continued. 

The Department of Turkish Language and Literature still offers four years of formal education at the Faculty 

of Literature. The language of instruction (except for the compulsory foreign language course) is Turkish. 

Undergraduate students study a foreign language for four years. The main purpose of the section program is 

to evaluate the texts of the Turkish language and literature in the literary and philological context from the 

beginning to the present day and to teach them the invaluableness of these products in the formation and 

development of Turkish culture at the academic level. To train scientists, experts and teachers that the 

country needs in the field of Turkish language and literature. 

Keywords: Education, Hacettepe University, Gazi University, teaching 

XÜLASƏ 

Hacettepe Universiteti Çağdaş Türk Ləhcələri və Ədəbiyyatı Kafedrası, Prof. Dr. Emine Yılmaz tərəfindən 

2012-ci ildə təsis edilmişdi. 2013-2014-cü tədris ilində kafedrada 5 professor-müəllim heyəti ilə yalnız 

magistratura pilləsi üzrə təhsil verilmişdir. 2014-2015-ci tədris ili üçün YÖK tərəfindən 41 tələbə bakalavr 

proqramına yerləşdirilib. Çağdaş Türk ləhcələri və ədəbiyyatları bölməsinin bakalavr proqramı Ədəbiyyat 

fakültəsi nəzdində dörd illik formal təhsil vermək üçün hazırlanmışdır. Tədris dili (məcburi xarici dil kursu 

istisna olmaqla) türk dilidir. Bakalavriat tələbələri dörd il müddətində xarici dil təhsili alırlar. Müasir Türk 

ləhcələri və ədəbiyyatları proqramı ilə məqsədimiz Türk Dili və Ədəbiyyatı, Türk Dili və Ədəbiyyatının 

Tədrisi, Türkologiya, Türk Dili Tədrisi, Çağdaş Türk Ləhcələri və Ədəbiyyatı kafedraları və yeniliyə açıq 

tədqiqatçılar və akademiklərlə əməkdaşlıq edərək yüksək səviyyəli akademik təhsil mühiti yaratmışdır. 

Bundan əlavə, Türkiye Milli Təhsil Nazirliyində kurslar açılacaq Türk Dili və Ədəbiyyatı müəllim işləmək 

üçün təchiz edilmiş şəxslər yetişdirilməkdədir. Türk dillərinin müasir metodlarla öyrənildiyi Çağdaş Türk 

Ləhcələri və Ədəbiyyatı bakalavr proqramı universitetimizi xarici tədqiqatçılar və tələbələr üçün daha 

cəlbedici edəcək və bu, universitetimiz üçün bir qazanc olacaqdır. Proqramın əhatə dairəsi Fakültə (Sosial və 

İnzibati Elmlər Fakültəsi) Prof.Dr. Şükrü ELÇİN tərəfindən təsis edilmişdir. Kafedra ehtiyac duyduğu 
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professor-müəllim heyətini yetişdirmək üçün 1969-1974-cü illərdə yalnız türk dili və türk ədəbiyyatı 

sahələri üzrə doktorantura proqramı həyata keçirmişdir. 1975-ci ildən bakalavr, magistratura və doktorantura 

sahələrində təhsil davam etdirilmişdir. Türk Dili və Ədəbiyyatı Bölməsi hələ də Ədəbiyyat fakültəsinin 

nəzdində dörd illik rəsmi təhsil verir. Tədris dili (məcburi xarici dil kursundan başqa) türk dilidir. Bakalavr 

təhsili alan tələbələr dörd il müddətində xarici dil təhsili alırlar. Bölmə proqramının əsas məqsədi türk dili və 

ədəbiyyatı mətnlərini əvvəldən bu günə qədər ədəbi-filoloji kontekstdə dəyərləndirmək və onlara türk 

mədəniyyətinin formalaşmasında və inkişafında bu məhsulların əvəzsizliyini akademik səviyyədə 

öyrətməkdir. Türk dili və ədəbiyyatı sahəsində ölkənin ehtiyac duyduğu alim, ekspert və müəllimlər 

yetişdirməkdir. 

Açar sözlər: Təhsil, Hacettepe Universiteti, Qazi Universiteti, Tədris 
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HEYDƏR ƏLĠYEVĠN TƏHSĠL ĠRSĠ MÜASĠR AZƏRBAYCAN TƏHSĠLĠNĠN KONSEPTUAL 

ƏSASI KĠMĠ 
(HEYDAR ALIYEV'S EDUCATIONAL HERITAGE AS A CONCEPTUAL BASIS OF MODERN AZERBAIJANI 

EDUCATION) 

 

Mehriban Serdarova 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti,  

Elmi-Tədqiqat Mərkəzinin Fundamental Araşdırmalar bölməsinin kiçik elmi işçisi. 

 

ÖZET 

Məlumdur ki, təhsil daima dəyişən, daima yenilənən cəmiyyətin mövcud zamana uyğunlaşmasına 

bələdçi bir sistemdir. Bu baxımdan, onun məzmunu yeniləşdirilərkən, hər hansı bir zaman kəsiminin 

tələbinə cavab verən bir məzmun, məqsəd, vəzifə müəyyənləşdirilərkən qaynaq biliklərə əsaslanmalıdır. 

       Təhsil sisteminin mötəbər qaynaqlarından biri təhsilinin inkişafında xüsusi xidməti, rolu olan 

təhsilşünasların, elmi və təhsil xadimlərinin nəzəri və təcrübi irsidir. 

Müasir dünyada informasiyanın həcmi zamana görə eksponensial olaraq böyük sürətlə artdığından 

informasiyanın ―yaşama‖ müddətinin çox azalması, bundan çıxış yollarının axtarılması bu gün geniş 

müzakirə mövzusudur. İnformasiya mənbələrinin sayının həddən çox olması təhsil sahəsindən də yan ötmür. 

Belə ki, müasir tələblərə cavab verən qabaqcıl təhsil sistemlərinin açıq qapılardan asanlıqla daxil olması 

onların çeşidlənməsinə, seçilməsinə əngəllər yaradır. Sirr deyil ki, bəzən də müasirlik, islahat xatirinə islahat 

hallarına da rast gəlinir ki, bu da təbii bir haldır. Çünki təhsil elə bir prosesdir ki, burda nöqsanlar istər-

istəməz prosesə daxil ola bilir, bəzən yanaşı addımlayır, onun aradan götürülməsi üçün təhsilin təməl 

prinsiplərinə əsaslanmaq zəruridir. 

Ona görə də Azərbaycan xalqının milli ideyasını, milli dəyərlərini özündə əks etdirən təhsil 

qaynaqlarını əldə rəhbər tutmaq zərurəti yaranır. 

Bu baxımdan, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin təhsil irsi müstəqil dövlətimizin milli təhsilinin 

təməl prinsipləri, konseptual əsası kimi çıxış edir. 

Təsadüfi deyil ki,Heydər Əliyev irsinin akademik tədqiqatçıları onun bütün siyasi və dövlətçilik 

fəaliyyətini mahiyyətcə müasir Azərbaycanın, Azərbaycan xalqının,  milli dövlətçiliyin inkişafı və 

möhkəmlənməsi tarixi adlandırırlar.  

Heydər Əliyevin müstəqil dövlətimizi quruculuq fəaliyyətində məktəb, maarif, təhsil problemləri 

mühüm yer tutur.  Onun dövlətçilik fəaliyyətinin hər iki dövründə təhsil sistemində əsaslı dəyişikliklər 

edilmiş,  keyfiyyətcə yenidən qurulan təhsil sistemi müstəqil Azərbaycan respublikasının milli maraqlarına 

cavab verən təhsil sisteminin sağlam əsasını təşkil edir. Azərbaycanın müstəqil dövlətçilik tarixində 1993-

2003-cü illərdə Heydər Əliyevin bilavasitə iştirakı ilə milli təhsil quruculuğu istiqamətində keçirilən əsaslı 

və kordinal islahatlar, bir sözlə onun nəzəri və təcrübü təhsil irsi milli təhsil tarixinin xüsusi mərhələsi 

olmaqla gələcək inkişafın istiqamətlərini müəyyənləşdirən mühüm mənbədir. Azərbaycan təhsilinin inkişaf 

istiqamətlərinin əksəriyyəti Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideologiyasının təməl prinsiplərini özündə 

ehtiva edən təhsil irsidir. 

Ona görə də bu gün müasir tələblərə cavab verən təhsilin yenidən Heydər Əliyev irsinə üz tutması 

tamamilə qanunauyğundur. İctimai quruluşun bir forması kimi o təhsil sistemi optimal hesab olunur ki, 

məqsədyönlü surətdə yaradıcı, qurucu təfəkkürə sahib dövlət rəhbərinin mövqeyi baza rolunu oynasın, 

müxtəlif vasitələrlə cəmiyyətin üzvlərinin həyat idealının, intellektual hədəflərinin, estetik zövqünün, milli-

əxlaqi prinsiplərinin düzgün seçilməsində həyata keçirilsin. (Atatürk ideyalarından formalaşan Türkiyə 

təhsil sistemi təcrübəsi) 

Ona görə də bu gün təhsildə başlıca tendensiyaların düzgün seçilməsində Heydər Əliyev təhsil 

ideyalarının rolunu artırmaq və onu nəzəri-mücərrəd fikir səviyyəsindən konkret problemlərin həllində 

mexanizm kimi reallaşdırmaq mövcud çətinlikləri aradan qaldıra bilər. Heç təsadüfi deyildir ki, mətbuatda 
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da tanış oluruq, bu zərurətdəndir ki, son illərdə məktəblərdə, təhsil müəssisələrində Heydər Əliyev irsini 

öyrənək mövzusunda dərslər aparılmaqdadır və bu xalqımızın gənc nəslinin maarifləndirilməsi, 

gücləndirilməsi üçün çox önəmlidir. Təhsil inkişaf proqramlarının, yaxud qəbul edilən inkişaf strategiyaların 

istiqamətlərinin, müasir təlim texnologiyalarına və beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan yeni, tədqiqata əsaslanan 

məzmunun həyata keçirilməsi heç bir halda yenilikçiliyin ənənəviliyin inkarı üzərində qurulmasına imkan 

verməməlidir. 

Heydər Əliyev zamanında özünü doğrultmuş, müsbət nəticələr vermis təhsil təcrübələrinin tamamilə 

inkar edilməsinin, aparıcı, müasir dünyada üstünlük qazanmış istər Qərb, istər Şərq təhsil sistemlərinin 

təqlidçilik naminə qəbul edilməsinin qəti əleyhinə olmuş, təhsil sahəsində qəbul ediləcək hər bir qanunda da, 

inkişaf proqramında da məsələyə çox dəqiq, həssas münasibət göstərməyi tövsiyə etmişdir: ―Azərbaycanda 

təhsil sistemində indiyə qədər əldə edilmiş müsbət təcrübə və özünü doğrultmuş, müsbət nəticələr vermiş 

sistem saxlanmalı, inkişaf etdirilməli və müasirləşdirilməlidir. Nöqsanlar, yaxud mənfi təcrübə aradan 

götürülməlidir. Dünya təcrübəsindən Azərbaycanın milli xüsusiyyətlərinə uyğun olan prinsiplər, qaydalar 

təhsil sistemimizə tətbiq edilməlidir. Biz dünyanın bütün ölkələrində - Qərbdə də, Şərqdə də əldə olunmuş 

nailiyyətləri dərindən öyrənməli və onlardan Azərbaycan üçün müsbət xarakter daşıyan cəhətləri ölkəmizin 

təhsil sistemində tətbiq etməliyik.‖ 

Heydər Əliyevin təhsil irsində ―Azərbaycan təhsil sahəsini milli məqsədlər,  mənafelər əsasında 

qurmalıdır.‖, ―Təhsil millətin gələcəyidir.‖ fikirləri bir milli təhsil ideyası kimi çıxış edir və əsas verir deyək 

ki, bu proses fasiləsiz,  dönmədən gedir və həm təhsilin,  həm də millətin gələcəkdə müəyyənləşməsini 

şərtləndirir. Bu baxımdan müasir təhsildə layihələrin həyata keçirilməsində Heydər Əliyevin nəzəri və 

təcrübi irsi daim diqqət mərkəzində olmalıdır: ―İndi bizim təhsil sistemimiz müstəqil Azərbaycanın gələcək 

inkişafını təmin etməlidir.  Bu yolda keçiriləcək islahatlar gərək müstəqil Azərbaycanın milli mənafelərinin 

inkişafına yönəldilsin…tədbirlərin hamısı tədbir xatirinə yox,  müəyyən bir dəyişiklik aparmaq xatirinə yox, 

yalnız və yalnız təhsili düz yolla aparmağa,  xalqımızın gənc nəslini təhsilləndirməyə, tərbiyə etməyə, 

müstəqil dövlətin prinsipləri əsasında inkişaf etdirməyə yönəldilməlidir‖ (Heydər Əliyev) 

Açar sözlər: Heydər Əliyevin Təhsil Irsi, Milli Təhsil, Təhsil Ideyaları, Təhsil Sistemi, Təhsil Qaynağı, 

Konseptual Əsas 

 

ABSTRACT 

It is known that education is a system that guides the adaptation of an ever-changing, ever-renewing 

society.  From this point of view, when updating its content, it should be based on source knowledge when 

defining a content, purpose, task that meets the requirements of any time period. 

One of the authoritative sources of the education system is the theoretical and practical heritage of 

educators, scientists and educators who have a special role in the development of education. 

In the modern world, as the volume of information increases exponentially over time, the "survival" 

period of information is greatly reduced, and the search for ways out of it is the subject of extensive 

discussion today.  The excessive number of sources of information does not go unnoticed in the field of 

education.  Thus, the easy access of advanced education systems that meet modern requirements through 

open doors creates obstacles to their sorting and selection.  It is no secret that sometimes for the sake of 

modernity, reform, there are cases of reform, which is natural.  Because education is a process in which 

shortcomings can involuntarily enter the process, sometimes go hand in hand, it is necessary to rely on the 

basic principles of education to eliminate it. 

Therefore, there is a need to be guided by the sources of education that reflect the national idea and 

national values of the Azerbaijani people. 

From this point of view, the educational heritage of our national leader Heydar Aliyev serves as the 

basic principles, the conceptual basis of the national education of our independent state. 
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It is no coincidence that academic researchers of Heydar Aliyev's legacy call all his political and 

state activities essentially the history of development and strengthening of modern Azerbaijan, the 

Azerbaijani people and national statehood. 

The problems of school, education and upbringing occupy an important place in Heydar Aliyev's 

creative activity of our independent state.  During both periods of his state activity, the education system 

underwent fundamental changes, and a qualitatively restructured education system forms a sound basis for 

an education system that meets the national interests of the independent Republic of Azerbaijan. In the 

history of Azerbaijan's independent statehood, the fundamental and cardinal reforms carried out in 1993-

2003 with the direct participation of Heydar Aliyev to build national education, in short, his theoretical and 

practical educational heritage is an important source of future development.  Most of the directions of 

development of Azerbaijani education are the educational heritage of Heydar Aliyev, which includes the 

basic principles of the ideology of Azerbaijanism. 

Therefore, today it is quite natural for education that meets modern requirements to return to the 

legacy of Heydar Aliyev.  As a form of social structure, the education system is considered optimal so that 

the position of the head of state with purposeful creative thinking plays a basic role in the correct choice of 

life ideals, intellectual goals, aesthetic tastes, national and moral principles of members of society.  

(Experience of the Turkish education system formed from Ataturk's ideas) 

Therefore, increasing the role of Heydar Aliyev's educational ideas in the correct selection of the 

main trends in education today and realizing it as a mechanism for solving specific problems from the level 

of theoretical and abstract ideas can eliminate the existing difficulties.  It is no coincidence that we get 

acquainted with the press, it is necessary that in recent years in schools and educational institutions are held 

classes on studying the legacy of Heydar Aliyev, and this is very important for educating and strengthening 

the young generation of our people.  The implementation of educational development programs, or the 

directions of adopted development strategies, new, research-based content based on modern learning 

technologies and international experience, should in no way allow innovation to be built on the denial of 

tradition. 

He strongly opposed the complete denial of educational practices that proved to be positive in the 

time of Heydar Aliyev, and the adoption of both Western and Eastern education systems in the name of 

imitation, which prevailed in the modern world.  He recommended a clear and sensitive approach: ―The 

positive experience gained so far in the education system in Azerbaijan and the system that has justified 

itself and given positive results should be maintained, developed and modernized.  Deficiencies or negative 

experiences should be addressed.  Principles and rules from world experience in accordance with the 

national characteristics of Azerbaijan should be applied to our education system.  We must study in depth 

the achievements made in all countries of the world - both in the West and in the East, and apply the positive 

aspects of them in the education system of our country.‖ 

In Heydar Aliyev's educational heritage, "Azerbaijan must build education on the basis of national 

goals and interests.", "Education is the future of the nation."  His ideas act as a national idea of education 

and give grounds to say that this process is continuous and irreversible and determines the future of both 

education and the nation.  From this point of view, the theoretical and practical heritage of Heydar Aliyev 

should always be in the center of attention in the implementation of projects in modern education: ―Now our 

education system must ensure the future development of independent Azerbaijan.  Reforms in this direction 

should be aimed at the development of the national interests of independent Azerbaijan.  Heydar Aliyev) 

Keywords: Heydar Aliyev's Educational Heritage, National Education, Educational Ideas, Education 

System, Educational Source, Conceptual Basis 
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Ġmadəddin Nəsiminin əsərlərində Quran ayələri 
(Verses of the Qur'an in Nasimi's creativity) 

Muradova ġəfa Qüdrət qızı 

ADPU, AMEA-nın M. Füzuli adına, Əlyazmalar İnstitutunun dissertantı 

XÜLASƏ 

Orta əsrlərdən bu günədək iradə, dözüm simvolu olan dahi Azərbaycan filosof-şairi İmadəddin Nəsimi 

(1369-1417) hürufizm cərəyanının ən böyük simasıdır. 

 Hürufizm əsasında insan konsepsiyası duran fəlsəfi–siyasi cərəyandır. Hürufilər hərflərin sirləri ilə 

kainat sirlərini açmağa can atırlar. Onlar hərflərin sirlərini insan ilə bağlayırlar. Hərflərin insan üzündə 

təzahür etdiyini deyərək, bütün sirlərin məzhəri olan insan üluhiyyətini təsdiq edirlər.   

 Hərflərin təcəllasını insan üzündə görən hürufizm  gözəl insan üzünə olunan ibadəti həqiqi ibadət 

hesab edir. Bu dahi Nəsiminin qəzəllərində də öz əksini tapmışdır: 

Üzü müshəf, xətti bismillah, xalı nöqtədür,  

Sözü rəhmanir-rəhim, məcmui-Qur‘an göstərir.  

        Qurani-Kərimin Əl ənfâl  surəsinin 17-ci ayəsində belə bir fikir mövcuddur:(Ey mö‘minlər Bədrdə) 

onları (kafirləri) siz öldürmədiniz, Allah öldürdü. (Ya Peyğəmbərim! Düşmənlərin gözünə bir ovuc torpar) 

atdığın zaman sən atmadın, Allah atdı. Allah bununla mö‘minləri (qənimət əldə etmək və zəfər çalmaq 

üçün) yaxşı bir imtahandan keçirtdi. Allah (hər şeyi) eşidəndir, biləndir!  

Gəh çıхmışam Isa kimi, çərх üstünə oturmuşam,  

Gəh varmışam Yusif kimi, Misirdə sultan olmuşam.  

Bu beytdə şair insanın üluhiyyət məqamını təsdiqləmək üçün Quranda mövcud olan fikri  

peyğəmbərlərin hekayətlərindən çıxış edərək tərənnüm etmişdir. Şair Hz. Isanın(ə.s.) çarmıxa çəkildikdən 

sonra qeyb olmasını çarx üstündə oturmaq ifadəsi ilə tərənnüm etmişdir. Eyni zamanda, Hz. Yusufun (ə.s.) 

quyu dibindən çıxaraq, Misirin sultanlığına yetişməsini  bir beytdə ifadə edərək  insanın üluhiyyət məqamını 

vurğulayır. 

Qurani-kərimin Əl-nur surəsinin 35-ci ayəsində ―Allah göylərin və yerin nurudur Onun nuru içində 

çıraq olan bir taxçaya bənzər; taxçadakı oçıraq bir qəndilin içindədir, oqəndil isə sanki parlaq bir ulduzdur. 

Allah dilədiyini öz nuruna qovuşdurur.‖ deyilir.  

Bu ayə böyük şairin aşağıdakı misralarında belə əks olunmuşdur. 

Aləmi qıldı münəvvər nuri-vəchin ta əbəd,  

Lövhi-məhfuzunda rövşən oldu həm yövmil-hesab. 

Hürufizm cərəyanının böyük simalarından olan Nəsimi yaradıcılığının tədqiqi nəticəsində  bu fikri 

təsdiqləmək olar:  Nəsimi əsərlərində istifadə etdiyi dini rəvayətlərlə, obrazlarla, məhəbbət motivi ilə bir 

fikri ifadə etməyə çalışmışdır: İnsan obrazının kamil və qadir olduğunu təsdiq və təbliğ etməyə. Çünki, insan 

hürufi əqidəsinə görə Allahın rəmzlərlə ifadə olunmuş formasıdır.  

Açar sözlər: Quran, Hürufizm, Qəzəl, Yaradıcılıq, Poeziya 

 

SUMMARY 

The great Azerbaijani philosopher-poet Imadeddin Nasimi (1369-1417), a symbol of volition and 

endurance from the Middle Ages to the present day, is the greatest figure of the current of hurufism. 

Hurufism is a philosophical and political movement based on the concept of man. The Hurufists seek 

to unravel the mysteries of the universe with the secrets of the letters. They correlate the secrets of the letters 

with the person. By claiming that the letters appear on the human face, they affirm the divinity of man, 

which is the mockery of all mysteries.  

Hurufism, which sees the manifestation of letters on human faces, considers worship of a beautiful 

human face to be true worship. This was also reflected in Nasimi's ghazals.: 
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―Uzu mushaf, khatti bismillah, khalı nogtadur,  

Sozu rahmanir-rahim, macmui-Kur‘an gostarir.‖ 

        In verse 17 of Surat al-Anfal, the Kur'an states: You did not kill them, but God killed them. When you 

threw, you did not throw, but God threw. Allah thus tested the believers. God is All-Hearing, All-Knowing. 

―Gah chiхmisham Isa kimi, çarх ustuna oturmusham,  

Gah varmisham Yusif kimi, Misirda sultan olmusham.‖  

In this verse, the poet praises the idea contained in the Kur'an, based on the stories of the prophets, in 

order to confirm the divinity of man. The poet reflects Jesus' disappearance after his crucifixion with the 

expression of sitting on a wheel. At the same time, in one verse, he emphasizes the divinity of man, 

expressing in a verse that Joseph came out of the bottom of the well and reached the sultanate of Egypt. 

In verse 35 of Surat al-Nur, the Qur'an states: ―Allah is the Light of the heavens and the earth. The 

hearth in the niche is in a chandelier, and the chandelier is like a bright star. God brings what He wills into 

His light. ‖ 

This verse is reflected in the following verses of the great poet. 

―Alami gildi munavvar nuri-vachin ta abad,  

Lovhi-mahfuzunda rovshan oldu ham yovmil-hesab.‖ 

A study of Nasimi's work, one of the great figures of the Hurufism movement, confirms this idea: 

Nasimi tried to express one idea with the religious narrations, images, and love motifs he used in his works: 

to affirm and propagate the perfection and power of the human image. Because, according to the hurufist 

belief, human is a symbolic form of God. 

Keywords: Kuran, Hurufism, Ghazal, One‘s Works, Poetry 
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TƏHSĠLDƏ ĠNNOVATĠV TEXNOLOGĠYALAR 

(Innovative technologies in education) 

 

Kazımova Nurlana, 

ADPU,Pedaqogik üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

XÜLASƏ 

İnnovasiya nədir?  Yeniliyin məzmunu və reallaşmasıdır. Bu termində iqtisadiyyatda, sonralar isə 

müxtəlif elmlərdə geniş istifadə etməyə başlamışlar. İnnovasiyalrın yeniliklərin yaradılması müxtəlif elm 

sahələrində spesifik cəhətlərlə müəyyən edilir. Bu gün biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın qurulması 

mərhələsində milli təhsilimizin əsas məqsədlərindən biri kreativ düşüncəli, yaradıcı, tənqidi təfəkkürə malik 

yeni nəsil formalaşdırmaqdır. İnnovasiyanın idarə edilməsini menecment elmi öyrənir. İnnovasiyaların 

menecmenti (innovasiyaların idarə edilməsi) kimi adlanan bu sahə hazırda surətlə inkişaf edir. Bu gün insan 

fəaliyyətinin bütün sahələrində innovasiyalardan geniş istifadə edilir. Əslində bəşər tarixində innovasiyalar 

həmişə olmuş, bəşəriyyətin inkişafı məhz innovasiyalar hesabına mümkün olmuşdur. İnnovasiya və yenilik 

anlayışı sinonimlərdir, çox hallarda eyni mənada istifadə olunurlar. İnnovasiya (yenilik) yeninin yaradılması 

və tətbiqi prosesidir. İnnovasiyanı yaradan və tətbiq edən  insanlara innovator deyirlər. İnnovator olmadan 

innovasiya və innovativ inkişaf mümkün deyil. İnnovator yaradıcı, qeyri-standart təfəkkürə, yüksək 

erudisiya və savada malik olmalıdır. Deməli, innovatorların yaranmasında, innovasion inkişafda təhsilin rolu 

mühümdür.  

 Təhsil müəssisəsində innovasiyaların müəllimlər tərəfindən yaranmasının bir neçə yolu mövcuddur.  

1. Yeni təcrübənin yaranması  

2. Kənar təcrübədən istifadə 

3. Elmi araşdırmaların nəticəsi 

4. Eksperiment 

5. ―Sınaq və səhv‖ yolların müzakirəsi 

Yeni ideaların yaranma mərhələsində müəllim və qrup üzvləri yeniliyə motiv dərəcəsindən asılı 

olaraq bu qruplara bölünürlər: liderlər qrupu, müsbət yanaşmalar qrupu, neytral olanlar qrupu, mənfi 

yanaşmalar qrupu. Yeniliyin mənimsənilməsi və tətbiqinə zəif motivləşən tələbələr bu yeniliyə müxtəlif 

formalarda iradlarını göstərirlər. Təcrübə göstərir ki, pozitiv nəticələr tələbələrin yeniliyə qarşı 

münasibətlərini dəyişir. Yeniliyə köklənmə şəxsiyyətin xüsusiyyətlərindən – sinir sistemi tipindən, 

refleksiya dərəcəsindən, həyəcanlanma səviyyəsindən, kreativliyindən, səriştəliliyindən, 

özünüqiymətləndirməsindən və s. amillərdən asılıdır.  

 Biliklərin tətbiq sahələrinə görə 1-ci kurslarda tələbələrə verilən müstəqil işlər (sərbəst mövzular) 

məhz ilk addım atan tələbələr üçün bir elmi işə çevrilir. İşin mövzusu, ideası, məqsədi məhz tələbələr 

tərəfindən müəyyənləşir, yeniliyin ortalığa çıxmasına şərait yaradılır. Formalaşdırıcı pedoqoji texnologiya 

problemlərin qoyuluşu və gözlənilən nəticə tələbinin ilk uğuru hesab etmək olar. Onların elə bu vaxtdan 

eksperiment qoyması, gələcəkdə mühüm elmi işlər yazmağa yol açacaqdır.  

Biz yeni əsrdə nəyisə bilməyin artıq üstünlük yaratmadığını da bilirik. Davamlı və surətli 

dəyişikliklərin baş verdiyi bu əsrdə, üstünlük yaradacaq amillərin nəzəri biliklərdən çox bacarıqlar olduğu 

atıq mötəbər pedaqoqlar, qurumlar tərəfindən də təsdiqlənir. Biz bunu nəzərə alaraq tələbələrin, şagirdlərin 

bacarıqlarını xüsusilə ―21-ci əsr bacarıqları‖ adlandırılan bacarıqlarını inkişaf etdirir və onları gələcək 

rəqabətə hazırlayırıq.  

Müstəqil iş təhsil prosesinin bütün subyektlərinin tələbə, müəllim və tələbənin öz aralarında birgə 

yaradılmışdır. Müstəqil iş tələbəyə yönəldilməli, öz təhsil trayektoriyasının inkişafına töhfə verməlidir. 

Müasir elmi ədəbiyyatda müstəqil işin fərdi rejimdə və tempdə yerinə yetirilməsi asinxron müstəqil iş 
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adlanır. Müstəqil işin əsas xüsusiyyəti tələbənin subyektiv mövqeyidir. Ali təhsilin müasir nəzəriyyəsi və 

praktikasından tələbələrin müstəqil işinin təşkili texnologiyalarının innovativ axtarışı aparılır. Tələbə 

təhsilini reytinq sistemi belə texnologiyalardan biri hesab olunur. Tələbələrin peşəkar və yaradıcı özünü 

inkişafında layihə əsaslı təlim texnologiyası xüsusi yer tutur. Bu texnologiyanın tətbiqi zamanı tələbələr 

müəllimlə birlikdə öyrənilən fənnin məzmunu və ya gələcək fəaliyyətləri ilə bağlı hansısa peşəkar 

vasitəçiliyə bağlı problem-sematik situasiya tərtib edir, sonra isə ona xas olan ziddiyyətləri müstəqil həll 

edirlər. Bu texnologiyanın mühüm üstünlüyü onun mənəvi, etik, estetik xarakterli mühüm peşəkar-sematik 

suallara cavab tapmaq bacarığına yönləndirilməsidir.   

 Bütün növ layihələr (təhsil, tədris və tədqiqat, elmi tədqiqatlar) tələbələrdə şəxsi keyfiyyətlərin 

inkişafına, yaradıcı fəaliyyət təcrübəsinin formalaşmasına, müxtəlif peşə, pedaqoji, dünya görüşünün, 

mənəvi, etik və digər vacib problemlərin dərk edilməsinə yönəldilmişdir. Layihə əsaslı təlimin spesifikliyi 

ondan ibarətdir ki, təhsil prosesi şagird üçün şəxsi məna kəsb edən fəaliyyətlər məntiqində təşkil olunur. 

Layihə əsaslı təlim texnologiyası inkişaf edən hədəf təyinatına malikdir, təhsilin məzmunu gələcək peşə 

fəaliyyətinə izomorf şəkildə layihələndirir, tədris prosesi iştirakçılarının subyekt-subject qarşılıqlı əlaqəsinə 

əsaslanır, tədris materialını idrak sistemi şəkilində təqdim edir və praktiki tapşırıqlar, gələcək 

mütəxəssislərin subyektiv təcrübəsinə əsaslanan motivasiya təlimini təmin edir.  

 Beləliklə, ani peşə təhsilinin islahatı kontekstində gələcək müəllimin hazırlanması prosesi bir sıra 

prinsiplər əsasında həyata keçirilən strategiya kimi inteqrasiya edilməlidir: Müəllim təhsilinin 

fundamentallaşdırılması; gələcək müəllimin hazırlanmasının məzmunu, forma və metodlarında açıqlıq, 

dəyişkənlik, dəyişkənliklərin dinamikliyi; yaradıcı fəaliyyətə istiqamətlənmə; tələbə və müəllimin birgə 

fəaliyyətində əməkdaşlıq və birgə yaradıcılıq. Bu strategiyanın əsasını ənənəvi texnologiyalarla birlikdə 

innovativ texnologiyalardan daha geniş istifadə etmək təşkil edir. Tələbənin təcrübə yönümlü peşə 

fəaliyyətinə hazırlanmasında onların müxtəlif innovativ metodlardan istifadə etməklə müstəqil işi xüsusi yer 

tutur. 

Açar Söz: Innovativ Texnologiya, Müəllim Və Tələbə, Sərbəst Iş, Təhsil, Innovativ Metod 

 

SUMMARY 

Independent work is created jointly by the student, teacher and student of all subjects of the 

educational process. Independent work should be focused on the student, contribute to the development of 

their educational trajectory. In modern scientific literature, the performance of independent work in an 

individual mode and tempo is called asynchronous independent work. The main feature of independent work 

is the subjective position of the student. There is an innovative search for technologies for organizing the 

independent work of students from the modern theory and practice of higher education. The student 

education rating system is one of such technologies. Project-based learning technology has a special place in 

the professional and creative self-development of students. During the application of this technology, 

students together with the teacher create a problem-semantic situation related to the content of the studied 

subject or any professional mediation related to their future activities, and then independently resolve its 

inherent contradictions. An important advantage of this technology is its focus on the ability to find answers 

to important professional-semantic questions of a moral, ethical, aesthetic nature. 

All types of projects (education, teaching and research, scientific research) are aimed at developing 

students' personal qualities, the formation of creative practice, understanding of various professional, 

pedagogical, worldview, moral, ethical and other important issues. The specificity of project-based learning 

is that the educational process is organized in the logic of activities that have a personal meaning for the 

student. Project-based learning technology has an evolving goal, the content of education isomorphically 

designed for future professional activity, based on subject-subject interaction of participants in the learning 

process, presents teaching material in the form of a cognitive system and provides practical tasks, future. 
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And practical assignments provide motivational training based on the subjective experience of future 

professionals. 

Thus, in the context of immediate vocational education reform, the process of training future teachers 

should be integrated as a strategy based on a number of principles: Fundamentalization of teacher education; 

openness, variability, dynamism of changes in the content, forms and methods of training of the future 

teacher; focus on creative activity; cooperation and joint creativity in the joint activities of students and 

teachers. The basis of this strategy is the wider use of innovative technologies along with traditional 

technologies. Independent work of students using various innovative methods has a special place in the 

preparation of students for practice-oriented professional activities. 

Keywords: Innovative Technology, Teacher And Student, Independent Work, Education, Innovative 

Method 
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1. İlham Əhmədov Azərbaycan müəllimi. -2014.-31 yanvar.- s.9 
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THE IMPORTANCE OF INTERNATIONAL PROJECTS IN THE HIGH EDUCATION 
(ALĠ TƏHSĠLĠN ĠNKĠġAFINDA BEYNƏLXALQ LAYĠHƏLƏRĠN ROLU) 

Gariba Mammad Mammadova 
       phd. in philology,assistant professor, Azerbaijan State Pedagogical University 

                                                                   

ABSTRACT 

In the modern world the processes of globalization are increasingly taking over the world, permeating all 

spheres of human activity. It arises such duties for schools and universities so high school must adapt to 

modern realities. The wide scale development of modern technologies and with the opening of new 

opportunities, the higher education is also improving, including the teaching methods, and the status of the 

student and teacher. The improvements make the vector of the modification of education and society values 

being a foundation of a new modern mentality. A number of  countries the historical  process and dynamic 

of development, will go faster through this process. Other countries - slowly. One thing is certain and clear – 

the trend is universal and irreversible. International projects contribute to the improvement and the 

globalization of society`s value system. 

 Creating intellectual multicultural enviroment Erasmus Mundus, in particular, is one of them. Once I have 

been the participaint of Erasmus Mundus program in Bulgaria in 2010. And it had a great impact in my 

pedagogical activity. When I came back used experience in my lessons and as a result some of my students 

were participants of that programme, thanks to the English knowlodge and Erasmus Mundus program. 

 One of the main feature and value of modern higher school education system is academic mobility 

introducing significant changes in the university management processes. The study of the best European and 

world success stories and practices is especially important for the countries passed through the command 

system of economic development and standing in the way of construction of functional, sustainable 

developed market economies. No daubt, this creates important prerequisites ensuring that young market 

economies. Harmonically fit into modern multicultural global world. 

The main purpose of this study is to analyze the trends of the development of higher education in the era of 

globalization, in particular the processes of academic mobility and their impact on the university 

environment, and to argue the role of internatioal projects in the promotion of the common values of the 

modern multicultural society. 

KEYWORDS: Academic Mobility, University Management, Project Management, International Projects, 

Global Values, Multiculturalism, High Education. 

 

XÜLASƏ 

Müasir dünyada qloballaşma prosesləri həyatın bütün sahələrinə nüfuz edərək geniş yayılmaqdadır. Bu 

məktəblər və ali məktəblər qarşısında da vəzifələr qoyur ki, onlar müasir reallıqlara uyğunlaşmalıdırlar. 

Müasir texnologiyaların geniş miqyaslı  inkişafı və yeni imkanların yaranması səbəbindən təlim 

metodlarının inkişafı, tələbə və müəllim statusunun yüksəlməsi ilə ali təhsilin səviyyəsi də yüksəlir. Bu 

inkişaf təhsil dəyərlərinin modifikasiya vektorunu və bütövlükdə cəmiyyətin yüksəlişini müəyyənləşdirir, 

müasir mentallığın əsaslarını təşkil edir. Bəzi ölkələr tarixi və inkişaf dinamikası baxımından bu prosesi çox 

sürətlə keçirlər, bəziləri isə çox zəif. Bir şey dəqiq və aydındır ki, bu tendensiya ümumidir və dönməzdir. 

Çoxmillətli intellektual mühit yaratmaq baxımından Erasmus Mundus programı da bunlardan biridir. Mən 

də 2010-cu ildə Bolqarıstanda o proqramla bir ay iştirakçı olmuşam. Bu mənim sonrakı pedaqoji 

fəaliyyətimdə mühüm rol oynamışdır. Aldığım təcrübəni dərslərimdə hərtərəfli istifadə etməklə 

tələbələrimdə layihələrə xüsusi maraq oyatdım, tələbələrimdən bir neçəsi bu proqramın iştirakçısına çevrildi. 

Bu məhz ingilis dilinin və Erasmus Mundusun nəticəsində baş verdi. 

Beynəlxalq layihələr cəmiyyətin dəyərlər sisteminin inkişafına və qloballaşmasına öz töhfəsini verir. 

Müasir ali təhsil sisteminin əsas xüsusiyyət və dəyərlərindən biri də universitetlərin idarə olunması 

prosesində mühüm əhəmiyyət kəsb edən akademik mobillikdir. Ən yaxşı Avropa və dünyamiqyaslı 
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nümunələrin öyrənilməsi müasir bazar iqtisadiyyatına qədəm qoymuş ölkələr üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. 

Şübhəsiz bu həmin ölkələrin müasir multukultural qlobal dünyaya daxil olmaları üçün əsaslı zəmin yaradır. 

Bu tədqiqat işinin əsas məqsədi qloballaşma dövründə ali məktəblərin inkişaf meyillərini araşdırmaq, 

xüsusən də akademik mobillik proseslərində bunu öyrənmək və onların universitet həyatına təsirini 

aydınlaşdırmaqdır. Həmçinin, müasir intellektual sistemlərdə ümumi dəyərlərin yaradılmasında beynəlxalq 

layihələrin rolunu sübuta yetirməkdir. 

AÇAR SÖZLƏR: Amademik Mobillik, Universitet Idarəçiliyi, Layihə Menecmenti, Beynəlxalq Layihələr, 

Qlobal Dəyərlər, Multikulturalizm, Ali Təhsil 

INTRODUCTION 

The process of globalization are increasingly taking over the world, permeating all spheres of human 

activity. And high school must adopt to modern realities. Along with the exuberant development of modern 

technologies and with the opening of new opportunities, the higher education is also improving, including 

the teaching methods, and the status of the student and teacher. 

These changes define the vector of the modification of education and society values, being a foundation of 

a new modern mentality. Some countries in the context of their history and dynamic of development, will go 

faster through this process, other countries slowly, one thing is certain and clear the trend is universal and 

irreversible. 

What is the reason that interest to international projects is growing day by day? The answer to this question 

is that international projects are going to be the primary means by which we are able to bridge the cultural 

and linguistic devides that exist not only within our country, but also over the world. 

International education projects with High schools help the students and teachers to enrich the skills and 

materials that are important to become global citezens with an understanding of their own unigue cultural 

heritage. 

But not paying attention to other cultures, other  langues and the problems and countributions of other 

countries we can`t be able to become good specialists. 

We need them to become  effective global leaders and it is evident that they will have better knowledge 

and understanding and appriciation for other people, other cultures, other religions and other geographies. 

But for doing such things they must have perfect knowledge of English which spoken all over the world as 

an international language.Only the knowledge of English is not sufficient, they can make communication, 

must be educative people.The participants in international projects and to study in abroad not only need high 

level English language skills ,but also personality, ability to socialise, do not have language barrier, must 

know international ethic norms ,  and have the world outlook. The role of an English teacher is great here ,he 

has to simplicate the learning process and make suitable atmosphere for creative activity.Besides, the 

students have to master the skills of computer and IT technologies, which help  them during their study in 

abroad . 

 Can international projects be integrated into  cosubjects and does it promote basic skills? Awareness of 

international cultures and strategies in international projects really do complement the core curriculum in 

educational objectives of high schools. To the extend that participants of international projects are 

representatives of differens nations it is positive for them to be in an invironment where they can see and be 

exposed in a very proud way to their own history and culture  we also think that students from  diverse 

backgrounds will benefit from the larger educational gains that come from high guality internationally based 

education content that there can be a significant experience in many skills and habits. 

We`ve spoken enough about the benefits of international projects and their role is our modern high 

education system. 

Now let`s look through some of the international projects. Some of them are short termed projects that 

begin and finish within a definite period of time, others go on for a long term. 

European Social Fund..  
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SKAZVO- improvement of guality assuarance and enhancement system in higher education. 

ASHE implements the project SKAZVO – improvement of guality assuarance and enhancement system in 

higher education for the purpose of the development of a new model for external guality assuarance system 

in Croation higher education. The aim of the project is to develop new and improve existing external 

evaluation of Croation higher education institutions and study programmes and strengtten the competences 

of HEI‖s staff. The project will launch new activities such as collecting information and informing the 

general public about higher education, and develop the counselling services for present and future students. 

Database of External Quality Assurance Reports - DEQAR the aim of this project is developing a 

European database with information of the outcomes of the evaluation of higher education 

institutions.(https:www.eqar.eu/kb/projects/deqar connect) 

STACQ – Stacking credits and the future of the gualification. 

The project is submitted to calls for projects that improve the automatic recognition of all forms of 

learning, including digital and online learning offered by higher education institutions. This is a trend that is 

posing challenges to current recognition practices. 

The objectives of the project are to: 

1. Build an online application to easy evaluation MOOC Stand alone e-learning outside of the 

traditional education system gained popularity over the last years but their evaluation is not easy and time 

consuming. STACQ aims to develop an evaluation tool, which can help credential evaluators to  quickly 

evaluate a MOOC. 

2. Produce a position paper on the future of the qualification. 

 

Ed X-is the education movement by restless learners. Together with  funding partners Harward  and MIT it 

have brought together over 35 million learners , the majoroty of top ranked universities in the world .It has a 

number of online free courses .Among them Language courses,Investing courses, Humanities courses. 

 

International Education Projects. 

 

ADPU is actively participating to international education projects, such as Erasmus + funded projects. 

Through many years, ASPU has been successfully contributing to innovation and capacity building  as a  

partner. We are going to speak about our ongoing and former education projects. 

ASPU -  as a project partner. ASPU- faculties, units and degree programmers are encouraged to actively 

participate in developing teaching and education by taking part in international cooperation projects. Our 

International Department has set internal guidelines for taking part in externally funded education projects 

which are used as the starting point for preparing  new project initiatives or taking part in external project 

proposals. 

Project funding applications need to be well prepared in cooperation with the project participants and 

enough time has to be reserved for the preparation of the project funding application. The universities can 

only be parts of projects in which the funding application and budget have been made in cooperation. 

If a partner desires to invite us to join project proposal, all documentation related to the project proposal 

should be submitted by universities for revision deeply in advance before the application is presented to the 

funder. 

 And now  a number of student‘s youth‘s wish is to study in abroad ,to join different international seminars 

and programs living in abroad.The best way to realise these dreams is to join International Students 

Exchange programs which are known to everyone.Afterwards you will find full answers to everything you 

are interested in. Then let‘s begin . 

What is Erasmus program? 

 

And now I`d like to say you some words about Erasmus program. It is the most popular international 

program, Erasmus means European Region Action Scheme for the mobility of university students. It was 

established in 1987 by European Union and beginning from 2014 , it was called Erasmus + and hundreds of 

youth took part in the project .  Since then it has been playing an important role in the education of many 
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students all over the world in the fields of education,training and sports. It is the great system which unites 

the people who wants to participate in exchange programs.Within the frame of the program the price of their 

flight and living expances are paid by European Union. During their study the participants get montthly 850 

euros. 

The program deals with education of students beginning from Batchelor`s Degree up to the next stages for 

those who want to live and work in abroad and with those who desire to be promoted at work thanks to 

different trainings. 

 Erasmus consists of three programs. Erasmus Exchange, Erasmus Mundus and Erasmus Experience. 

Erasmus Exchange is for students desiring to get Batchelor`s, Master`s or Doctor`s degrees. These students 

may go and continue their study in abroad for one or two terms. 

Erasmus Mundus  is the second program among them with the high competition.The program is for those 

who wants to get Master‘s and Docter‘s degrees.The students  who do their research apply to this program 

by the end of their Batchelor ‗s degree of education.Academic staff people who do research can also apply 

this program. As the participiant of the program I will give you full information about this afterwords. 

The third program is Erasmus Experience.  The chance for participating in different trainings and seminars 

for carreer development is offered by this program. The program offers people improvement of knowledges 

in different spheres of activity having got practices in various leading companies of the world. The 

experiance programs can be free or with payment . 

Out of this projects which goes on now, is a project Capacity Building in the field of Higher 

Education;strand 1- Fostering access to cooperation in higher education which is within Erasmus+, -key 

Action 2-cooperation among organizations and institutions. 

This key action supports; 

Partnership for Cooperation, including cooperation,including cooperation partnerships and small –scale 

partnerships  

Partnerships for Excellence,including Centres for Vocational Excellence, Teacher‘s Academy and Erasmus 

Mundus action  

Partnerships for innovation, including Alliances and Forward – looking projectsin the field of youth;Not 

for profit European sport events 

For the participating orrganisations, projects supported under the key action to produce the following 

outcomes. 

Capacity Building in the field of higher education; Strand 1 – Fostering access to cooperation in higher 

education.  

The Capacity Building in Higher Education (CBHE) action support international cooperation project based 

on multicultural partnerships between organisations active in the field of Higher Education. It supports the 

relevance,quality, modernisation and responsiveness of Higher Educationin third countries not associated to 

the Erasmus + programme for socio – economic recovery grouth and prosperity and reacting to recent 

decline in human development,fragility, and rising social economic and environmental inequality exacerated 

by the COVID -19 pandemic. The action is expected to contribute to the overarching prorities of the 

Europen Comission; the Green Deal( including climate change, environment and energy), digital, 

transformation and data technologies,alliances for sustainable grouth and jobs, migrationpartnerships and 

governance ,peace and security and to the external demension  of EU International Projectsin the field of 

education. 

Advantages of this programs; 

First of all you will be able to increase your knowledge, get more experience, get acquainted with different 

cultures, meet new people and have more friends from all over the  world studying in more than 1000 

universities of 36 countries of Europe and you may increase you knowledge and abilities in the field of 

language ,get aquatinted  with people  from different countries ,make friends with them, learn their culture , 

cuisine ,history and geography .For example you may add in your CV‘ I lived in Italy and learned Italian 

during a year joined different programs in some companies. By this you are ahead of other candidates. Every 

year more than six hundred students took part in this programs. Last year 23 Azerbaijani students got 

scholarships in this program.  When you return home being an experienced candidate you will have more 

chances than others for getting a good job. 
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Thanks to Erasmus Mundus program I spent a month in Bulgaria in the city of Ruse. There I could learn a 

lot of new information about different fields of human activity, it played a great role in my further work as 

an English teacher and as a scientist. I made friends with people from different parts of the world and from 

Bulgaria it self , got acquainted the High education system of Europe, learned about their life, culture, 

heritage, music, geography. Also I had an opportunity to give much information about my own country, 

about its history, customs and traditions, about its people and of course about the Garabagh problem, which 

existed those days. When I was in Bulgaria it was March and I decided to give presentation about 

Azerbaijan, its national holiday ―Novruz‖, I layed the table with azeri cookies. Such as pakhlava, shakarbura 

and others, which made great interest on them and gave much information about my motherland. 

After returning home one of my students took part in the same project, It was the influence of my 

participation. I arose interest to that project during my lessons. If a student doesn‘t have perfect knowledge 

of English he can`t take part in these programs. That`s why we must emphasize it in our article. 

Now I`m working at ASPU and teach English in Master`s and Batchelor`s degrees. Azerbaijan State 

Pedagogical University also participates actively in these international Projects as well as Erasmus plus. 

Many of our students were and are at different universities of the world in order to study. One of my 

students Abbasov Elmir from the `social work` went to Denmark and now he is studying there. 

Some students Aliyeva Yasaman, Hamid  Novruzi are studying and developing their knowledge on the 

profession of social work. Another student Taghiyeva Sabina is now in Denmark and also studying social 

work there. All those students will be the best employees in their sphere with their perfect  knowledge. The 

students who were the participants of those projects now work for different companies of the world in 

Azerbaijan and abroad. 

A. Rehimli and F. Muradova are from those students who work in foreign countries now. 

CONCLUSION 

The interest to international projects is going day by day among students and teaching stuff .It has a great 

role in the development of Higher Education in the country,and in the world.                

Azerbaijan State Pedagogical University is participating in key -1 and key 2 programs and  

recently some people from our university are going abroad as participants of these projects. We  saw that  

the role of international projects is very great in developing university education process. 

The main purpose of this study is to analyze the trends of the development of higher education in the era of 

globalization, in particular the process of academic mobility and their impact on the university environment 

and to argue the role of international projects in the promotion of the common values of the modern 

multicultural society. 
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PEDAQOJĠ PROSSESDƏ MƏQSƏDƏUYĞUN METOD TƏTBĠQĠNĠN ƏHƏMĠYYƏTĠ 

(THE IMPORTANCE OF APPROPRIATE APPROPRIATE METHODS IN THE PEDAGOGICAL PROCESS) 

 

Mehdizadə GülĢən Kamal qızı 
ADPU-nun kiçik elmi işçisi 

ÖZET 

Pedaqoji proses mürəkkəb struktura malik əməliyyatlar sistemindən ibarətdir. Bu proses müəllimlərlə 

şagirdlərin bilavasitə qarşılıqlı əlaqəsində baş verir. Həmin əlaqə isə bir sıra obyektiv və subyektiv amillərlə 

səciyyələnir və pedaqoji prosesə təsirsiz qalmır. Hər bir fəal, işguzar Azərbaycan müəllimi şagirdlərin sosial 

şəraitini, ictimai muhitini, milli mentalitetini, adət-ənənələrimizi, fənnin, mövzunun fundamentallığını və ya 

praktikliyini, fənlərarası əlaqəni, hətta bilgilərin inteqrasiyasını, yaş və anlaq həyat təcrubəsi səviyyəsini və 

pedaqoji-metodik, psixoloji-iradi xüsusiyyətləri nəzərə almalı, prosesin təşkilinə yaradıcı yanaşmalıdır. 

Qeyd edək ki, interaktiv təlim metodlarından həmişə istifadə etmək onun təsirini azalda bilər. Həqiqi təlim 

üçün metod və texnologiyalar qarşıya qoyulmuş məqsəd və şəraitdən asılı olaraq seçilməlidir. Müəllimlər 

fənnə, mövzuya, şagirdlərin təcrübə və bilik səviyyəsinə görə bütün təlim modellərində müxtəlif metodika 

və texnologiyalardan istifadə etməlidirlər. Əsas odur ki, təlim uşaqları inkişaf etdirsin. Onlara düşünmək, 

müstəqil fikir söyləmək, biliklərini tətbiq edə bilmək bacarıqları aşılasın. Onlarda ünsiyyət, anlaşma 

mədəniyyəti, öz problemlərini həll edə bilmək qabiliyyəti formalaşdırsın. Deməli, interaktiv təlim dedikdə, 

dərsdə yaranan, təlim prosesində meydana cıxan, şagirdlərarası öyrənmə ünsiyyəti və əməkdaşlığı, müəllim 

– şagird birliyi nəzərdə tutulur. Çevik düşündürücü iştirak fəallığını doğurmayan metodlar uşaqların 

marağını təmin etmir, onları canlandırmır, fəaliyyətə qoşmur. Digər tərəfdən, hər bir uşağın (şagirdin) öz 

idealı, marağı, həyata hazırlıq istəyi var. Belə ki, təlimin həm məzmunu, həm də metodları bu istəyi təmin 

etməlidir. Daha bir amil isə, vətəndaş təhsili və tərbiyəsinin aktuallığıdır. Bütün bu şərtlər müasir təlimin 

məzmunca metod və texnologiyalara görə yeniləşməsini zəruri edir. Pedaqoji prosesdə baş verən 

yeniliklərdən biri də təlimdə tərbiyəediciliyin daha da artmasıdır. İnteraktiv təlim şagirdlərə bilik vermə 

prosesində həm də onları iradi, əxlaqi, əqli, estetik, mədəni, hüquqi, ekoloji, iqtisadi və digər akseoloji 

dəyərlər yönümündə inkişaf etdirir, formalaşdırır. Yeni tələblərə cavab verən pedaqoji kadr olmadan təhsili 

yenilik səviyyəsinə qaldırmaq mümkun deyildir. 

Açar sözlər: təhsil, interaktiv fəal təlim, pedaqoji prosses 

ABSTRACT 

  

 The pedagogical process consists of a complex system of operations. This process takes place in 

direct interaction between teachers and students. This connection is characterized by a number of objective 

and subjective factors and does not remain unaffected by the pedagogical process. Every active, hard-

working Azerbaijani teacher learns about the social conditions, social environment, national mentality, 

traditions, fundamentalism or practicality of the subject, interdisciplinary connection, and even the 

integration of knowledge, age and level of life experience and pedagogical-methodological, psychological-

volitional. should take into account the features, take a creative approach to the organization of the process. 

Note that always using interactive learning methods can reduce its impact. Methods and technologies for 

actual training should be selected depending on the goals and conditions set. Teachers should use different 

methodologies and technologies in all teaching models according to the subject, topic, level of experience 

and knowledge of students. The main thing is that training develops children. To instill in them the ability to 

think, to express themselves independently, to apply their knowledge. Let them form a culture of 

communication, understanding, the ability to solve their own problems. So, interactive learning means the 

communication and cooperation between students, the teacher-student union, which arises in the lesson, 

arises in the learning process. Methods that do not provoke active thinking do not engage children, do not 

stimulate them, do not engage them in activities. On the other hand, each child (student) has his own ideal, 
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interest, desire to prepare for life. Thus, both the content and the methods of training must satisfy this desire. 

Another factor is the urgency of civic education and upbringing. All these conditions make it necessary to 

update the content of modern training according to methods and technologies. One of the innovations in the 

pedagogical process is the further increase of pedagogical training. In the process of imparting knowledge to 

students, interactive learning also develops and shapes them in the direction of volitional, moral, intellectual, 

aesthetic, cultural, legal, ecological, economic and other axiological values. It is impossible to raise 

education to the level of innovation without pedagogical staff meeting the new requirements. 

Keywords: education, interactive active learning, pedagogical prosses 

 

GĠRĠġ 

Təhsil bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqə və asılılıqda olan funksiyaları ifadə etməklə cəmiyyətin həyatında 

əsas yerlərdən birini tutur. Elə bir yer ki, bəşəriyyət onsuz inkişafa nail ola bilməz. Lakin bu həqiqətdir ki, 

təhsilin şəxsiyyətin, təhsilalanların şəxsi keyfiyyətlərinin inkişafına səbəb olması və onunla nəticələnməsi öz 

keyfiyyətinin yüksəlməsindən həlledici dərəcədə asılıdır. Bunun üçün, ilk növbədə təhsilin özünün 

inkişafına nail olmaq lazımdır. Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi bir çox amillərlə səciyyələnən proses, 

kompleks tədbirlərlə əhatə onlunan, intensiv innovasiyaların tətbiqi ilə bilavasitə əlaqələnən mürəkkəb 

əməliyyatlar sistemindən ibarətdir. Keyfiyyət təhsilin məzmunu, formaları və metodları ilə sıx bağlı olmaqla 

yanaşı, həm də onun kim tərəfindən, hansı səviyyədə, necə aparılmasından və idarə edilməsindən həlledici 

dərəcədə asılıdır. Qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi, müasir təlim texnologiyalarının tətbiqi, təhsilalanların 

stimullaşdırılması, təhsilverənlərin yüksək hazırlığa malik olması kimi faktorlar da burada önəmli əhəmiyyət 

daşıyır. Təhsillə bağlı aparılan bütün innovasiyalar, müasir təlim müxtəlif metodlardan, yeni təhsil 

texnologiyalarından istifadə edilməklə təhsilalanların daxili stimullarının, motivlərinin və tələbatlarının 

formalaşdırılmasına təsir göstərməli və nəticədə keyfiyyətin yüksəldilməsinə gətirib çıxarmalıdır. Pedaqoji 

proses mürəkkəb struktura malik əməliyyatlar sistemindən ibarətdir. Bu proses müəllimlərlə şagirdlərin 

bilavasitə qarşılıqlı əlaqəsində baş verir. Həmin əlaqə isə bir sıra obyektiv və subyektiv amillərlə 

səciyyələnir və pedaqoji prosesə təsirsiz qalmır. Bunlar müəllimdən asılı olan, şəraitdən və resurslardan 

asılı olan, şagirddən asılı olan amillərə ayrılmaqla üç mühüm qrupda təsnifləşir. Müəllimdən asılı olan 

amillər onun fənnini hansı səviyyədə bilməsi və onu öyrətmək səriştəsi, şagirdlərə, öz peşə və ixtisasına 

münasibəti və bu münasibət tərzinin necəliyi, peşə məsuliyyəti və s. ibarətdir. Şəraitdən və resurslardan asılı 

olan amillər məktəbin yerləşdiyi ərazi, tədris təchizatının səviyyəsi və s. olmaqla tədris prosesinə bilavasitə 

təsir göstərən, aidiyyatı olan amillərdir. Şagirddən asılı olan amillər isə onlarda dərsə, fənnə və müəllimə 

olan münasibət, şagirdin arzusu və marağı, psixi və fizioloji imkanları və s. amillərdən ibarətdir. Qeyd 

olunan bu amillər kompleks halda pedaqoji prosesin həm gedişinə, həm də nəticəsinə təsirlər göstərir. 

Bunların özlərinin keyfiyyət səviyyəsi isə birbaşa təhsilin keyfiyyət səviyyəsinin yüksəlməsi ilə düz 

mütənasibdir. Lakin pedaqoji prosesə təsir edən amillər bunlarla məhdudlaşmır. Burada müəllimin 

təşkilatçılıq fəaliyyəti də mühüm rol oynayır. Tədqiqatlar və təcrübə göstərir ki, pedaqoji prosesin səmərəsi 

müəllimin təşkilatçılıq fəaliyyətindən və hazırlıq səviyyəsindən asılıdır. Təhsilverənin pedaqoji 

qabiliyyətləri içərisində təşkilatçılığın əsas, aparıcı qabiliyyətlər sırasına daxil edilməsi də məhz onun 

müəllimin fəaliyyət strukturunda xüsusi yer tutmasından irəli gəlir. Görkəmli pedaqoq A.S.Makarenko 

tərbiyə işini, ilk növbədə təşkilatçılıq işi adlandırırdı. Bu bir həqiqətdir ki, təşkilatçılıq işinin zəif olması 

təkcə bir dərsdə, bir prosesdə deyil, bütövlükdə məktəbin işində, bütün müəllimlərin fəaliyyətində öz mənfi 

təzahürlərini göstərə bilir. Təşkilatçılıq fəaliyyəti geniş diapazonlu və çoxşaxəlidir. Bunu bir dərsin və ya 

tərbiyəvi tədbirin təşkili və aparılması texnologiyası ilə məhdudlaşdırmaq olmaz. O, pedaqoji prosesin bütün 

növlərini və bütün mərhələlərini əhatə edən, istiqamətləndirən və onu səmərəli edən əsas amil olmaqla, 

özündə pedaqoji proses üçün zəruri olan bir sıra məsələləri: məqsəd, məzmun, forma və üsulları birləşdirir. 

Məqsədin düzgün qoyulması pedaqoji prosesin sonrakı mərhələlərinin və gedişinin, yəni məzmun, 

forma, metod və vasitə seçiminin düzgün və optimal olmasına əsaslı təsir göstərir. Bunların vahid pedaqoji 

prosesin hissələri kimi birliyini və kompleksliliyini təmin edir. Bu fəaliyyətin əsas xüsusiyyətlərindən biri 

ondan ibarətdir ki, o həm özünütəşkil, özününizamlama, həm də başqa adamların (şagirdlərin, tələbələrin) 
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fəaliyyətini təşkil etmə funksiyalarını yerinə yetirir. Burada həll ediləcək problemin, məsələnin məqsədinin 

düzgün qoyulması görülməsi zəruri olan fəaliyyət növünün keyfiyyət və səmərəsini yüksəltməsinə 

istiqamətlənməklə onu daha da məhsuldar və nəticəyönlü edir. Lakin nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, 

müəllimin təşkilatçılıq fəaliyyətinin özü də ikincilərin, yəni təhsilalanların təşkil olunmuş fəaliyyətindən 

(fəallıq, həvəs, qarşılıqlı əlaqə, ineraktivlik, kreativlik, təşkilatlanma, kollektivçiliklə fərdi işin 

əlaqələndirilməsi və s.) və həm də bu fəaliyyətin nəticəsindən çox asılı olur. Buna görə də, müəllimin 

təşkilatçılıq fəaliyyətinin əsas ağırlığının bir tərəfi də təhsialanların fəaliyyətinin düzgün qurula bilməsinin 

üzərinə düşür. Pedaqoji prosesdə bunun nəzərə alınması onun məhsuldarlığının təmin olunmasının başlıca 

tərəflərindən birini təşkil edir. Başlıca məsələlərdən biri müəllimin təşkilatçılıq fəaliyyətinin məzmununun 

nələrdən ibarət olmasıdır. Geniş diapozonlu və müxtəlif istiqamətli olan bu məsələni konkretləşdirməyə 

çalışsaq, onları bu cür ümumiləşdirmək olar: 

• şagirdlərin qarşısında məqsəd, vəzifə və problemin qoyulması;  

• pedaqoji prosesin başlıca funksiyalarının – təhsilləndirici, tərbiyələndirici 

və inkişafetdirici funksiyalarının reallaşdırılması istiqamətinin nəzarətdə 

saxlanılması; 

• fərd, qrup və kollektivin görəcəyi işlərin müəyyənləşdirilməsi; 

• pedaqoji prosesin ―subyekt – subyekt‖ əməkdaşlığı şəraitində təşkili; 

• qrupdaxili və qruplararası qarşılıqlı əlaqənin təmin olunması; 

• qrup, kollektiv və ayrı-ayrı fərdlərin özünüinkişafına şərait yaradılması; 

• şagirdlərin ümumi müzakirəyə cəlb edilməsi; 

• qruplararası fikir mübadiləsinin təşkili; 

• nəticələrin ümumiləşdirilməsi, qiymətləndirilməsi və s. 

Müəllimin bu təşkilatçılıq fəaliyyətini bir sistem kimi qəbul etmiş olsaq, onda bunların daxilində bir 

sıra alt sistemlərin mövcudluğunu da nəzərdən qaçırmaq olmaz. Çünki bu işlərin (mərhələlərin) hər birinin 

reallaşması prosesinin özündə müəllim bir-biri ilə əlaqəsi olan bir sıra əməliyyatları yerinə yetirir ki, bunlar 

da bütövlükdə dinamik sistem təşkil edir. Təşkilatçılıq fəaliyyəti pedaqoji prosesin ayrı-ayrı tərkib 

hissələrinə və növlərinə aid olan müəyyən proseslərin forma və üsulların seçilməsində də mühüm 

əhəmiyyətə malikdir. 

Müəllim peşəkarlığı, yanaşması, elmli, səriştəli metodikası sayəsində əldə edilmiş biliklər pedaqoji 

bacarıqla məqsədli şəkildə subyektə (öyrənənə) çatdırılır. Leonardo da Vinçinin təbirincə desək: ― Elmsiz 

praktikaya aludə olan adam gəmini sükansız və kompassız idarə etmək istəyən kapitana bənzər; o, hara 

üzdüyünü özü də bilməz‖. Təhsilin naliyyətində  elmliyə və biliyin metodika sayəsində düzgün çatdırılması 

nəzəriyyəsi durur [1].  

Hər bir fəal, işguzar Azərbaycan müəllimi şagirdlərin sosial şəraitini, ictimai muhitini, milli 

mentalitetini, adət-ənənələrimizi, fənnin, mövzunun fundamentallığını və ya praktikliyini, fənlərarası 

əlaqəni, hətta bilgilərin inteqrasiyasını, yaş və anlaq həyat təcrubəsi səviyyəsini və pedaqoji-metodik, 

psixoloji-iradi xüsusiyyətləri nəzərə almalı, prosesin təşkilinə yaradıcı yanaşmalıdır. Qeyd edək ki, 

interaktiv təlim metodlarından həmişə istifadə etmək onun təsirini azalda bilər. Həqiqi təlim üçün metod və 

texnologiyalar qarşıya qoyulmuş məqsəd və şəraitdən asılı olaraq seçilməlidir. Müəllimlər fənnə, mövzuya, 

şagirdlərin təcrübə və bilik səviyyəsinə görə bütün təlim modellərində müxtəlif metodika və 

texnologiyalardan istifadə etməlidirlər. Əsas odur ki, təlim uşaqları inkişaf etdirsin. Onlara düşünmək, 

müstəqil fikir söyləmək, biliklərini tətbiq edə bilmək bacarıqları aşılasın. Onlarda ünsiyyət, anlaşma 

mədəniyyəti, öz problemlərini həll edə bilmək qabiliyyəti formalaşdırsın. Deməli, interaktiv təlim dedikdə, 

dərsdə yaranan, təlim prosesində meydana cıxan, şagirdlərarası öyrənmə ünsiyyəti və əməkdaşlığı, müəllim 

– şagird birliyi nəzərdə tutulur. Çevik düşündürücü iştirak fəallığını doğurmayan metodlar uşaqların 

marağını təmin etmir, onları canlandırmır, fəaliyyətə qoşmur. Digər tərəfdən, hər bir uşağın (şagirdin) öz 

idealı, marağı, həyata hazırlıq istəyi var. Belə ki, təlimin həm məzmunu, həm də metodları bu istəyi təmin 

etməlidir. Daha bir amil isə, vətəndaş təhsili və tərbiyəsinin aktuallığıdır. Bütün bu şərtlər müasir təlimin 

məzmunca metod və texnologiyalara görə yeniləşməsini zəruri edir. Pedaqoji prosesdə baş verən 

yeniliklərdən biri də təlimdə tərbiyəediciliyin daha da artmasıdır. İnteraktiv təlim şagirdlərə bilik vermə 
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prosesində həm də onları iradi, əxlaqi, əqli, estetik, mədəni, hüquqi, ekoloji, iqtisadi və digər akseoloji 

dəyərlər yönümündə inkişaf etdirir, formalaşdırır. Yeni tələblərə cavab verən pedaqoji kadr olmadan təhsili 

yenilik səviyyəsinə qaldırmaq mümkun deyildir. Hər şey müəllimdən, təhsili idarə edən insanlardan, onların 

vətəndaşlıq amalından, ləyaqət, mənəviyyat, mədəniyyət və müasir tələblərə cavab verən peşə – ixtisas 

hazırlığından asılıdır. Fəal və interaktiv metodlar bir-birilə sıx bağlıdır, amma tam eyni deyillər. Fəal təlim 

metodları nədir? Bu anlayış XX əsrin 80-cı illərindən Azərbaycanda işlənməyə şərait yaradır. Ənənəvi 

olaraq işlənən söz metodları, əyani, praktik metodlar bu gün də fəal metodlar sırasına daxildir. Rollu 

oyunlar, müxtəlif xarakterli didaktik calışmalar, esse, test tapşırıqlarının icrası, diskussiya, müzakirə və s. 

fəal təlim metodlarıdır. Təlimin fəal metodları dedikdə, öyrənənlərin məlumatlanmasını, idrak 

müstəqilliyini, fikri fəallığını, yaradıcılığını artıran metodlar nəzərdə tutulur. İnteraktiv təlim qarşılıqlı 

fəaliyyət prosesində yaradıcı fəaliyyətə əsaslanmaq deməkdir. Bu gün məktəb nə üçün interaktiv təlim 

sorağındadır? Ənənəvi təlimin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, təlimdə müəllimin fəaliyyətinin izahlı illustrativ 

xarakteri üstünlük təşkil edir. Birinci yerə yalnız tədris vəzifələri ilə məhdudlaşan fənn xarakterli bilik, 

bacarıq və vərdişlərə yiyələnmək dururdu. Müəllimin fəaliyyəti ona yönəlirdi ki, necə etsə, hər şeyin aydın 

olmasını, başa düşülməsini təmin edə bilər. Bu da təlim fəaliyyətini yerinə yetirərkən müəllimin başlıca 

meyarı olurdu. Ənənəvi təlim tipində müəllim-şagird münasibətləri birtərəfli idi. Şagirdlər müəllimin 

dediklərini icra edir, onu təqlid edir, müəllim kimi olmağa calışır. Dərsdə müəllimlə şagirdlər ancaq işguzar 

əlaqə saxlayırlar. İnteraktiv təlim şagirdlərə bilik vermə məsələlərində, həm də onları iradi, əxlaqi, əqli, 

estetik, mədəni, hüquqi dəyərlər yönümündə inkişaf etdirib formalaşdırır. İnteraktiv metodları aktuallaşdıran 

bir sıra tələblər var: 

1. İnsanların bazar iqtisadiyyatı cəmiyyətində yaşaması və hər kəsin özünün bu cəmiyyətdə yaşaya bilməsi 

üçün hazırlanması zərurəti; 

2. Uşaqların 20-30 il əvvəlki zamana görə dünyagörüşünün, sosial, texniki məlumatlıq səviyyəsinin yüksək 

olması; 

3. Deməli, çevik, düşündürücü idrak fəallığını doğurmayan metodlar uşaqların marağını təmin etmir, onları 

canlandırmır, fəaliyyətə qoşmur [2.,s.39]. 

Nəticə 

Görkəmli çex pedaqoqu, elmi pedaqogikanın banisi Y.A.Komenski tərəfindən elmi-pedaqoji 

cəhətdən işlənib hazırlanmış və 400 ildən artıq məktəblərimizdə tətbiq edilən təlimin sinif-dərs forması kimi 

yaşaya bilməməsinin başlıca səbəblərindən biri də bu sistemlərdə tətbiq edilən innovasiyaların şagirdlərin 

daxili ehtiyatlarına, onların maksimum inkişaf etdirilməsinə yönəldilə bilməməsi və təhsilin keyfiyyətinin 

yüksəldilməsinə əsaslı təsir göstərə bilməməsi olmuşdur. Müasir təhsildə gedən innovasiyalar təhsilalanların 

ən çox potensial imkanlarının üzə çıxarılmasını və idrak prossesinin inkişaf etdirilməsini nəzərdə tutur. Buna 

görə də, onun başlıca hədəfi yaddaşı yükləmək deyil, təfəkkür və təxəyyülün inkişafına zəmin yaradan 

məqsədəuyğun metodun, yanaşmanın seçilməsi olmalıdır. 
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XÜLASƏ  

Azərbaycan Respublikası  zəngin bitki örtüyünə malikdir. Burada təqribən 150 fəsiləyə daxil olan 

4500-ə qədər bitki növü yayılmışdır.  Bu bitkilər arasında Qaymaqçiçəklilər (Ranunculaceae L.) fəsiləsinə 

aid olan  Qaraçörəkotu (Nigella L.) cinsi növlərinin özünəməxsus yeri var. Cinsin təsvirini ilk dəfə K.Linney 

vermişdir.  Bitkinin adı toxumlarının qara rənginə görə verilmişdir.  "Nigella" sözü latın dilində "nigellus" 

sözündən götürülərək tərcümədə  mənası qara rəngli deməkdir. Qərbi Avropada, Şimali Afrikada və Qərbi 

Asiyada   yabanı halda çox geniş yayılmışdır. Cinsin dünyada 25,  Türkiyədə 14, Rusiyada 11, 

Azərbaycanda 6 növü yayılmışdır. 

Cinsin nümayəndələrinə müxtəlif ekoloji şəraitdə rast gəlinir. Azərbaycan florasında Nigella L. cinsi   

―Flora Azerbaycana‖əsərinin IV cildində təsvir olunmuşdur. Lakin 70 ilə yaxın bir dövrdə cinsin təftişi 

aparılmamış, onun sistematikası, taksonomik tərkibi müasir səviyyədə öyrənilməmiş, bioekoloji 

xüsusiyyətləri, areal tipləri araşdırılmamışdır.  

Nigella cinsinin növ tərkibi və diaqnostik xüsusiyyətləri sistematiklərin qarşısında mübahisəli məsələ 

kimi həllini tapmadığından bir tədqiqat mövzusu olaraq aktuallıq kəsb edir. Buna görə də Nigella  cinsinin 

sistematikası, taksonomik tərkibinin öyrənilməsi, o cümlədən istifadə perspektivlərinin araşdırılması aktual 

hesab olunur. 

Nigella L. cinsinin nümayəndələri  30-60 sm hündürlükdə birillik otlardır. Gövdəsi düz yaxud 

budaqlanandır. Yarpaqları ensiz xətvarı hissələrə iki-üç qat lələkvarı bölümlü, bəzən isə tamkənarlı yaxud 

barmaqvarı bölümlüdür. Çicəkləri müntəzəmdir, tək-tək yerləşir, ağımtıl mavi rənglidir. Çiçəkyanlığı 

ikiqatdır, xarici dairədə 5 ədəd  mavi, göy rəngli  sərbəst yerləşən kasa yarpaqlarından, daxili dairədə 5-8 

ədəd ləçəkşəkilli nektarlıqdan ibarətdir. Kasa yarpaqları nektarlıqlardan uzundur. Erkəkcikləri çoxsaylı, 

dişicikləri 2-10 ədəd olub  öz aralarında müəyyən hissəyə qədər birləşmişlər. Meyvəsi qutucuq meyvədir.  

Azərbaycanda cinsin  aşağıdakı  növləri yayılmışdır: Nigella arvensis L. ,Nigella segetalis M.Bieb. , 

Nigella sativa L. , Nigella damascena L., Nigella orientalis L. ,Nigella oxypetala Boiss.   

Arandan orta dağ qurşağınadək respublikanın əksər rayonlarında, quru yamaclarda, əkin və dincə 

qoyulmuş yerlərdə rast gəlinir. 

Məqalədə Azərbaycanda yayılmış  Nigella cinsinin növ tərkibi dəqiqləşdirilmiş, hər bir növün təsviri 

və sinonimi verilmişdir. 

Açar Sözlər:  Azərbaycan florası,  qaraçörəkotu cinsi, əkin qaraçörəkotu, Nigella arvensis L. ,Nigella 

segetalis M.Bieb. , Nigella sativa L. , Nigella damascena L., Nigella orientalis L. ,Nigella oxypetala Boiss.   

 

ABSTRACT 

The Republic of Azerbaijan has rich vegetation. There are about 4500 plant species belonging to about 

150 families and 1000 genera. Among these plants, a special place is occupied by the genus Nigella L., 

belonging to the family Ranunculaceae L. Paul was first described by Linnaeus. The plant is named for the 

black color of its seeds. The word "nigella" comes from the Latin word "nigellus", which means black in 

translation. Widely distributed in the wild in Western Europe, North Africa and Western Asia. There are 25 

species of the genus in the world, 14 in Turkey, 11 in Russia and 6 in Azerbaijan. 

Representatives of the genus are found in different environmental conditions. The genus Nigella L. in 

the flora of Azerbaijan is described in the fourth volume of the work "Flora of Azerbaijan". However, for 

about 70 years, the genus was not examined, its systematics, taxonomic composition were not studied at the 

modern level, bioecological features and types of habitats were not studied. 

The species composition and diagnostic characters of the genus Nigella are relevant for systematic 

study, since they have not been resolved as controversial issues. Therefore, the study of the taxonomy of the 

genus Nigella, the study of its taxonomic composition, as well as the study of the prospects for its use is 

relevant. 

Representatives of the genus are annual herbaceous plants, reaching a height of 30-60 cm. The stems 

are straight, branched. Leaves - doubly or triple pinnately dissected into thin linear slices. Flowers - solitary, 

bluish; calyx petaloid, with five sepals; petals 5-8 in the form of two-lipped formations; stamens many, 
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pistils 2-10, more or less fused together. The fruit is a capsule composed of several united follicles, each 

containing numerous seeds. 

The following species of the genus are widespread in Azerbaijan: Nigella arvensis L., Nigella segetalis 

M.Bieb. , Nigella sativa L., Nigella damascena L., Nigella orientalis L., Nigella oxypetala Boiss. 

It is found in most parts of the country, from lowlands to middle mountains, on dry slopes, in arable 

land and places reserved for planting. 

The article clarifies the species composition of the genus Nigella, common in Azerbaijan, provides a 

description and synonyms for each species. 

Key words: flora of Azerbaijan,Nigella arvensis L. ,Nigella segetalis M.Bieb. , Nigella sativa L., Nigella 

damascena L., Nigella orientalis L. ,Nigella oxypetala Boiss.   

 

GĠRĠġ 

Azərbaycan Respublikası  zəngin bitki örtüyünə malikdir. Burada təqribən 150 fəsiləyə və 1000 cinsə  

daxil olan 4500-ə qədər bitki növü yayılmışdır.  Bu bitkilər arasında Qaymaqçiçəklilər ( Ranunculaceae L.) 

fəsiləsinə aid olan  Qaraçörəkotu (Nigella L.) cinsi növlərinin özünəməxsus yeri var.  Cinsin təsvirini ilk 

dəfə K.Linney vermişdir.  Bitkinin adı toxumlarının qara rənginə görə verilmişdir.  "Nigella" sözü latın 

dilində "nigellus" sözündən götürülərək tərcümədə  qara mənası daşıyır. Qərbi Avropada, Şimali Afrikada 

və Qərbi Asiyada   yabanı halda çox geniş yayılmışdır. Cinsin dünyada 25,  Türkiyədə 14, Rusiyada 11, 

Azərbaycanda 6 növü yayılmışdır. 

 Azərbaycan florasında Nigella L. cinsi Rzazadə [1953] tərəfindən öyrənilmişdir. Lakin son 60 ilə 

yaxın bir dövrdə cinsin təftişi aparılmamış, onun sistematikası, taksonomik tərkibi müasir səviyyədə 

öyrənilməmiş, bioekoloji xüsusiyyətləri, areal tipləri araşdırılmamışdır.  

Nigella cinsinin növ tərkibi və diaqnostik xüsusiyyətləri sistematiklərin qarşısında mübahisəli məsələ 

kimi həllini tapmadığından bir tədqiqat mövzusu olaraq aktuallıq kəsb edir. Buna görə də Nigella  cinsinin 

sistematikası, taksonomik tərkibinin öyrənilməsi, o cümlədən istifadə perspektivlərinin araşdırılması aktual 

hesab olunur.  

Nigella L. cinsinin nümayəndələri  30-60 sm hündürlükdə birillik otlardır. Gövdəsi düz yaxud 

budaqlanandır. Yarpaqları ensiz xətvarı hissələrə iki-üç qat lələkvarı bölümlü, bəzən isə tamkənarlı yaxud 

barmaqvarı bölümlüdür. Çicəkləri müntəzəmdir, tək-tək yerləşir, ağımtıl mavi rənglidir. Çiçəkyanlığı 

ikiqatdır, xarici dairədə 5 ədəd  sərbəst yerləşən kasa yarpaqlarından, daxili dairədə 5-8 ədəd ləçəkşəkilli 

nektarlıqdan ibarətdir. Kasa yarpaqları töküləndir, 5 ədəd olub, ləçəkşəkillidir, adətən rənglidir (sarı, mavi, 

ağımtıl), çox vaxt dırnaqcıqlıdır. Kasa yarpaqları nektarlıqlardan uzundur. Ləçəkləri 5-8 ədəd olub nektarlıq 

şəklindədir, iki lövhəlidir, çox  vaxt nektarlı oyuqcuğa  malikdir. Erkəkcikləri çoxsaylı, dişicikləri 2-10 ədəd 

olub  öz aralarında müəyyən hissəyə qədər birləşmişlər. Meyvəsi birləşmiş qutucuq meyvədir. Qutucuq  

meyvələr müəyyən  hissəyə qədər bitişikdir, qabarıq yaxud yastıdır.  

Azərbaycanda cinsin  aşağıdakı  növləri yayılmışdır: 

1. Nigella arvensis L.   

2. Nigella segetalis M.Bieb.   

3. Nigella sativa L.   

4. Nigella damascena L.  

5. Nigella orientalis L.   

6. Nigella oxypetala Boiss.   

1.N. arvensis L. 1753, Sp. Pl.: 534; Н. Буш, 1903, Мат. фл. Кавк. 3, 3: 29, p. p.; Гроссг. 1950, Фл. 

Кавк. изд. 2, 4: 18; Рзазаде, 1953, Фл. Азерб. 4: 38; Тахт. 1954, Фл. Арм. 1: 133, p. p.; P. H. Davis, 1965, 

Fl. Turk. 1: 100; Strid, 1970, Opera Bot. (Lund), 28: 28; Кем.-Нат. 1973, Фл. Груз. изд. 2, 2: 31, p. p.; 

Zohary, 1983, Pl. Syst. Evol. 142, 1–2: 81. — N. foeniculacea DC. 1817, Syst. Nat. 1: 328. — N. divaricata 

Gaudich. ex DC. 1817, Syst. Nat. 1: 329, p. p.  

Mərkəzi Avropadan təsvir olunmuşdur. L e c t o t y p u s (Strid, 1970: 28): Herb. Burser, 7(1): 118, 

«Nigella arvensis cornuta» (UPS-BURSER).  

Boz-yaşıl rəngli,  nahamar , düz bəzən budaqlanmış gövdəli birillik bitkidir. Yarpaqları 2-4 sm, 

kənarları aşağıya burulmuş, nahamar ensiz hissələrə lələkvari bölünmüşdür.  Kasa yarpaqları 1,5-2 sm 

uzunluqda, aydın görünən damarlara malik tərs yumurtavarı, yuxarı kənarlarında dalğavarı , zirvəsində 

itiuclu, aşağı hissədə dırnaqcığa keçir. Ləçək-nektarlıqları qısa ayaqcıq üzərində yerləşir, iki lövhəlidir, üst 

lövhə əsasında dəyirmi enliləşmiş, alt lövhədən əhəmiyyətli dərəcədə kiçikdir; alt lövhə  yaşıl rəngli, 
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köndələn istiqamətdə tünd göy zolaqlıdır, iki qalınlaşmış hissəyə bölünmüşdür;  dişicikləri yuxarı hissəsində 

itiucludur; qutucuq meyvələr uzunsov, kələ-kötür, əsasından yarıya qədər hissədə birləşmişlər, arxa səthləri 

qırışıqdır, buruncuq qutucuqla bərabər uzunluqdadır. May- avqust aylarında çiçəkləyir. 

Alaqlı yerlər, əkin sahələrində, step yamaclar və daşlı yamaçlarda bitir. 

2. N. segetalis Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 16; Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 65; Н. Буш, 1903, Мат. фл. 

Кавк. 3, 3: 31; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 18; Рзазаде, 1953, Фл. Азерб. 4: 38; Тахт. 1954, Фл. 

Арм. 1: 134, excl. syn. N. armena Steven; P. H. Davis, 1965, Fl. Turk. 1: 100, excl. syn. N. armena; Кем.-

Нат. 1973, Фл. Груз. изд. 2, 2: 32; Zohary, 1983, Pl. Syst. Evol. 142, 1–2: 94. — N. foeniculacea auct. non 

DC.: Ledeb. 1842, Fl. Ross. 1: 736, p. p. 

Yaşıl rəngli, çılpaq birillik ot bitkisidir. Gövdəsi düz, şırımlı, sadə bəzən budaqlanmışdır; yarpaqları az 

sayda xətvarı hissələrə ikiqat lələkvarı bölünmüşdür. Kasa yarpaqları 10-12 mm uzunluqda, tüksüz, tərs 

yumurtavarı, uc hissədə küt, əsasında kəskin daralmış formadadır, çiçəkləmədən əvvəl aşağıya çevrilmiş 

olur; ləçək-nektarlıqları qısa ayaqcıq üzərində yerləşir, seyrək tükcüklərlə örtülüdür, üst lövhə əsasında enli,  

uzunsov lansetvarı, alt lövhəyə nisbətən qısa, ortadan  iki lansetvarı hissəyə bölünmüşdür. Qutucuq 

meyvələr 2/3 hissəsinə qədər birləşmişlər, ensiz silindrik olub  xırda  qabarcıqlarla örtülüdür. Qutucuğun  

arxa səthində yerləşən 3         ədəd  damar  ön hissədə  qutucuqdan  2 dəfə kiçik olan buruncuğa keçir. 

Əkinlərdə, alaqlı yerlərdə, step yamaclarda yayılmışdır. 

3. N. sativa L. 1753, Sp. Pl.: 534; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 18; Рзазаде, 1953, Фл. Азерб. 4: 

39; Тахт. 1954, Фл. Арм. 1: 134; P. H. Davis, 1965, Fl. Turk. 1: 103; Кем.-Нат. 1973, Фл. Груз. изд. 2, 2: 

33; Zohary, 1983, Pl. Syst. Evol. 142, 1–2: 94; Колак. 1985, Фл. Абх. изд. 2, 3: 161; А. Л. Иванов, 2001, 

Консп. фл. Ставр.: 58. — N. cretica Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8: № 4. Описан из Египта и с Крита. L e c 

t o t y p u s (Strid in Jarvis et al., 2005: 469): Herb. Burser, 7(1): 123  

Birillik, 10-40 sm hündürlükdə, budaqlanmış gövdəli ot şəkilli bitkidir. Yarpaqları 2-3 sm uzunluqda , 

ensiz xətvarı hissələrə 2-3 qat lələkvarı bölümlüdür. 

Çiçəkləri müntəzəmdir, gövdə üzərində tək-tək yerləşir. Kasa yarpaqları 5 ədəddir,  1-1,5 sm 

uzunluqda, açıq mavi rəngli, əsasında daralaraq kiçik ayaqcıq formasındadır.  Ləçək- nektarlıqları kasa 

yarpaqlarından qısadır.  

Meyvəsi uzunsov formalı qutucuq meyvədir. Meyvə 1,5 sm uzunluqda 3-7 ədəd,demək olar ki, 

zirvəsinə qədər bitişmiş, dairəvi burulmuş buruncuğa malik qutucuq meyvələrdən  ibarətdir. Hər  qutucuq 

meyvədə coxlu sayda toxumlar əmələ gəlir. Toxumlar üçküncdür, səthi qırışıq-qabarcıqlıdır.  

May-avqust aylarında çiçəkləyir. Toxumları avqust ayında yetişir. 

Təbii şəraitdə əkin yerlərində, bağlarda və bostanlarda, alaqlı yerlərdə, meşə steplərdə, yamaclarda 

bitir.  

4 . N. damascena L. 1753, Sp. Pl.: 534; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 20, p. p.; P. H. Davis, 

1965, Fl. Turk. 1: 103; Кем.-Нат. 1973, Фл. Груз. изд. 2, 2: 34, p. p.; Zohary, 1983, Pl. Syst. Evol. 142, 1–

2: 97; А. Л. Иванов, 2001, Консп. фл. Ставр.: 58, p. p.; Зернов, 2006, Фл. Сев.-Зап. Кавк.: 264, p. p. — 

N. damascena var. minor Boiss. 1839, Voy. Bot. Espagne, 2: 11. — N. damascena subsp. minor (Boiss.) A. 

Terracc. 1897, Boll. Orto Bot. Palermo, 1: 151. Сənubi Fransadan əsvir olunmuşdur. L e c t o t y p u s 

(Zohary, 1983: 97): Herb. Linn. 700.1 (LINN!) 

Çılpaq, birillik ot bitkisidir. Gövdəsi  bəzən bənövşəyi rənglidir; yarpaqları  kənarları aşağı burulmuş, 

bəzən xırda tükcüklərlə örtülmüş ensiz xətvarı hissələrə bölünmüşdür; yuxarı hissədə yerləşən yarpaqlar 

çiçəyin altında yerləşərək onu örtük kimi əhatə edir; kasa yarpaqları tünd göy rəngli, yumurtavarı uzunsov, 

itiucludur, əsasında qısa ayaqcığa keçir; ləçək-nektarlıqları kasa yarpaqlarından bir neçə dəfə qısadır, üst 

lövhə yumurtavarı, alt lövhədən iki dəfə qısa, yarıya qədər lansetvarı hissələrə bölünmüşdür, orta hissəsində 

uzun tükcüklərlə örtülmüş qabarcıq yerləşir; erkəkciklərin uc hissəsi kütdür; qutucuq meyvələr 5 ədəd 

qabarıq, 1-1,15 sm uzunluqda, demək olar ki, zirvəsinə qədər birləşmişdir, buruncuq qutucuqla eyni ölçüdə 

yaxud daha uzundur; toxumlar üçkünc, köndələn qırışlıdır. 

 May-avqust aylarında çiçəkləyir. 

Yamaclarda, alaqlı sahələrdə, bəzən bağlarda yayılmışdır. 

Toxumlarının tərkibində damassena adlı efir yağı mövcuddur ki, ondan dərman vasitəsi kimi istifadə 

olunur. Balverən bitkidir. 

5 . N. orientalis L. 1753, Sp. Pl.: 534; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 17; Рзазаде, 1953, Фл. 

Азерб. 4: 37; Тахт. 1954, Фл. Арм. 1: 134; P. H. Davis, 1965, Fl. Turk. 1: 99; Кем.-Нат. 1973, Фл. Груз. 
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изд. 2, 2: 34; Zohary, 1983, Pl. Syst. Evol. 142, 1–2: 99. Suriyadan təsvir olunmuşdur(Aleppo). L e c t o t y 

p u s (Zohary, 1983: 99): Herb. Linn. 700.8 (LINN!). 

Gövdəsi  çılpaq,  künclü, birillik bitkidir.Yarpaqları ensiz xətvari hissələrə ikiqat lələkvarı bölünmüş, 

qısa tükcüklərlə örtülmüş, kənarları geriyə qatlanmışdır. Kasa yarpaqaları sarı rəngli, 1,5 sm -ə qədər 

uzunluqda, əsasında qısa ayaqcığa keçən itiuclu, uzunsov formalıdır, alt səthində damarların üzəri qısa 

tükcüklərlə örtülüdür. Ləçək-nektarlıqları kasa yarpaqlarından iki dəfə qısadır, enli qısa ayaqcığa malikdir; 

üst lövhə  çox qısa, enli yumurtavarı, uc hissəsində üçkünc, itiucludur, alt lövhə 2 dəfə uzun, uzunsov 

yumurtavarı, erkəkcikləri  itiucludur; qutucuq meyvələr yastılaşmış, əsasından yarıya qədər hissədə 

birləşmişlər, 5-12 ədəddir, yaşılımtıl-sarı rəngli, parlaq, 2-3 sm uzunluqda, arxa səthində qutucuğun uc 

hissəsində buruncuğa  keçən 3 ədəd damar yerləşir; toxumları yumurtavarıdır. May-iyun aylarında 

çiçəkləyir. 

Əkin yerlərində, step yamaclarda bitir. 

6. N. oxypetala Boiss. 1841, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 2. 16: 357; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 

17; Тахт. 1954, Фл. Арм. 1: 134; P. H. Davis, 1965, Fl. Turk. 1: 99; Zohary, 1983, Pl. Syst. Evol. 142, 1–2: 

100. — N. persica Boiss. 1841, l. c.: 358. — Nigella noëana Boiss. 1854, Diagn. Pl. Or. sér. 2, 1: 19. — N. 

oxypetala [var.] β. noëana (Boiss.) Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 70. — N. oxypetala [var.] γ. tenuifolia Boiss. 

1867, l. c.: 70. — N. oxypetala var. persica (Boiss.) Brand, 1895, Helios, 12: 185. — N. latisecta P. H. 

Davis, 1965, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 26: 168; P. H. Davis, 1965, l. c.: 100. — N. lancifolia Hub.-Mor. 

1967, Bauhinia, 3: 311. — N. oxypetala subsp. latisecta (P. H. Davis) Takht. 1972, в Тахт. и Фѐд. Фл. 

Ерев.: 54.Türkiyədən təsvir olunmuşdur. L e c t o t y p u s (Zohary, 1983: 100): «Cappadocia orientalis, № 

51 [P. M. R. Aucher-Eloy]» (G; isolectotypus — K!) 

Birillik çılpaq bitkidir, gövdəsi künclüdür, az-çox budaqlanmışdır; yarpaqları az sayda xətvarı-

lansetvarı hissələrə lələkvarı bölünmüşdür, axırıncı hissə adətən daha böyük və alt tərəfində aydın seçilən 

damarlara malikdir; yarpaq saplağı əsasında hər iki tərəfdən ağ pərdəvarı örtüklə örtülmüşdür; kasa 

yarpaqları 1-1,5 sm uzunluqda,  sarı rəngli, yumurtavarı-lansetvarı, əsasına doğru daralmış, qısa itiucludur; 

ləçək-nektarlıqlar xırda olub əsasında daralaraq uzun ayaqacığa keçir, üst lövhə çox qısa, dəyirmi 

yumurtavarı, alt lövhə aşağı hissədə enliləşmiş, yanlardan 2 ədəd qısa horizontal dəyirmi hissəcikli, uc 

hissədə 2 ədəd qılçıqşəkilli hissədən ibarətdir; dişicik  itiucludur; qutucuq meyvələr yastı, yarıya qədər 

birləşmiş, uc hissədə aralanmış, 1-1,5 sm uzunluqda, yaşılımtıl-sarı, parlaq, arxa hissəsində 3 damar yerləşir, 

buruncuq 1 sm uzunluqdadır; toxumlar yastılaşmış, sıxılmış formadadır. 

May-iyun aylarında çiçəkləyir. 

Əkin sahələrində, yamaclarda bitir. 

Azərbaycanda yayılmış Qaraçörəkotu növləri arasında  Əkin qaraçörəkotu ( Nigella sativa L.)  xüsusi 

təsərrüfat əhəmiyyətinə malikdir. Nigella sativa  L. növünün vətəni cənub-qərbi Asiya  və Aralıq dənizi 

hesab olunur. Müasir dövrdə Aralıq dənizi ölkələrində, Balkan yarımadasında, Krımda, Qafqazda, Kiçik və 

Orta Asiya ölkələrində yayılmışdır.  Toxumlarına görə Nigella sativa L. bir çox dünya ölkələrində, o 

cümlədən,   Asiya ölkələrində, Türkiyədə ədviyyat bitkisi kimi becərilir.  

Toxumları kəskin qoxu və dada malikdir. Ondan kulinariyada ədviyyat kimi istifadə olunur. Türk 

ölkələrinin, həmçinin Misir, Hindistan, ərəb mətbəxində ədviyyat kimi çox geniş istifadə olunur.  Türkiyədə, 

Azərbaycanda  çörək bişirmədə, ağartı məhsullarının aromatlaşdırılmasında, Qırğızıstanda çayın 

ətirləndirilməsində,  Özbəkistanda soyuq şorbanın hazırlanmasında  istifadə olunur. 

Qaraçörəkotu bitkisinin yarpaqları və toxumlarından alınmış yağdan  əsrlər boyu Asiya, yaxın Şərq və 

Afrika ölkələrində tibbi məqsədlərlə istifadə olunur. Qaraçörəkotu yağının tərkibindəki Omeqa-6 və Omeqa-

9 yağ turşuları ürək-damar, sinir, həzm sisteminin işini yaxşılaşdırır, normal hormonal balansı bərpa edir,  

iltihabi proseslərin qarşısını alır, dəriyə müsbət təsir edir, immunitetin möhkəmlənməsində və orqanizmin 

zərərli maddələrdən təmizlənməsində  mühüm rol oynayır.  

Toxumlarından alınmış efir yağlarından  soyuqlama, zökəm xəstəliklərinin müalicəsində istifadə 

olunur. Bitkinin toxumlarındakı lipaza fermenti və E vitamini qaraciyər və mədəaltı vəzi xəstəliklərində 

müsbət təsir göstərir. Həmçinin, E vitamini qocalma prosesini ləngidir, beynin funksiyalarını artırır, yaddaşı 

möhkəmləndirir.  
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CƏMĠYYƏTĠN DĠNAMĠK ĠNKĠġAFINDA ELM VƏ TƏHSĠLĠN ROLU 

 

f.ü.f.d. dosent Tünzalə Vəli qızı Yusifova 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şamaxı filialının direktoru 

 

XÜLASƏ 

Məqalədə ölkəmizdə dövlətimiz tərəfindən hazırlanmış bir sıra inkişaf proqramlarında təhsil və elmin 

səmərəliliyinin artırılması təşəbbüsünün xüsusi əhəmiyyətə malik olmasından  və  müasir qlobal 

dəyişikliklər dövründə  cəmiyyətimizdə elm və təhsilin dinamik inkişafa təsirindən bəhs olunur. Qeyd 

olunur ki, eyni zamanda elm və təhsil hər bir cəmiyyətin xarakterik xüsusiyyətlərinə uyğun olan idrakın 

formalaşması prosesidir və bu prosesdə təhsil sistemi sahəsində əsaslı islahatların aparılması tələblərini 

qarşıya qoyulur.  

Məlumdur ki, hər bir cəmiyyətin təhsil sistemində özünəməxsus təhsil proqramı və strategiyası 

mövcuddur. Xüsusilə ictimai-iqtisadi münasibətlər dəyişdikdə yeni sosial münasibətlər formalaşır. Bu 

münasibətlərin formalaşması təhsil və elm sahəsində əsaslı islahatların tələblərini qarşıya qoyur. Cəmiyyətin 

dinamik inkişafı zaman və məkan baxımından yeni tələblərin qoyulması zəruriyyətini yaradır. Təhsil hər 

zaman subyektin yaradıcılıq və yeni biliklərə, vərdişlərə yiyələnməsi fəaliyyətinin nəticəsidir. Bu proses 

zamanı müxtəlif biliklərlə yanaşı sosal biliklərin mənimsənilməsi prosesinə həmişə böyük ehtiyac duyulur. 

Bu ehtiyacı həll etmək üçün elmi və  texniki  nəticələrin tədris prosesinə tətbiq edilməsini aktuallaşdırır.  

Məlumdur ki, idrakı fəaliyyətin məzmunun zənginləşməsində elm və təhsilin qarışılıqlı münasibəti 

əsas rol oynayaraq bir-birinin nüvəsinə çevrilir, inkişaf edir və bu sahələr ayrı-ayrılıqda müxtəlif 

funksiyaları yerinə yetirir. Buna baxmayaraq təhsil hər biri elmin əsasını inkişaf etdirir. Təhsilin 

keyfiyyətinin əsas xarakterik xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, cəmiyyətdə güclü şəxsiyyətlər, vətənini, 

xalqını, dövlətini sevən  və mənəvi intellektual yetkinliyə malik olan vətəndaşlar formalaşdırılır. Cəmiyyətin 

dinamik inkişaf prosesinin amillərindən bir də odur ki, təhsil əsasən şəxsiyyətyönümlü olmalı və bütövlükdə 

insan  resurslarının formalaşmasına istiqamətləndirilməlidir. Bu nəticədə təhsil müəssisələrində əməli 

fəaliyyət proqramları hazırlanılır və təhsilin məzmununa yeniliklər gətirilir. Bütün bu yeniliklər dövlətin 

iqtisadiyyatına və onun bütün sahələrinə özünün müsbət təsirini göstərə bilir. Ölkə prezidenti cənab İlham 

Əliyev dinamik inkişaf prosesində təhsilin əhəmiyyətini belə qiymətləndirilmişdir. ―Bütün işlər məktəbdən 

başlayır və məktəbə, təhsilə diqqət, müəllimə qayğı həmişə olmalıdır. Bütün dövlət orqanları bu tövsiyələri 

eşitməli və praktik həyatda təmin edilməlidir.‖ 

Pedaqoji kadr hazırlığı təhsil prosesində strateji tələblərə uyğun formalaşdırılmalı və fasiləsiz müəllim 

hazırlıq işi gücləndirilməlidir. Avropa flosofları olan Lessinq, Volter, Jan Jank Russo və digərləri 

cəmiyyətin dinamik inkişafında maarifçiliyin əvəzsiz rolunu qeyd etmişlər. Maarifçilik sosial mübarizədə 

ictimai tərəqqinin, cəmiyyətin bütün sahələrində baş verən inkişaf prosessinin daimi olaraq idrakı təməlidir.  

Qeyd etmək olar ki, elmi tədqiqat prosesi həmişə azad, müstəqil bir sahə kimi nəzərə çarpmışdır. 

İngilis filosofu Karl Popperə görə elmi tədqiqatların nəticələri hər cür subyektiv psixoloji təsirlərdən 

azaddır. Nəticə olaraq qeyd etmək olar ki, cəmiyyətdə baş verən elmi irəliləyişlər hər bir elmin müstəqil 

olması əsasında təhsilə böyük yeniliklər gətirmişdir. Məsələn, müasir dövrdə informasiya kommunikasiya 

texnologiyalarının tətbiqi dünyada gedən vahid təhsil sistemini formalaşdırır, ümumtəhsil sistemində 

kurikulumun yeni lahiyələri, ali məktəblərdə baloniya sistemləri və s. kimi digər lahiyələr həyata keçirilir. 

Təhsil sistemində nəyi öyrənmək və onu cəmiyyətin həyatında neçə tətbiq etməyin yollarının 

müəyyənləşdirilməsi bütün qlobal problemlərin həllində böyük əhəmiyyət kəsb edir.  

Açar sözlər: Şəxsiyyət, Mədəni Irs,  Mənəvi Kefiyyət, Bədii-Estetik Dəyər, Əxlaqi-Etik,  
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GIRIġ 

  Tədqiqatçıların bir qismi qloballaşmanı ziddiyyətli bir hadisə kimi təsdiq edir, digərləri  isə 

cəmiyyətdə  bir tamlığın əmələ gəlməsi prosesi kimi izah edir. Biz cəmiyyətdə inkişafın baş vermə 

səbəblərini müəyyən etdikdə görürük  ki, bu proses bütün sistemlərə öz təsirini göstərir və inkişafın 

istiqamətinə dəyişdirici, dağıdıcı və ya tənzimləyici təsir göstərir. Məlumdur ki, bütün dünya dövlətləri 

arasında iqtisadi mübadilə prosesi çox güclənirr və bəzi dövlətlərin iqtisadi məkanı və potensialı güclü olur, 

nəticədə iqtisadi mübadilə prosesi tənzimləyici rola malik olur. Müasir dövrdə cəmiyyətdə milli 

təhlükəsizliyin təmin olunması xüsusən yenicə müstəqillik yoluna qədəm qoymuş dövlətlər üçün həyatı 

əhəmiyyət kəsb edir. 

Təhsilin cəmiyyətdə inkişafı insanlarda texnologiyalara yiyələnmək prinsipini gücləndirir və həmişə 

insanlara düzgün mövqe seçmək imkanı verir. Etiraf edək ki, əvvələr müəllimlərdə özünü təkmiləşdirmək 

prosesi çox səif idi. Regionlarda fəaliyyət göstərən ziyallılar içərisində mütailə edənlər, elmi-texniki 

avadanlıqlardan istifadəyə maraq göstərənlər çox az idi. Göstərilən bu faktlar əsasən 2000-ci ilə qədər olan 

prosessə aid idi. Regionlarda müəllimlər daha çox onlara gəlir gətirən qeyri sahələrə meyilli idi. Bu da, 

müəllim nüfuzunun aşağı düşməsinə səbəb olurdu, nəticədə müəllimlik sənətinə maraq azalır və onun 

nüfusunun aşağı düşməsinə səbəb olurdu. Bütün bu çatışmamazlıqlar nəzərə alındı və təhsil strategiyasında 

göstərildi ki, ―Ümumtəhsil pilləsini bitirməsinə baxmayaraq hesab, oxu və yazı vərdişlərinə malik olmayan 

insanlar vardır‖. Bir daha belə nəticəyə gəlindi ki, təhsil prosesində səhvlərə görə insanlar göstərilən 

vərdişlərə yiyələnə bilməmişlər. Amma sevindirici hal kimi qeyd etmək olar ki, beynəlxalq təhsil sisteminə 

inteqrasiya əsrlər boyu inkişafda olan təhsilimizə daha güclü təkan verir. Bununla bağlı Ümumimilli lider 

Heydər Əliyev demişdir: ―Xalqımızı. millətimizi, gənclərimizi tarximizə, mədəniyyətimizə, ənənələrimizə 

uyğun tərbiyə etmək müəllimlərimizin borcudur‖.  

Təhsildə istənilən tədris metodlarından aslı olmayaraq hər bir insan hesab, oxu və yazı vərdişlərinə 

yiyələnməlidir. Buna yiyələnməyən insanlar əmək bazarında özünə yer tapa bilməz və nəticədə narahat 

həyat tərzi sürə bilər. Ona görə də təhsilin məqsədyönümlü istiqaməti həmişə insan resurslarının 

formalaşmasına səbəb olur. Müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq təhsil müəssisələrində əməli fəaliyyət 

proqramlarının hazırlanması ümdə məsələrdən biridir. Pedaqoji kadr hazırlığı şəraitində fasiləsiz müəllim 

hazırlıq işi daha da gücləndirilməlidir. Qeyd etmək olar ki, qəbul edilmiş təhsil strategiyasının bütün 

tələblərini həyata keçirmək hər bir təhsil işçisinin vəzifə borcudur. Bu yeniliklərin öz mahiyyətinə görə 

qəbul olunması təhsilin demokratikləşməsinə gedən mühim bir istiqamətdir. Məsələn, kirikulum və 

innovasiyaların öyrənilməsi müstəqil düşüncə tərzinin formalaşması, tədqiqatçılıq fəaliyyətinin yaradılması 

kimi əməli tədqiqtaçıların həyata keçirilməsinə bir önəm yarada bilər. 

Tədris prosesinin növbəti mərhələsində yəni ali məktəblərdə tətbiq olunanan Baloniya sistemi 

tələbələrə elmi biliklərin daha da yaxşı mənimsənilməsinə geniş imkanlar açır. Demokratik təhsil 

prinsiplərindən  biri də inküliziv təhsil sahəsidir. Məlumdur ki, bu təhsilin imkanında xüsusi qayğıya 

ehtiyacı olan, təhsil alanların cəmiyyətə inteqrasiyası əsas götürülür.  

Demokratiya anlayışı dövlət formalarına aid olmaqla yanaşı eləcədə cəmiyyətin inkişaf dinamikasına 

daha güclü təsir göstərir. Cünki demokratiya geniş məna çalarlarına malikdir. Azərbaycn Respublikasının 

Konstitusiyasının 42 maddəsinə görə cinsindən,irqindən milliyətindən, dinindən aslı olmayaraq hər bir 

vətəndaşa təhsil hüquqi verilir. Ölkəmiz müstəqillik əldə etdikdən sonra təhsil sahəsində geniş miqyaslı 
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islahatlar həyata keçrdi ki, bu da, hər tərəfli şəxsiyyətin formalaşdırılması məzmunun yaradılmasına kömək 

etdi. Daha açıq demək olar ki, hələ məktəb skamyasında oturan uşaqlarda hər gün elə xüsusiyyətlər tərbiyə 

olunmalıdır ki, onlar istənilən sosial vəziyyətdə yüksək dərəcədə mədəni sivil və ziyalı bir şəxsiyyət kimi 

formalaşmış olsun. Belə olduqda insan ictimai, sosial, siyasi fəaliyyət dairsəində ictimai şürun obyektinə 

çevrilir. Ancaq təhsil və tərbiyə bu sitiqamətdə cəmiyyətin mənəvi həyatında aparıcı rol oynayır. Çünki 

təhsil elmi idrakın formalaşmasına xidmət edir və nəticədə insan elmi biliklərin məntiqini anlaya bilir. 

Bunun nəticəsi olaraq cəmiyyətdə elmi-tərəqqinin naliyyətlərinə yiyələnməklə dinamik inkişaf mexanizmini 

qurmaq mükün ola bilər. Hər tərəfli biliyə malik olan insan universal bir varlığa çevrilir, dövrün, zamanın 

tələblərini həyata keçirlə bilir.  

Vətəninə, xalqına məhəbbət, dövlətinin müdafiəsinə hazır olmaq kimi dəyərlər mədəni irsin 

mükəmməlliyini təmin edə bilər. Birinci növbədə, insan cəmiyyətdə gedən qlobal ehtiyacları görə bilməlidir. 

Məsələn, iqtisadi böhran yaranrsa onun təsirlərinin necə və ya haraya təsir etdiklərini bilməlidir. Təsdiq 

etmək olar ki,  elmi texniki tərəqqinin naliyyətlərindən düzgün istifadə etməyi bacarmaq müəyyən 

böhranların qarşısının alınmasına səbəb ola bilər. Qeyd etməliyik ki, bütün zaman kəsiyində dinamik 

inkişafın əsasında bilik və bacarıq durur. Ancaq təhsil vasitəsi ilə istənilən yeniliklərə və inkişafa nail olmaq 

mükündür.  

Qeyd etmək olar ki, dünyada baş verən hadisələri qiymətləndirmək üçün  texnoloji naliyyətlər 

əmsalından  daha geniş miqyasda istifadə olunur və  BMT-də bütün dünya ölkələrində nailiyyətlərin 

qiymətləndirilməsi ücün həyata keçirilən bir qürum mövcuddur. Bu qrum vasitəsilə mütəmadi olaraq dünya 

dövlətlərində nailiyyətlər əmsalının inkişaf səviyyələri müəyyənləşdirilir. 2020-ci ilə qədər inkişaf edən 

ölkələrin adları açıqlanılır və ən yüksək inkişaf göstəricisi olan ölkələrdən ABŞ, Yaponiya. Böyük 

Biritnaiya, Norveç, İsveç və başqa ölkələri göstərmək olar. Sevindirici haldır ki, Azərbaycan da, potensial 

lidelər qrafikinə aid edilmişdir. Ölkəmizdə də təhsil və elmin inkişafının daha da gücləndirilməsi  xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir Heydər Əliyev Fondu və Təhsil Nazirliyi bu istiqamətdə xeyli işlər həyata keçirir və bu 

təşəbbüslərdən biri də ―Yeniləşmiş Azərbaycana yeni məktəb‖ lahiyəsi həyat keçirilir.  

Qeyd etmək olar ki. dünyanın müxtəlif  ölkələrində 1 milyarddan çox insan yoxsulluq içərisində 

yaşayır. Bu insanların çoxu xeyli imtiyazlardan məhrumdur. BMT tərəfindən aparılan analizə görə ABŞ-da 

20%, Böyük Britaniyada 21,7%, Almaniyda 18,4%. Norveçdə 7,9 % savadsızlıq hökm sürür. Ölkəmiz isə 

dünyanın bir çox ölkələrindən öndə gedir. Müşahidələr göstəriri ki, düzgün qurulmuş təhsil siteminə əsasən 

yaradılmış kefiyyət faktorları cəmiyyətin inkişaf tempinə uyğun olaraq daim dəyişir və təkmilləşir. Belə bir 

inkişaf gedişində cəmiyyətin bütün fəaliyyət dövrləri ondan bəhrələnir və ya əksi baş verdikdə cəmiyyətdə 

tənəzzül yarana bilər. Ona görə də təhsil cəmiyyətin ana sütunudur və strateji istiqamətidir. 

Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq əlaqələri gündən günə güclənir. Bu baxımdan xarici ölkələrin təhsil 

müəssisələri ilə əlaqələr genişlənir. Müəllim tələbə mübadiləsi həyata keçirilir və bu proses ildən-ilə daha 

gücləndirilir. Belə faktları Azərbaycan Təhsil sistemində gedən uğurlu prosesin nəticəsi kimi qiymətləndirilə 

bilər və bu gün Azərbaycan dünya təhsil sistemi ilə rəqabət aparmaq qabliyyətinə malikdir.  

Məlumdur ki , dünyada mövcud olan 11 təbii-coğrafi iqlimdən 9-u ölkəmizdə mövcudur. Məsələn,   

aqrar sahədə gedən işlərin uğurlu nəticəsi kimi qeyd etmək olar ki,dünyanın müxtəlif ölkələrində yetişdirilən 

və bəzilərinin adını belə tanımadığımız məhsulları hal-hazırda Azərbaycanın ayrı-ayrı ərazilərində 

yetişdirmək mükün olur.Cəmiyyətimizin bütün fəaliyyət sahəsi daha da genişləndirilməlidir bunun üçün 

yeni peşəkar mütəxəssislər yetişdirməli , daha geniş miqyaslı elmi tədqiqatlar həyata keçirmək tələb olunur.  

Nəticədə təhsil və elmin yüksək inkişafına görə bütün sahələr üzrə Azərbaycanı tam özünü təmin edə 

biləcək ölkəyə çevirmək mümkündür.  
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Qlobal şəraitdə sağlam mədəni mühiti qoruyub saxlamaq çox çətin prosesdir. Mədəni mühitimizdə yad 

ünsürlər atılmalı və ən yaxşı cəhətlər qorunub saxlanılmalıdır. Məşhur Çin filosofu Konfutsi qeyd etmişdir 

ki ―Qulaq asıram-unuduram, görürəm, yadda saxlayıram, özüm edirəm, anlayıram‖ hər bir prosesin 

inkişafında mənəvi dəyərlərə uyğun gələn elementlər anlamanın yeni mərhələsində aşkar olunmalıdır. Daha 

sonra əldə olunan ideya və biliklərin hamısının informasiya sistemlərinə uyğun gəlib gəlmədiyi bilinməlidir. 

Bu mənada əldə olunan biliklər milli dəyərlərə əsaslanır.  

Fransız filosofu R.Dekart demişdiur ki, ―Təkçə yaxşı ağıla malik olmaq kifayət deyil, başlıca məsələ 

onun yaxşı təbliğ etməkdən ibarətdir‖. Məlumdur ki, təbiət və texnoloji emi cəmiyyətin inkişafında mühim 

rol oyanayır, humanitar elmlər isə zəkalı şəxsiyyətlərin formalaşmasına kömək edir. İnsanlarda əqidə, iradə 

əxlaqi dəyərlər formalaşır, keçmişini, bu gününü, gələcəyini görə bilir və milli dəyərləri yeni nəsillərə 

varislik prinsipləri əsasında ötürə bilir və cəmiyyətdə ideologiyanın möhkəmlənməsində xüsusi rol oynayır.  

Cəmiyətdə  elm və təhsilin inkişafında milli şüur əsas yerlərdən birini tutur. Qlobalaşan dünyada milli 

mənəvi dəyərlərin formalaşması başlıca vəzifələrdən biridir və bu hər birimizin üzərinə vacib və mühim bir 

vəzifə qoyur  Milli mənəvi dəyərlər xalqımızın maddi və mənəvi mədəniyyətinin təkamülü ilə bağlı 

olmuşdur. Milli mənəvi dəyərlər sistemində vətənpərvərlik tərbiyəsi mühim rol oyanyır və onun ayrılmaz 

tərkib hissəsidir. 

 

NƏTICƏ 

Məlumdur ki,hər bir cəmiyyətin təhsil sistemində özünəməxsus təhsil proqramı və strategiyası 

mövcuddur. Xüsusilə ictimai-iqtisadi münasibətlər dəyişdikdə yeni sosial münasibətlər formalaşır. Bu 

münasibətlərin formalaşması təhsil və elm sahəsində əsaslı islahatların tələblərini qarşıya qoyur. Cəmiyyətin 

dinamik inkişafı zaman və məkan baxımından yeni tələblərin qoyulması zəruriyyətini yaradır.Bunun nəticəsi 

olaraq təhsil hər zaman subyektin yaradıcılıq və yeni biliklərə, vərdişlərə yiyələnməsi fəaliyyətinin 

nəticəsidir. Bu proses zamanı müxtəlif biliklərlə yanaşı sosal biliklərin mənimsənilməsi prosesinə həmişə 

böyük ehtiyac duyulur. Bu ehtiyacı həll etmək üçün elmi və  texniki  nəticələrin tədris prosesinə tətbiq 

edilməsini aktuallaşdırmaq lazımdır.  
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Ġnsan kapitalının idarə olunması problemləri 

 

Mehdi-zadə Lətifə 
ATU-nun Tibb fakültəsi 1-ci kurs tələbəsi 

XÜLASƏ 

Müasir dövrdə dünyada insan kapitalı bütövlükdə cəmiyyətin ictimau tələbatlar sisteminin 

formalaşmasının və reallaşmasının əsasını təşkil edir. Bu mənada həmin kapital çoxsaylı funksiyaları icra 

edir. Buraya iqtisadi, sosial (təhsil, elm, səhiyyə, idman), idarəetmə, mənəvi və ailə münasibətləri və s. 

funksiyaları aid etmək olar. 

Müasir dövrdə insan kapitalı – cəmiyyətə məxsus olan çoxcəhətli keyfiyyətlərin insana təsirinin 

məhsulu kimi, maddi rifahın, peşəkar biliklərin səviyyəsi və insanların öz istehsal vəzifələrini yerinə 

yetirmək bacarığı, mədəni inkişafı, həmçinin səhhəti ilə qiymətləndirilir. İnsan kapitalı sərmayə 

qoyuluşunun obyekti və onları sonradan reallaşdırmaq məqsədilə bilik və qabiliyyətlərinin məcmusuna 

çevirən subyekt kimi nəzərdən keçirilir və bu, insana investisiya qoyuluşunun məhsuldar xarakteri ilə izah 

edilir. Belə ki, insan kapitalı məhsuldarlığı müəyyən edən və insanın, ailənin, cəmiyyətin gəlir mənbəyinə 

çevrilə bilən keyfiyyətlərin məcmusudur. Ümumiyyətlə, insanın tərbiyə edilməsinə, böyüməsinə və təhsilinə 

çəkilən xərclər istehsalın həcminin və keyfiyyətinin yüksəlməsinə, bu isə öz növbəsində Milli Gəlirin 

həcminin artmasına gətirib çıxanr. İnsan kapitalının qiymətləndirilməsi ilə insanın onun özü, ailəsi və 

cəmiyyət üçün nə dərəcədə dəyərli olması müəyyən olunur. 

 Qeyd edək ki,  kapitalının qiymətləndirilməsi onun idarə edilməsindədə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir 

və idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsində əsas rolunu oynayır. İdarəetmənin səmərəliliyi bu 

qiymətləndirmənin nə dərəcədə dəqiq və keyfiyyətli aparılmasından asılıdır. 

Belə ki, insan kapitalının formalaşdınlması prosesi kortəbii şəkildə baş verməməli, idarə olunmalıdır. 

Onun düzgün formalaşma istiqamətlərinin və inkişafının təmin olunması üçün bu, zərurətdir. 

Müasir dövrdə insan kapitalının idarə edilməsində obyekt və subyektlərin müəyyən edilməsində fərqli 

yanaşmalara rast gəlinir. Belə ki, insan kapitalı sadəcə idarəetmə obyekti deyil, bütövlükdə ölkənin və onun 

ayrı-ayrı regionlarının, həmçinin müəssisə və kompaniyaların iqtisadi inkişafının bir sıra problemlərinin 

həlli vasitəsidir. Bu isə o deməkdir ki, insan kapitalının özünü də idarəetmə vasitəsi kimi nəzərdən keçirmək 

olar. 

Belə ki, insan kapitalının idarə olunması idarəetmə subyektlərinin insan kapitalı elementlərinin 

formalaşması və inkişafına yönəlmiş fəaliyyətini nəzərdə tutur. Bu baxımdan insan kapitalının idarə 

edilməsinin əsas subyektləri sırasında elmi idarə və müəssisələr, onların nəzdində fəaliyyət göstərən elmi-

tədqiqat və təcrübə-konstruktor bölmələri, tədris müəssisələri, səhiyyə müəssisələri xüsusi yer tutur.  

Nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, nsan kapitalımn idarə olunması – formalaşma, reallaşma, 

qiymətləndirmə və koordinasiya yolu ilə ona təsir etməkdən ibarətdir. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, idarəetmədə olduğu kimi, insan kapitalının idarə olunmasının da birbaşa 

və dolayı metodlarını ayırmaq olar.  Birbaşa metodlar qanunverici və normativ aktlar vasitəsilə reallaşdırılır. 

Dolayı metodlar əsasən stimullaşdırma tədbirləri ilə ifadə olunur. Burada özünüidarəetməni də qeyd etmək 

lazımdır ki, bu da idarəetmə subyektlərinin bu prosesdə bilavasitə iştirakım nəzərdə tutur. 

Müasir dövrdə iqtisadi ədəbiyyatlarda insan kapitalımn üç idarəetmə səviyyəsindən – fərdi, 

mikrosəviyyə və mezosəviyyədən keçdiyi göstərilir. Fərdi səviyyədə idarəetmə subyekti insan kapitalımn 

daşıyıcısı olan insan, mikrosəviyyədə – müxtəlif təşkilati-hüquqı formaya malik müəssisələr, mezosəviyyədə 

isə regional idarəetmə orqanlarıdır. Digər ədəbiyyatlarda insan kapitalının idarə olunmasında dördüncü 

səviyyə əlavə edilir ki, bu da milli (makro) səviyyədir. Dövlətin bu istiqamətdə həyata keçirdiyi müvafiq 

iqtisadi siyasəti, əsasən büdcə vasitəsilə ayırdığı vəsaiti həmin səviyyəyə aid etmək olar. Bu zaman birinci 

növbədə məşğulluq və gəlirlər siyasəti, həmçinin iş qüvvəsinin keyfiyyətinin yüksəlməsinə xidmət edən 

digər istiqamətlərdə (elmin, təhsilin, səhiyyənin və s. inkişafı, əmək qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi, 

əmək sahəsində müvafiq institusional strukturun formalaşdırılması və s.) reallaşdırılır. İnsanın yüksək 

ixtisaslı kadr kimi formalaşması, peşə yönümünün optimallaşdırılması, müasir texnika və texnologiyanı 

mənimsəməsi ilə yanaşı, elmi dünyagörüşünün formalaşması da insan kapitalının idarə olunmasının 

səmərəlilik meyarları kimi nəzərdən keçirilə bilər. 

Açar sözlər:İnsan,Cəmiyyət, Dünya,Səmərəlilik,Metodlar 

Ключевые слова: Человек, Общество, Мир, Эффективность, Методы. 

Keywords: Man, Society, World, Efficiency, Methods
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ERMƏNĠLƏRĠN  QAFQAZDA  MƏSKUNLAġMASI  TARĠXi  VƏ AZƏRBAYCANA  QARġI  

ƏSASSIZ  ƏRAZĠ  ĠDDĠALARI. 
(HĠSTORY OF SETTLEMENT OF ARMENĠANS ĠN CAUCASUS AND THEĠR UNGROUNDED TERRiTORĠAL 

CLAĠMS AGAĠNST AZERBAĠJAN)  

 

Fəxrəddin Məmmədov, Babək Abdullayev 
ADPU – nun Şamaxı filialı 

 

               ― Biz tarixi unuda bilmərik .Zəngəzur, Göycə mahalı ,İrəvan              

                bizim dədə - baba torpağımızdır. Biz oraya qayıtmalıyıq      

               və qayıdacağıq və qayıdırıq. Heç kəs bizi dayandıra bilməz‖.                                                                                     

                                                                      İlham Əliyev  

                                            Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

XÜLASƏ 

Tarixi  gerçəklikləri  saxtalaşdırmaqda  usta olan erməni  ―tarixçiləri‖ və onların himayədarları heç 

bir tarixi mənbəyə əsaslanmadan ―Böyük Ermənistan‖ anlayışının e.ə. III əsrin sonlarında meydana gəldiyini 

iddia edərək sübut etməyə çalışırlar ki, guya e.ə. 220 - ci ildə Sələvki hökmdarı  Antioxun  Erməni çarlığını 

işğal etməsi ―Böyük Ermənistan‖ın yaranması tarixidir. Qəribə məntiqdir, daha doğrusu  məntiqsizlikdir.                 

       Tarixi hadisələrə obyektiv yanaşan digər müəlliflər qeyd olunan məntiqsizliyi təkzib edirlər:                                                                                                                        

       - Rus tarixçisi İ. M. Dyakonov: - ― Erməni etnosu Qafqazın hüdudlarından  kənarda formalaşıb‖.                                                                                     

        - Ermənı tarixçisi Q. Kapantsyan ― İndiki  Ermənistan ərazisində ilk dövlət qurumu  Sak çarlığı – qədim 

türk mənşəli dövlət idi‖.                                                                             

         Yuxarıda qeyd olunanlar və digər mənbələrdəki təkzibolunmaz faktlar  sübut edir ki, tarixdə heç vaxt 

―Böyük Ermənistan‖ adlanan dövlət olmamışdır. ―Böyük Ermənistan‖ ideologiyası xəstə erməni təxəyyülün 

məhsuludur. Tarixi gerçəklikdən uzaq bir uydurmadır.    

      Ermənilər unudurlar ki, tarixən bu məkrli siyasət erməni etnosuna fəlakətdən başqa heç nə bəxş 

etməyib və etməyəcək.   44 günlük Vətən müharibəsində  xalqımızın  Şanlı  zəfəri bu fikri bir daha sübut 

etdi.                                                                                                                        Şanlı tariximiz olan Vətən 

müharibəsində  tarixi ədalət bərpa edildi.    

          Ulu Öndər  Heydər Əliyevin 1 oktyabr 2003 – cü il tarixində  xalqa müraciətində deyilirdi : - 

―İnanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim tale yüklü məsələləri, planları, işləri İlham Əliyev başa 

çatdıra biləcək. Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə ümidlər bəsləyirəm‖. Böyük uzaqgörənliklə  

söylənilmiş bu müdrik kəlam 17 il sonra reallığa çevrildi. ―Həlli yoxdur‖ – deyilən Qarabağ münaqişəsi 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər  Ali Baş Komandan ,  İlham Əliyevin  komandanlığa  

altında Ermənistanın məğlubiyyəti ilə başa çatdı.                                                                                                                            

        

ABSTRACT 

. 

―We can‘t forget the history. Zangazur, Goycha district,  

Iravan is our ancestral land. We should return there and  

we will return and return. Nobody can stop us‖. 

İlham Aliyev 

The President of the Republic of Azerbaijan. 

Armenian ―historians‖ who are master in falsifying the historical truths and their patrons without relying on 

any historical source, try to prove that the concept of "Greater Armenia" originated in the late third century 

BC. by the conquest of the Armenian Empire, the Seleucid ruler Antiochus in 220 is the history of the 

establishment of "Greater Armenia". It's a strange logic, or rather illogical. 

Other authors, who have an objective approach to historical events, refute this illogicality: 

 - Russian historian I. M. Dyakonov: - "The Armenian ethnos was formed outside the Caucasus." 

  - Armenian historian G. Kapantsyan "The first state institution in the territory of present-day Armenia was 

the Sak Kingdom - a state of ancient Turkic origin." 
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The above and other indisputable facts from other sources prove that there has never been a state called 

"Greater Armenia" in history. The ideology of "Greater Armenia" is the product of a sick Armenian 

imagination. It is a fabrication far from historical reality. 

Armenians forget that historically this insidious policy has given and will not give the Armenian ethnos 

anything but disaster. The glorious victory of our people in the 44-day war proved this idea once again. 

Historical justice was restored in our glorious history, the Patriotic War. 

 National Leader Heydar Aliyev's address to the nation on October 1, 2003 stated: ―I believe that Ilham 

Aliyev will be able to complete the fateful issues, plans and works that I have not been able to complete. I 

believe in him as much as I do and I have hopes for the future. " This wise saying, spoken with great 

foresight, became a reality 17 years later. The so-called "unresolved" Karabakh conflict ended with the 

defeat of Armenia under the command of President of the Republic of Azerbaijan, Victorious Supreme 

Commander-in-Chief Ilham Aliyev. 

 

GĠRĠġ.   

Tarixi düşmənlərimiz olan ermənilərin Qafqazın əsl  sakinləri olmadıqları, gəlmə xalq olduqları 

təkzibolunmaz faktlarla sübuta yetirilmişdir. Tarixi hadisələrə obyektiv yanaşmağa məcbur olan erməni 

müəlliflərinin özləri belə tarixi faktlar qarşısında aciz qalaraq bu tarixi gerçəkliyin danılmaz fakt   olduğunu  

etiraf edirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, Qafqaz, o cümlədən Azərbaycan tarixən  yadellilərin diqqət 

mərkəzində olduğundan  xarici düşmənlərin hücumlarına  məruz qalmış, qırğınlara və fəlakətlərə düçar 

olmuşdur. Əsasən milli və dini mənsubiyyətə görə törədilən bu fəlakətlərdə yer kürəsində   bir qarış belə 

torpağı  olmayan vətənsiz erməni vandalları və onlarin havadarları daha çox fərqlənmişlər. Mənşəyi və tarixi 

keçmişi  məlum olmayan bu ―xalq‖ harada məskunlaşmasından  asılı olmayaraq özlərini həmin torpağın 

sahibi kimi aparmağa adət etmişlər. Erməni tarixçisi, akademik Kerop Patkanyanın etiraf etdiyi kimi: -

―Ermənilər həmişə yaşadıqları yerlərin yaramaz sahibləri olublar, öz yaxınlarını sataraq, həmişə güclü 

qonşularına məharətlə qulluq ediblər‖.                                                                 

ARAġDIRMA.  

Xalqımızın qanına susayan, torpağımıza göz dikən ermənılərin törətdikləri  vəhşilikləri sadalamalı olsaydiq 

cild – cild  kitablar yaranardı. Çox təəssüf ki, belə bir hesabat aparılmadığından xalqımızın  başına  yeni – 

yeni fəlakətlər gəlmişdir. Ermənilər ―dənizdən – dənizə‖ ―Böyük Ermənistan‖ yaratmaq  uğrunda bütün 

vasitələrdən istifadə etmişlər.  Bu fitnə - fəsad yuvası olan millətin  mənşəyi və tarixi keçmişi bu gün də 

tarixşünaslıqda tam elmi həllini tapmamışdır.  Tarixi  gerçəklikləri  saxtalaşdırmaqda  usta olan erməni  

―tarixçiləri‖  heç bir tarixi mənbəyə əsaslanmadan  ―Böyük Ermənistan‖ anlayışının e.ə. III əsrin sonlarında 

meydana gəldiyini iddia edərək sübut etməyə çalışırla ki,  e.ə. 220 - ci  ildə  Sələvki hökmdarı  Antioxun  

Erməni çarlığını işğal etməsi, Van gölü hövzəsini ələ keçirməsi guya  ―Böyük Ermənistan‖ın yaranması 

tarixidir.  Qəribə məntiqdir,  daha doğrusu  məntiqsizlikdir.   Belə nəticə hasil olur ki ,  Erməni çarlığının 

işğalı tarixi  ―Böyük Ermənistan‖ın yarandığı tarixdir !?           

TAPINTILAR;  

- Tarixi hadisələrə obyektiv yanaşan dünyanın ən müxtəlif dinlərinə və millətlərinə mənsub olan  müəlliflər 

(maraqlıdır ki, onların sırasında erməni müəllifləri də vardır.)  qeyd olunan məntiqsizliyi təkzib edirlər:     

         Qafqaz və Azərbaycan tarixi üzrə görkəmli mütəxəssis olan Tadeyus Svyatakovski  qeyd edir ki, ― 

Zaqafqaziyada  yaşayan ermənilər köklü xalq deyil, Frakiya  Mesopotomiyasından azıb gəlmədirlər. Onların 

bir hissəsi XIX əsrdə Qafqaza İran və Türkiyədən köçürülüb. Bu yer tarixən Azərbaycan torpaqlarıdır‖.                                                                                                   

         Bu fikri erməni tarixçısı B. İsakyan ― Qafqaz xalqları‖ əsərində təsdiq: - ― Antik dövürdə ermənilərin 

əsl vətəni olan Böyük Ermənistan Kiçik Asiyada – yəni Rusiyadan xeyli kənarda yerləşirdi‖.                                                                                                                        

          Məşhur rus tarixçisi İ. M. Dyakonov: - ― Erməni etnosu Qafqazın hüdudlarından  kənarda formalaşıb‖ 

deyə bu fikiri təsdiq edir..                                                                      

          Tarix elmləri doktoru Fəridə Məmmədova akademik A. Saxarovla dialoqunda qeyd edir ki, -  ―Erməni 

xalqı öz dövlətçiliyindən çox tez – bizim eranın V əsrində məhrum olmuşdur, həm də Qafqazda yox  

Mesopotomiyada‖.  
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           Ermənı tarixçisi Q. Kapantsyan tarixi mənbələrə əsaslanaraq ― İndiki  Ermənistan ərazisində ilk 

dövlət qurumu  Sak çarlığı – qədim türk mənşəli dövlət idi‖.                                       

           Digər erməni alimi Manuk Abeqyan 1975 –ci ildə Yerevanda dərc etdirdiyi ―Erməni ədəbiyyatı 

tarixi‖ əsərində ermənilərin mənşəyi ilə bağlı daha maraqlı fikir irəli sürür: ― Erməni xalqının əsli nədir, 

necə və nə vaxt, haradan və hansı yollarla onlar İrəvan gəlib? Bizim əlimizdə bunları sübuta yetirən aydin və 

dəqiq dəlillər yoxdur‖.   Maraqlıdır! Əgər erməni alimləri özləri bu məsələdə dəqiq fikrə gəlməyiblərsə , 

onda hansı  ―Böyük Ermənistan‖dan danışırlar?!                                                                   

           Bütün deyilənlərin kökünün haradan qaynaqlandığını       (rişələndiyini) isə İngilis hərbçisi Dikson 

aşağıdakı kimi qiymətləndirir: ―Ermənilərin alçaqlığı və əclaflığı təbii  xarakterlərindən,  bir  növ  

genlərindən  irəli gəlir‖.  Tamamı ilə doğrudur. Sualın əsl cavabı da budur!                                                                                                        

        Ermənilərin Qafqazda məskunlaşmasına dair digər ― konsepsiya‖nın tərəfdarları    ‖ Böyük 

Ermənistan‖ termininin meydana gəlməsi tarixini  mənşəcə erməni olmayan  Artaksinin  çarlığı dövrü ilə 

bağlayırlar.  Yunan coğrafiyaşunası  Strabon bu fikiri təkzib edərək  qeyd edir ki, Armeniya əvvəllər kiçik 

bir ölkə olub və yalnız Artaksi və Zariadın işğalları nəticəsində qonşu xalqların torpaqları hesabına 

genişləndirilib. Erməni tarixçiləri isə heç bir əsas olmadan bu əraziləri ― Böyük Ermənistan‖ın  hüdudlarına 

daxil edir,  işğal olunmuş özgə torpaqlarını uydurma ―Böyük Ermənistan‖ın tərkib hissəsi kimi qələmə   

veririrlər.                                                                                                                                  

           Əslində isə Ermənilərin ilk dəfə Cənubi Qafqazda peyda olmaları təxminən e. ə. II əsrin  sonralara 

təsadüf edir. Onların bu regiona daxil olmaları ilə yerli dövlətlərə və xalqlara qarşı təcavüzkar fəaliyyətləri  

başlayır. Bu dövrdə ermənilər Kiçik Asiyanın şərqindəki erməni çarlığını qondarma ― Böyük Ermənistan‖ 

adlandırır, köçüb məskən saldıqları bütün əraziləri isə erməni torpaqları elan etməyə cəhd edirlər. Roma 

imperiyasının e. ə. 66-cı ildə II Tiqranın ordusunu  darmadağın etməsi ilə uydurma ‖ Böyük Ermənistan‖ 

əfsanəsi puça çıxır  və  onlar Romanın vassalına çevrilirlər. Bu vəziyyət  IV əsrədək davam edir. Belə 

olduğu halda ermənilərin Albaniyanın tarixi torpaqlarını Ermənistanın tarixi torpaqları kimi qələmə verməsi 

heç bir elmi tarixi fakta əsaslanmır. Əslində isə qeyd olunan dövrdə Ermənistandan  fərqli olaraq Albaniya 

dövləti mövcud idi və müstəqil siyasət yeritməkdə davam edirdi.  

NƏTĠCƏ;  

- Yuxarıda qeyd olunanlar və ilkin mənbələrdəki digər  təkzibolunmaz  faktlar,  Kiçik Asiya və Cənubi 

Qafqazın real tarixi gerçəklikləri sübut edir ki, tarixdə heç vaxt ― Böyük Ermənistan‖ adlanan dövlət 

olmamışdır.   Ermənipərəst tarixçilərin və onların havadarlarının uydurduqları ―Böyük Ermənistan‖  adlanan 

mifin  tarix elminə heç bir aidiyyəti yoxdur.  ― Böyük Ermənistan‖ ideologiyası xəstə erməni  təxəyyülün 

məhsuludur və tarixi gerçəklikdən uzaqdır.                                                                    

              Tarixi həqiqət  budur ki, ermənilərin ulu babaları güman olunan etnos,  Kiçik Asiyaya Balkan 

yarımadasından köçüb gəlmişlər.  Böyük dövlətlər, ilk növbədə Rusiya,  öz siyasi maraqları naminə 

ermənilərdən bir vasitə kimi istifadə etmək üçün ―Böyük Ermənistan‖ uydurmasından həmişə məharətlə 

istifadə etmişdir. Lakin ermənilər unudurlar ki, bu siyasət erməni etnosuna fəlakətdən başqa heç nə bəxş 

etməyib və etməyəcəkdir.  44 günlük Vətən müharibəsindəki ― Dəmir yumruq‖ əməliyyatı,  Şanlı  zəfərimiz 

bu fikri bir daha təsdiq  etdi.                                                                                                                            

        Qeyd etmək lazımdır ki ,hələ  X əsrdən etibarən Rusiyanın hakim dairələri Xəzər dənizi sahilləri boyu 

ərazilərə böyük maraq göstərmiş , Azərbaycanın zəngin sərvətlərini ələ keçirməyə  çalışmışlar. Azərbaycan 

xalqına qarşı bu siyasət XVIII əsrdən xüsusilə güclənmişdir. I Pyotr  Rusiyanın sərhədlərini genişləndirmək, 

Xəzər dənizi boyunca yerləşən əraziləri işğal edərək güclü imperiya yaratmaq istəyini reallaşdırmaq 

məqsədlə Qafqaza missionerlərini göndərir,  yerli əhali arasında özünə dayaq axtarır. Təbii ki, bu dayaq 

alçaq, min cür sifətə malik ,satqın ermənilər ola bilərdi. Erməni xalqını öz himayəsi altına almaq haqqında  I 

Pyotrun 1724-cü il 10 noyabr tarixli,  II Yekaterinanın 1768 – ci il tarixli fərmanları ermənilərin Qafqazda 

məskunlaşmasına xüsusi rəvac vermişdir. Xəyanətkar, məkrli, alçaq və s.  bu kimi xüsusiyyətlərinə görə çar 

Rusiyası onlara havadarlıq etmiş və hal – hazırda da edir.  Ermənistanın Qafqazda Rusiya ilə Yaxın Şərq 

arasında bufer rolunu oynamaq  planını həyata keçirmək üçün car  Rusiyası ermənilərin Qafqaza 

köçrülməsinə xüsusi diqqət yetirmişdir.  
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Rusiyanın qələbəsi ilə nəticələnən 1826-1828-ci illər II  Rus-İran müharibəsi, 1828-ci ilin fevral ayının 10-

da  imzalanan Türkmənçay  sülh müqaviləsi ilə yekunlaşdı və 1828-ci il mart tarixli dekretilə Azərbaycan 

ərazisində erməni vilayəti təşkil edildi. Türkmənçay müqaviləsinin XV maddəsində çar hökuməti 

ermənilərin Qafqaza köçürülməsini nəzərdə tutmuşdu. Türkmənçay müqaviləsindən 16 gün sonra İran 

ərazisindən ermənilərin kütləvi surətdə köçürülüb Cənubi Qafqazda-İrəvan və Naxçivan xanlıqlarında, 

Zəngəzur və Qarabağda yerləşdirilməsinə başlanıldıdı. 1829-cu il 2 sentyabr tarixli Ədirnə müqaviləsi 

nəticəsində ermənilərin Qafqaza köçürülməsi prosesi sürətləndi. 1877-1878-ci illər rus-türk müharibəsindən 

sonra İrəvan quberniyasında, həmçinin Zaqafqaziyanın bir sıra bölgələrində ermənilərin kütləvi surətdə 

yerləşdirilməsi prosesi daha da sürətləndi.                                                                                    

     V əsr erməni tarixçisi  Moisey  Xorenskinin  ―Erməni tarixi‖ kitabındakı  qeydləri dediklərimizi bir daha 

təsdiq edir: - ― Biz haylar  kiçik, azsaylı, zəif və çox hallarda başqalarının hakimiyyəti altında yaşayan xalq 

olmuşuq‖.                                                                                                    

    Göründüyü kimi  Qafqazda azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilmiş etnik təmizləmə və soyqırımı  siyasəti 

nəticəsində soydaşlarımız dədə - baba torpaqlarından didərgin salınmış , kütləvi qətl və qırğınlara məruz 

qalmış, yaşadıqları məskənlər dağıdılıb viran edilmişdir. Xüsusilə 1905-1906 - cı, 1918-1920 - ci, 1948-

1953 - cü, 1988-1994-cü illərdə ermənilər azərbaycanlılara qarşı soyqırımı və deportasiya siyasəti 

törətmişlər. Əsasən azərbaycanlılar yaşayan Zəngəzur , Göycə, Dərələyaz  mahalları  yeni yaradılan 

Ermənistan respublikasına verilmişdir.                                                                                   

 Lakin ermənilər unudurlar ki,  onların  bu məkrli siyasəti tarixən erməni etnosuna fəlakətdən başqa heç nə 

bəxş etməyib və etməyəcək.   44 günlük Vətən müharibəsində  xalqımızın  Şanlı  zəfəri bu fikri bir daha 

sübut etdi. Tarixi ədalət bərpa olundu.   

         Ulu Öndər  Heydər Əliyevin 1 oktyabr 2003 – cü il tarixində  xalqa müraciətində deyilirdi : - 

―İnanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim tale yüklü məsələləri, planları, işləri İlham Əliyev başa 

çatdıra biləcək. Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə ümidlər bəsləyirəm‖. Böyük uzaqgörənliklə  

söylənilmiş bu müdrik kəlam 17 il sonra reallığa çevrildi. ―Həlli yoxdur‖ – deyilən Qarabağ münaqişəsi 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər  Ali Baş Komandan ,  İlham Əliyevin  komandanlığa  

altında Ermənistanın məğlubiyyəti ilə başa çatdı.  Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olundu.  
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TÜRKMƏNġƏLĠ   MORFEMLƏR RUS TOPONĠMLƏRĠNĠN  TƏRKĠBĠNDƏ 

(The Morphemes Of Turkish Origin  In  The Russian Toponyms) 

 

Səmədova Məlahət 
Azərbaijan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

                                                                     

ABSTRAKT        

Rus və türk dilləri arasında əlaqələr çox qədim dövrlərdən məlumdur. Rus-türk dil əlaqələrinin tarixində bir neçə 

dövrü qeyd etmək lazımdır. Ən qədim dövr bizim eramızın ilk illərinə, Kiyev-Rus dövlətinin yaranmasından əvvəlki 

dövrə təsadüf edir. Bizim eranın VI-VII əsrlərindən slavyanlar türk avarlarla, Volqa bulqarları ilə, xəzərlərlə və digər 

türk xalqları ilə ticarət əlaqələrinə girirlər. Qədim dövrlərdən türk və slavyan xalqlarının qonşu ərazilərdə yerləşməsi, 

ticarət əlaqələri bu xaqların nümayəndələrini bir-birinin dilini öyrənməyə vadar edirdi. Bu artıq həyati məcburiyyətə 

çevrilmişdi. Rus knyazlarının Qızıl Ordaya gediş-gəlişləri ilk tərcüməçilərin meydana gəlməsinə səbəb olurdu. 

Slavyan dillərinin leksikasının zənginləşməsində türk dillərinin rolu böyükdür. Rus dilində minlərlə türkmənşəli söz 

mövcuddur. Türkmənşəli sözlərin yaratdığı kök söz yuvaları rus dilinin leksik fondunun müəyyən hissəsini təşkil edir. 

Bu kök söz yuvalarının komponentləri rus dilinin qrammatik, semantik və funksional qanunlarına tabe olur və bu dili 

zənginləşdirir. Bu sözlər rus dilində nəinki müstəqil olaraq işlənmiş, hətta öz kök söz yuvalarını və frazeoloji 

vahidlərini yaratmışlar.  

 Türkmənşəli sözlər müasir və qədim rus dilinin lüğət tərkibində, ―Слова о полку Игореве‖, ―Задонщина‖, 

―Домострой‖ və s. ədəbi abidələrdə, salnamələrdə qorunub saxlanılır..  Türkoloq alimlərin fikrincə, əsl türk mənşəli 

sözlər türkizm hesab olunurdu. Məhşur rus dilçisi N. K. Dmitriyev mənşəyindən asılı olmayaraq türk dillərindən 

slavyan dillərinə keçən bütün sözləri türkizm hesab edirdi.  

Turk mənşəli morfemlərin yaratdığı kök söz yuvalarına daxil olan komponentlər rus dilinin onomastik sistemində: 

toponimlərinin, hidronimlərinin və antroponimlərinin tərkibində geniş yayılmışdır.  Türkmənşəli sözlərin bəzi 

arxaikləşmiş semantik çalarları Rusiya toponimlərinin tərkibində saxlanılmışdır.  Bu məqalədə rus dilində çox işlənən 

türk mənşəli onomastik vahidlərdən, onların semantik funksional xüsusiyyətlərindən bəhs edilir. 

Açar sözlər:  Kök Söz Yuvaları, Türkizmlər, Toponimlər, Antroponimlər, Hidronimlər,      

      Onomastik Vahidlər. 

ABSTRACT 

The relationships between Russian and Turkish have been known since ancient times. It is necessary to note 

several periods in the history of Russian-Turkish language relations. The oldest period dates back to the first years of 

our era, before the establishment of the Kyiv-Russian state. 

From the 6th to the 7th centuries AD, the Slavs entered into trade relations with the Turkic Avars, the Volga Bulgars, 

the Caspians, and other Turkic peoples. From ancient times, the settlement of Turkic and Slavic peoples in 

neighboring territories, trade relations forced the representatives of these peoples to learn each other's language. It had 

already become a vital necessity. The visits of Russian princes to the Red Horde led to the emergence of the first 

translators. 

The role of Turkic languages in the enrichment of the lexicon of Slavic languages is great. There are thousands of 

words of Turkish origin in Russian. The root words created by Turkish words form the definite part of the lexical fund 

of the Russian language. The components of these root word slots are subject to the grammatical, semantic and 

functional laws of the Russian language and enrich it. These words were not only developed independently in the 

Russian language, but also created their own root word slots and phraseological units. 

The words of Turkish origin were included in the dictionary of modern and ancient Russian, "Words about Igor's 

regiment", "Zadonshchina", "Domostroy" and others. It has been preserved in literary monuments and chronicles. The 

famous Russian linguist N.K. Dmitriyev considered all words included in  Slavic from Turkish, regardless of their 

origins, to be Turkism. 

The components included in the root word slots created by morphemes of Turkish origin are widespread in the 

toponyms, hydronyms and anthroponyms of the Russian language. Some archaic semantic shades of  the Turkish 

origin words are still preserved in Russian toponyms. 

This article deals with the Turkish origin onomastic units, which are widely used in Russian, and their semantic 

functional features. 

Key words: Root Word Slots, Turkisms, Toponyms, Anthroponyms, Hydronyms, Onomastic Units. 

 

GĠRĠġ 

Türk dünyasının vahid bir kökə bağlı olan tarixinin etnoqrafiya və onomastikasının araşdırılması ən aktual 

problemlərdən biridir. Türkdilli xalqlar tarixən yaşadıqları ərazilərdə məskundurlar. Bu ərazilər əsasən Asiya qitəsinin 

müəyyən hissəsini, Avropanın cənub şərqini, Şimali Qafqaz, Zaqafqaziya, Cənubi Azərbaycan daxil olmaqla böyük 

bir arealı əhatə edir. 
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Türk-slavyan dil əlaqələrinin tarixini bəzi alimlər bizim eranın IV əsrinə aid edirlər. IV əsrdə avar-türklərinin 

bir hissəsi slavyanlarla ittifaqa girir, onlarla qardaşlaşır. Belə qəbilələrə ―antlar‖ deyilirdi. (Qədim türk və müasir türk 

dillərindəki ―ant‖ sözündən götürülmüşdür. Bu qəbilələr bir-birlərinə sadiq qalacaqlarına and içirdilər.)  

X-XII əsrlər tarixə monqol-tatar işğalı kimi daxil olmuşdur. Bu dövrdə rus və digər slavyan dillərinə çoxlu 

miqdarda türkizm keçmişdir. Bu dillər arasındakı münasibətlər Kazan, Həştərxan və Krım xanlıqlarının Rusiya 

imperiyasına birləşdiyindən sonra daha da gücləndi. Bu xanlıqların dövründə Rusiya ilə iqtisadi, siyasi və mədəni 

əlaqələr gücləndi. Rusiyanın Yaxın Şərq və Türk dünyası ilə əlaqələrinin yaranması slavyan və türk dil əlaqələrinin 

inkişafına təkan verdi. Türk və slavyan xalqlarının qonşu ərazilərdə yerləşməsi, ticarət əlaqələri bu xalqlar arasında 

münasibətləri inkişaf etdirirdi. Rus knyazlarının Qızıl Ordaya gediş-gəlişləri ilk tərcüməçilərin meydana gəlməsinə 

səbəb olurdu. 

 X-XII əsrlərdə Kiyev-Rus dövləti zamanı rusların oğuz və qıpçaq (polovets) qəbilələri ilə münasibətləri 

inkişaf edirdi. ―Слово о полку Игореве‖ (―İqor polku haqqında dastan‖) əsərinin yaranması bu dövrə təsadüf edir. 

Dastanda çoxlu sayda qıpçaq (polovets) sözləri mövcuddur [91, s.210-217]. 

Slavyan dilləri leksikasının tədqiqatçıları bu dillərdə qədim yunan və latın sözlərinin, habelə ugrofin, monqol, 

türk, iran və qərbi Avropa leksemlərinin mövcudluğunu qeyd edirdilər. Türkoloq alimlərin fikrincə, Slavyan dillərinin 

leksikasının zənginləşməsində türk dillərinin rolu daha böyükdür. Rus dilinə keçmiş əsl türk mənşəli sözlər türkizm 

hesab olunurdu. Bundan əlavə, sözdə ahəng qanununun mövcudluğu da əsas şərtlərdən biri idi.  Boyük rus dilçisi 

N.K.Dmitriyev mənşəyindən asılı olmayaraq türk dillərindən slavyan dillərinə keçən bütün sözləri türkizm hesab 

edirdi. V. Arakinin fikrincə, əvvəlki tarixindən asılı olmayaraq, slavyan dillərinə türk dilləri vasitəsilə keçən sözlər 

türkizm hesab olunur. Beləliklə, monqol, iran, ərəb və başqa dillərdən keçmiş din, hüquq, məişət mövzusuna aid olan 

sözlər tədqiqatçılar tərəfindən türkizm kimi qəbul olunurdu. Tarixi faktlar ümumi slavyan dilində danışan qəbilələrin 

skiflərlə və sarmatlarla geniş əlaqələri olduğunu sübut edir. Əlbəttə, qonşu ərazilərdə yaşayan xalqların ictimai, siyasi, 

iqtisadi və mədəni əlaqələrinin olması təbiidir. Lakin nədənsə bir çox slavyan və rus alimləri türkdilli skif və 

sarmatları irandilli hesab edir və bu əlaqələri slavyan-türk əlaqələri deyil, slavyan-iran əlaqələri adlandırırlar. Rus 

alimləri A.A.Şaxmatov, V.A.Boqoroditski və b. bunu dəfələrlə təkrar edirlər. Bu alimlərin fikrincə, skif-sarmat 

qəbilələrinin dili və dialektləri iran dillərinə mənsub olub, iran dillərinin şimal-qərb qrupunu təmsil edir. Antik 

mənbələrin verdiyi məlumatlara görə, skif-sarmat qəbilələri Qara dəniz ətrafındakı ərazidə bizim eradan əvvəl VII 

əsrdə məskunlaşmışlar və təbii ki, 1000 il ərzində bu xalqlar və onların dilləri arasında geniş əlaqələr mövcud idi. 

Bütün dünya alimlərinin, tarixçilərin, arxeoloqların, etnoqrafların slavyanlarla qonşu olan bu xalqları türkdilli 

hesab etmələrinə baxmayaraq, bəzi panslavyanistlər və paniranistlər onları ancaq irandilli saymışlar. 

Bu məqaləmizdə rus dilində çox işlənən türk mənşəli onomastik vahidlərdən, onların semantik funksional 

xüsusiyyətlərindən bəhs edəcəyik. 

A.K.Matveyev ―Географические названия Урала. Краткий топонимический словарь‖ (―Uralın coğrafi 

adları. Qısa toponimlər lüğəti‖) adlı sözlüyündə ―aktay‖ sözünü ―ak‖ və ―tay‖ tərkib hissələrinə bölür. ―Ak‖ sözünü 

rəng mənasında, ―tay‖ leksemini isə ―dağ‖ və ―körpə at‖ mənalarında izah edir. Fikrimizcə, bu yanlış fikirdir. ―Ak 

tay‖  ―ağ çay, ağ sulu, duru, şəffaf, sulu çay kimi‖ tərcümə olunmalıdır. Yekaterinburq vilayətindəki Yalva çayının 

sol qollarından birinin adı Agyardır. Bu ad ―ağ‖ – yüksək, yuxarı və ―yar‖ – uçurum, yarğan sözlərindən yaranmışdır. 

―Ağ yar‖ ifadəsindəki ―ağ‖ sözü ―yüksək‖, ―yuxarı‖ mənasındadır.  

―Aksu‖ termini türkdilli xalqların yaşadığı ərazilərin hidronimlərində də geniş yayılmışdır. M.F.Rozen 

―Словарь географических терминов западной Сибири‖ (―Qərbi Sibirin coğrafi terminlər lüğəti‖) sözlüyündə ―ağ‖ 

sözünü üç mənada işlədir. Birinci mənada mənbəyini buzluqlardan götürən ağappaq, şəffaf sular; ikinci mənada daimi 

axarı olan sular, üçüncü mənada isə gur axan, yayda qurumayan çaylara deyilir. Qərbi Sibir toponimlərində  Akkaya, 

akkoba, Ak xorum (qurum, dağ) ifadələrinə çox rast gəlinir. 

Sibir türklərinin dilində: xakaslar, tuvalılarda ―korum‖, ―xorem‖, ―xorum‖ formalarında rast gəlinən bu söz 

dağ yamaclarında yaranmış daşlıq, qayalıq sahələrə deyilir. ―Ak korum‖ - yüksək yamac; ―ak kaya‖ – yüksək qaya; 

―ak kobu‖ – yüksək düzənlik deməkdir.  

N.Kononov ―О семантике слов ―каре‖ и ―ak‖ тюркской географический терминологии‖ (―Türk coğrafi 

terminologiyasında ―ağ‖ və ―qara‖ sözlərinin semantikası haqqında‖) məqaləsində ―qara‖ sifətinin türk dillərində 

çoxmənalı olduğunu qeyd edir. 

1. qara – qaranlıq, zülmət, tutqun, sərt, qəmli, kədərli, bədbəxt; 

2. mal – qara, yığın, dəstə, xalq, camaat, qoşun; 

3. quru, torpaq, təpə və s. 
―Древнетюркский словарь‖da və E.Koybayevin ―Краткий толковый словарь топонимикu Казахстана‖ 

(―Qədim türk lüğətində‖) və (―Qazaxıstan toponimlərinin qısa, izahlı lüğətində‖) də ―kara‖ sözünün həmin mənaları 

göstərilir. 

Buradan belə nəticəyə gəlmək olur ki, ―qara‖ sözünün arxaik məna çalarları dilin lüğət tərkibinin başqa 

yaruslarından fərqli olaraq toponimik layda daha çox saxlanılmışdır. 

Kartalı – Rusiya Federasiyasının Çelyabinsk vilayətinin Karatalı – Ayat çayı üzərində yerləşən şəhər. ―Kara‖ 

sözü rəng mənasında işlənmişdir. 
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 Karaçaykul – Rusiya Federasiyasının Çelyabinsk vilayətində göl adıdır. Başqırd və tatar dillərində karaçay – 

şam ağacı deməkdir. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, həmin hidronim ―şamlıq gölü‖ mənasındadır. 

Karatay, Karataş – Başqırdıstanda dağ adlanır. Bu omonimlərdə ―böyük‖, ―nəhəng‖ mənalarında işlənmişdir. 

Karatibs – Rusiya Federasiyasının Çelyabinsk vilayətində göl. Qədim türk abidələrində ―təbir‖, ―təriz‖ şor 

ərazi deməkdir. Bu gölün suyu həqiqətən çox şordur. Karabaş – Rusiya Federasiyasının Çelyabinsk vilayətinin 

şimalında şəhər adıdır. Karabaşka – Çelyabinsk vilayətində çay adıdır. Karabaş – Tatarıstanın Boqulma rayonunda 

qəsəbə. Karamaskalı – Başqırdıstanda kənd adı. 

Rusiya Federasiyasında Krasnoyarsk şəhərinin adı Kızıl Yar sözlərindən yaranmışdır. Rusiya Federasiyasının 

İrtış vilayətində Kızıltaş yolu vardır. 

Rostov yaxınlığındakı ―Kızlər‖ dəmiryol dayanacağı Kızıl + yer formantlarının məcmusundan ibarət olub, 

―qırmızı yer‖ mənasını verir. Bu qəsəbədə torpaq qırmızı süxurlardan ibarət olduğu üçün belə adlanır. 

Müasir dilçilik elmində türk dillərinin leksikasında, qrammatikasında və sintaksisində rusizm ünsürlərinin 

öyrənilməsinə geniş yer ayrılmışdır. Lakin zəngin tarixi, qəhrəman keçmişi olan türk xalqları, onların dili, tarixi, 

mədəniyyəti barədə az yazılmışdır. Sovet imperiyası dövründə bütün ali və orta məktəb dərsliklərində türk xalqlarının 

dil tarixindən söhbət açılmırdı. Bu dərslikləri oxuyarkən türk dillərinin tarixi, onların rus dilinə təsiri barədə məlumat 

almaq mümkün deyildi. Sovet imperiyasına məxsus torpaqların çoxunda türkdilli xalqlar məskunlaşsa da, onların 

zəngin tarixi, dili və mədəniyyəti, ulutürk şəxsiyyətləri haqqında bir kəlmə də olsun söz deyilmirdi. 

Bu dövrdə məktəb, ədəbiyyat, radio, televiziya, mətbuat ancaq çalışırdı ki, türkdilli xalqların uşaqlarını və 

gənclərini, ümumiyyətlə, bütün düşünən beyinlərini ulutürk tarixindən və mədəniyyətindən uzaqda saxlasınlar. 

Qeyd etmək lazımdır ki, XIX əsrin sonlarına qədər türk xalqlarının tarixi, dili, mədəniyyəti, demək olar ki, 

öyrənilmirdi. Bu xalqların dili, tarixi, ədəbiyyatı və mədəniyyəti rus elmini çox az maraqlandırırdı. Əksinə, I Pyotrun 

dövründən türk xalqlarının qədim kitabları, yazılı abidələri, salnamələri məxsusi olaraq məhv edilirdi. Lakin  indi 

buna münasibət köklü  surətdə dəyişmişdir. Müstəqil respublikamızda türk xalqları, onların dili, tarixi, mədəniyyəti 

barədə nəinki ali təhsil müəssisələrində, eləcə də orta məktəblərdə çox geniş araşdırılır və dərindən öyrənilir. 
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COĞRAFĠYA DƏRSLƏRĠNDƏ DĠYARġÜNASLIQ 
(LOCAL STUDIES IN GEOGRAPHY CLASSES) 

Dos. Zülfiyyə Kərimova Məhərrəm qızı 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Ümumi Coğrafiya kafedrası  

XÜLASƏ 

Yarandığı gündən yüksəliş yollarında inamla addımlayan Azərbaycan təhsili həmişə insana, onun 

həyata hazırlanmasına xidmət etmişdir. 

Təhsil sahəsində islahat Proqramının məqsədi təlim-tərbiyə prosesinin yüksək səmərəliliyini təmin 

etməkdir. Bundan ötrü ilk növbədə təlimin strukturunun, məzmununun, formalarının və metodlarının 

dəyişdirilməsi, təlimin yeni modellərinin, dərsliklərin yaradılması tələb olunur. 

Beləliklə, təlimin strukturunu, məzmununu, forma və metodlarını dəyişməklə, yeni modelin 

yaradılması nəticəsində təlim yeniləşir, müasirləşir. Belə təlimə müasir təlim kimi yanaşmaq olar. 

Vətənimizin, yaşadığımız ərazinin tarixini, fiziki və sosial-iqtisadi coğrafiyasını hərtərəfli öyrənmək, 

respublikamızın təbiətini, abidələrini, maddi və mənəvi sərvətlərini, dilini, adət-ənənələrini tanımaq və 

bütün bunlara hörmət və ehtiramla yanaşmaq, Vətəni, onun sərvətlərini qorumaq – vətənpərvərliyin ən yaxşı 

əlamətləridir. Doğma yurdun təbiətini, abidələrini qorumaq, təbii sərvətlərinin daha da artırılması qayğısına 

qalmaq bütün vətəndaşların, o cümlədən gənc nəslin vəzifəsidir.  

Gənc nəsli həyata və praktiki işə hazırlamaqda məktəbin coğrafiya meydançasında aparılan 

diyarşünaslıqla əlaqədar müstəqil işlərin, təcrübə və müşahidələrin böyük əhəmiyyəti vardır. 

Şagirdlər müxtəlif cihaz və alətlərlə işləməyi, doğma diyarın təbiəti üzərində müşahidə və 

təcrübələrdən praktik nəticəyə gəlməyi öyrənirlər. Məsələn, fiziki coğrafiya obyektlərindən hesab olunan 

çay, onun sistemi və hövzəsi; respublika çaylarının rejimi və təsnifatı, onların kənd təsərrüfatı üçün 

əhəmiyyəti barədə Bakı şəhərində və onun rayonlarında təhsil alan şagirdlərdə aydın təsəvvür yaratmaq 

üçün ilk növbədə coğrafiya meydançasında iş düşünülmüş şəkildə təşkil olunmalıdır. Meydançanın bir 

hissəsində süni çay yaradıb, onun elementləri, rejimi, axma xarakteri və s. xüsusiyyətləri haqqında şagirdlərə 

məlumat vermək mümkündür. 

Müəllim coğrafiya meydançasında su hövzəsi yaradaraq, ona Xəzər dənizi sahillərinin konturunu 

verir. Bu obyektə əsasən ada, yarımada, körfəz-sahil xəttinin müxtəlif formaları haqqında izahat işi aparılır. 

Coğrafiya meydançasında belə su hövzələri şagirdlərin fəal iştirakı ilə hazırlanır. 

Diyarşünaslıq üzrə toplanmış məlumatlar, məruzələrin oxunması, konfransların keçirilməsi yolu ilə 

şagirdlərə çatdırıla bilər. 

Açar Sözlər: Diyarşünaslıq, Coğrafiya Meydançası, Təlim, Təbii Sərvətlər. 

 

ABSTRACT 

Azerbaijani education, which has been confidently on the path of development since its inception, 

has always served man and his preparation for life.  

The goal of the Education Reform Program is to ensure the high efficiency of the educational 

process. For this, first of all, it is necessary to change the structure, content, forms and methods of training, 

to create new models of training, textbooks.  

Thus, by changing the structure, content, form and methods of training, training is updated and 

modernized as a result of the creation of a new model. Such training can be approached as modern training.  

Comprehensive study of the history, physical and socio-economic geography of our homeland, the 

territory we live in, the nature, monuments, material and spiritual riches, language, traditions of our republic 

and to treat them with respect and dignity, to protect the homeland and its riches are the best signs of 

patriotism. It is the duty of all citizens, including the younger generation, to protect the nature and 

monuments of their homeland, to take care of the further increase of its natural resources.  

Independent work, experience and observations related to local lore on the school's geography field 

are of great importance in preparing the young generation for life and practical work.  
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For example, the river, its system and basin, which are considered to be objects of physical 

geography; In order to create a clear picture of the regime and classification of the rivers of the republic, 

their importance for agriculture in Baku and its districts, first of all, the work on the geographical area 

should be organized thoughtfully. He created an artificial river in one part of the square, its elements, mode, 

flow character and so on. It is possible to inform students about the features.  

The teacher creates a water basin in the geography area and gives it the contour of the shores of the 

Caspian Sea. Explanatory work on various forms of the island, peninsula, bay-coastline is carried out on this 

object. In the geography area, such water basins are prepared with the active participation of students. 

Collected information on ethnography can be disseminated to students through lectures and conferences.  

Students learn to work with a variety of devices and instruments, to draw practical conclusions from 

observations and experiments on the nature of the native land. 

Keywords: Ethnography, Geography, Training, Natural Resources. 

 

GĠRĠġ 

Coğrafiya fənninin ümumtəhsil məktəblərində öyrədilməsi plan, xəritə, yerin təbəqələri, atmosfer, 

hidrosfer, biosfer, yerin təbiətinin əsas xüsusiyyətləri, Azərbaycan Respublikasının            (o cümlədən 

dünya ölkələrinin) fiziki-coğrafi mövqeyi, coğrafi quruluşu, iqlimi, relyefinin quruluşu, əhalisi, əmək 

ehtiyatları, təbii şəraiti və s. haqda bilik verilir. Diyarşünaslıq prinsipi nəzərdə tutur ki, ölkəmiz, yaşadığımız 

kənd, şəhər, qəsəbə, rayon, türk dünyası, İslam aləmi, dünya hərtərəfli şəkildə öyrənilsin. Diyarşünaslıq 

prinsipi tələb edir ki, nəinki qəsəbə, kənd, rayon, şəhər, respublika, habelə təhsil aldığımız məktəbin tarixi 

və bu günkü uğurları, fəaliyyəti də diqqətdən kənarda qalmasın. 

Vətənimizin, yaşadığımız ərazinin tarixini, fiziki və sosial iqtisadi coğrafiyasını hərtərəfli öyrənmək, 

respublikamizın təbiətini, abidələrini, maddi və mənəvi sərvətlərini, dilini, adət ənənələrini, insanlarini 

tanımaq və bütün bunlara hörmət və ehtiramla yanaşmaq, Vətəni, onun sərvətlərini qorumaq 

vətənpərvərliyin ən yaxşı əlamətləridir. Gənc nəsli hayata və praktik işə hazırlamaqda məktabin coğrafiya 

meydançasında aparılan diyarşünaslıqla əlaqədar müstəqil işlərin, təcrübə va müşahidələrin böyük 

əhəmiyyəti vardır.Şagirdlər müxtəlif cihaz və alətlərlə işləməyi, doğma diyarin təbiət üzərində müşahidə və 

təcrübələrdən praktik nəticəyə gəlməyi öyrənirlər. Məsələn, fiziki coğrafiya obyektlərindən hesab olunan 

çay, onun sistemi və hövzəsi; respublika çaylarının illik rejimi va təsnifatı, onların kənd təsərrüfatı üçün 

əhəmiyyəti barədə Bakı şəhərinda va onun rayonlarında təhsil alan şagirdlərdə aydın tasavvür yaratmaq 

üçün ilk növbədə coğrafiya meydançasında iş düşünülmüş şəkildə təşkil olunmalıdır. Meydançanın bir 

başında süni çay yaradıb, onun elementləri, rejimi, axma xüsusiyyətləri haqqında şagirdlərə məlumat 

vermək mümkündür. Müəllim coğrafiya meydançasında su hövzəsi yaradaraq, Xəzər dənizi sahillərinin 

konturunu verir. Bu obyektə əsasən də, yarımada, Körfəz-sahil xəttinin müxtəlif formaları haqqında işi 

aparılır. coğrafiya meydançasında belə su hövzələri şagirdlərin fəal iştirakı ilə hazırlanır. 

Diyarşünaslıq üzrə toplanmış məlumatlar, məruzələrin, Konfransların keçirilməsi yolu ilə şagirdlərə 

çatdırirlar. Coğrafiya dərslərində diyarşünaslıq materiallarından istifadə etməklə məktəbliləri vətənpərvərlik 

ruhunda tərbiyə etmək imkanları daha genişdir. Müşahidə edilib toplanmış diyarşünasliq materialları 

coğrafiya dərslərinin əyani, maraqlı, sözlü söhbətli qurulmasına şərait yaradır. Coğrafi istiqamətdə aparılan 

diyarşünaslığın qarşısında iki mühüm vəzifə durur: Birincisi, doğma yurdu coğrafi cəhətdən öyrənmək; 

ikincisi, toplanmış yerli materiallardan dərslərdə istifadə etməkdír. Göründüyü kimi, bu vəzifələrin 

müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi, ilk növbədə, coğrafiya müəllimlərinin nəzəri və metodik hazırlığından 

çox asılıdır. Odur ki, müəllim çalışdığı kəndin, qəsəbənin ərazisinə, relyefinə, iqlim şəraitinə və başqa 

coğrafi komponentlərinə, yerli əhalinin məşğuliyyətinə, maddi-məişət məsələlərinə dərindən bələd olmalı, 

hər şeyi öz gözü ilə görüb, təsdiq etməlidir.  

Coğrafiya fənninin tədrisi prosesinin diyarşünaslıqla əlaqələndirilməsi şagirdlərdə milli qürur, doğma 

diyara və Vətənə məhəbbət hissi oyadır. Şagirdlər dərk etməlidirlər ki, Vətən onların öz evlərindən, öz 
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həyətlərindən, küçələrindən, məhəllələrindən, kənd və şəhərlərindən, meşə və bağlarından, tarla və 

dağlarından, çay və göllərindən başlanır. Bunun üçün müəllim şagirdləri ilə ilk növbədə mühitlə, onun 

təbiəti, florası, faunası və təbii sərvətləri ilə tanış etməlidir. Bu tanışlıq gənc nəslin doğma yurdu qızğın 

məhəbbətlə sevmək hissini artırır. Inkaredilməz həqiqətdir ki, doğma elə, obaya, respublikaya dərindən 

bələd olmadan,  onun zənginliklərini və gözəlliklərini dərk etmədən vətənpərvərlikdən  danışmaq olmaz. 

Zəngəzur türk ellərinin daş muzeylər diyarıdır. Bu mənəvi dəyərlər içərisində dünya memarlığının 

nadir inciləri olan tarixi abidələr xüsusi yer tutur. Birsütun, Ağoğlan, Məlik Əjdər abidləri ulu keçmişlərdən 

bu günkü nəslə yadigar qalmış ən qiyməti sərvətdir. Həmin abidələri gördükdə insan heyrətə gəlir. Memarlıq 

sənətinin ən mürǝkkəb ən düyünlü həlqələri bu abidələrdə açılmamış qalmaqdadır. Ayrı-ayrı yonma 

daşlardan tutmuş, abidələrin bütün quruluşuna qədər hamısı böyük sirdir. Mənəvi dəyərlərimizin oğruları 

olan ermənilər onlarla tarixi abidənin yazılı lövhələrini sındırmış, qiymətli abidələrin önülünü qazıb, erməni 

əlifbası ilə yazılmış saxta lövhələr basdırmışlar. Azərbaycan kəndlərindən dəyərli sənət inciləri sayılan 

xalçları, müxtəlif toxunma əşyaları mənimsəyib, dünya muzeylərini erməni əşyaları kimi satmışlar. 

Əsrlər boyu yadelli düşmənlərin təcavüzünə məruz qalmş va bu sınaqlardan şərəflə çıxan doğma 

Qarabağımızın başının üstünü yenidan buludlar almışdır. Üzdəniraq mənfur ermənilər ölkəmizə təcavüz 

edib, Qarabağı və ona yaxın rayonları işğal altına almışlar. Çox şükürlər olsun ki, Ali Baş Komandan 

Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının rəhbərliyi və uzaqgörən siyasəti ilə Müzəffər Ordumuz 

Qarabağ torpaqlarımızda zəfər çaldı, yenidən Qarabağı bizə, xalqımıza qaytardı. 

Qarabağ özünün zəngin tarixi abidələri ilə bütün dünyada məşhurdur. Azərbaycanın füsünkar və 

təkrarsız təbii gözəlliyə malik Qarabağdakı təbii abidələrdən Şuşa qalasını, Əsgər qalasını, Tağlar 

mağarasını və.s göstərmək olar . 

Uzaq va yaxın keçmişimizin yadigarları olan bu abidələrimizə laqeyd yanaşmamalıyıq. Çünki 

gələcək nəsil bunu bizə bağışlamaz.  Bu abidələri dərindan öyrənməli, tadqiq etməli və gələcək nəsillərə 

çatdırmalıyıq. Doğrudur, tarixi abidələrimizin axtarılıb tapılmasına, onların pasportlaşdırılmasına və 

qorunub mühafizə olunmasına can yandıran doğmalarımız çoxalıb. Bu sahədə respublika rahbərliyinin 

müvafiq qərarları diqqətəlayiqdir. Indi təbiətimizlə yanaşı, tarixi abidələrimizi də yaşatmaq, açıq səma 

altında muzeylər yaratmaq zərurəti haqqında düşünmək lazımdır. Qayaların başında qərar tutan Qalaboynu, 

Uluxan, Qalasa və s. kimi qalaları görəndə insanı qürur hissi bürüyür. Şair H.Kürdoğlu bu əzəmətli qalalar 

haqqında aşağıdakı misraları yazmışdır: ―Bənzəyir dəmirə, tunca qayalar, Dünyanın yaşıdı qoca qayalar. 

Bəlkə qayaları qartal ucaltmış, Qartal evləridir uca qayalar‖.  Söz yox ki, nadir tarixi inciləri məhv etmişlər. 

Onlar əsrlər boyu xalqımızın mənəvi dəyərlərini, musiqisini, mədəniyyətini saxta dəlil və sübutlarla öz 

adlarına çıxmış, çıxa bilmədiklərini isə məhv etməyə çalışmışlar.   

Beləliklə, təbiət hadisələrini, vətənin, diyarın təbiətini öyrənmək prosesində şagirdlər həm də Vətəni 

öyrənmiş olurlar. Deməli, məktəb böyüyən nəslə Vətən sevgisi, doğulduğu və böyüdüyü torpağa məhəbbət 

duyğusu, öz davranışları üçün ən yüksək məsuliyyət hissi aşılayır və şagirdlərdə vətənpərvərlik hissi də 

yaradır.  
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AZƏRBAYCANDA SEYSMIK MÜġAHIDƏ MƏNTƏQƏLƏRI ÜZRƏ SEYSMOGEOLOJI 

AMILLƏRIN ROLU HAQQINDA. 

 

Zərifə Mahmud qızı Həmidova 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şamaxı filialı ORCID:0000-0002-5046-1636 

 

XÜLASƏ 

     Məqaləmdə Azərbacanda sonuncu fəlakətli Şamaxı zəlzələsinin baş verməsindən 120 il ötür. 1902-ci ildə 

baş vermiş bu zəlzələ kifayət qədər yaxşı öyrənilmişdir. Bu illər ərzində Şamaxıda bir çox zəlzələlər 

olmuşdur. Bu zəlzələlərlə əlaqədar olaraq Azərbaycanda seysmik stansiyaların instrumental müşahidələrin 

aparılmasına  başlanmışdır. Hal – hazırda Azərbaycan Respublikası ərazisində ərazı seysmikliyinin və 

zəlzələlərin kiramatik və dinamik parametlərinin öyrənilməsi srysmoloji nəzarətə və elmi tədqiqatların 

aparılmasına xüsusi yer verilmişdir.  

Açar sözlər: Seysmoaktiv, Afterşok, Stansiya, Intensivlik, Seysmoqraf, Episentir 

GIRIġ   

Seysmoaktiv zona kimi azərbaycanda seysmoloji nəzarətə və elmi tədqiqatlara xüsusi yer verilmişdir. 

Azərbaycanda instrumental seysmoloji müşahidələr 1902-ci illdə baş vermiş bu zəlzələ kifayət qədər yaxşı 

öyrənilmiş, cədvəl üzrə 9 bal qiymətləndirilmişdir. Şamaxı rayonu Qafqazda güclü və dağıdıcı zəlzələlərin 

baş verdiyi bölgələrdən biridir. Ən qədim Şamaxı zəlzələsi 1192 – ci ilə təsadüf edir. Şamaxıda 1667-ci ildə 

baş vermiş zəlzələ Qafqazda indiyə qədər olan zəlzələrin ən güclüsü hesab olunur. Zəlzələ zamanı dağ 

uçqunları nəticəsində 80.000-dən artıq insanın tələf olduğunu göstərir. Bu zəlzələ sonrakı bir neçə il ərzində 

episentrdə intensivliyi 8 bala çatan güclü afterşoklara müşayət olunmuşdur. 1828,1859, 1869,1872 ci illərdə 

də Şamaxı bölgəsində yüksək intensivlikli 8 bal zəlzələlər qeydə alınmışdır.1899-cu il dekabr ayın 31-də 

Axalkalakidə (Gürcüstan) və 1902-ci il fevral ayının 13 -də Şamaxıda baş vermiş dağıdıcı zəlzələlər Qafqaz 

bölgəsinin seysmikliyinə olan marağı bir qədər də artırdı. 

     1902-ci ildə ―Şamaxı‖ seysmik stansiyasının açılması ilə Azərbaycanda instrumental muşahidələrə 

başlandı. Qısa zaman ərzində (1899-1905) Qafqazda doqquz seysmik stansiya açıldı: ‖Axalkalakı‖, 

―Şamaxı‖, ―Bakı‖, ―Balaxanı‖  ―Batumi‖, ―Borjomi‖, ―Zurnabad‖, ―Dərbənd‖ və ―Pyatiqorsk‖.‖ Bakı‖ və 

―Balxanı‖ stansiyaları Tselner-Repslod seysmoqrafları, ―Pyatiqorsk‖-Tselner. Seysmik stansiyalar 

müntəzəm işləmədiyindən və ümumiyyətlə, Birinci Dunya muharibəsi illərində bütün stansiyalar işini tam 

dayandırdığından seysmik təqdqiqatlar əsasən makroseysmik (zəlzələrin Yer səthində hiss olunması və 

təzahürü) məlumatlara əsaslanırdı. Qafqazın, o cümlədən Azərbaycanın seysmikliyinin tədqiqi ilə məşğul 

olan tədqiqatçılar öz işlərində makroseysmik müşahidə məlumatlarını ümumiləşdirməyə və bütünlüklə 

regionun və onun ayrı-ayrı sahələrinin seysmikliyi haqqında təsəvvür yaratmağa cəhd edirdilər V.N Veber 

1903 -cu ildə öz materillarına və Q.V.Abix, Q.Q.Tsukulidze və başqalarının məlumatlarına əsaslanaraq 

1828, 1859, 1869, 1872, 1902-ci il Şamaxı zəlzələrinin yayılma sahələrini əhatələmiş və bu episentrlərinin 

Basqal-Şamaxı-Mərəzə xətti boyunca yerləşməsi qənaətinə gəlmişdir. A.N.Mixaylevski makroseysmik 

məlumatlar əsasında 1900-1926-cı illər üçün tərtib etdiyi Qafqazın seysmikliyi xəritəsində 24 seysmik aktiv 

sahə ayıraraq, onların hər birini Rossi-Forel şkalası üzrə maksimal titrəyiş intensivliyi ilə 

səciyyələndirmişdir. Bundan əlavə, müəllif bu seysmik aktiv sahələri ümumi şəkildə tektonik qırılmalarla 

əlaqələndirmişdir. Ümumiyyətlə, 1930-cu illərə qədərki dövrdə zəlzələri səciyyələndirən maqnituda  

kəmiyyəti və makroseysmik şkala hələ seysmologiyaya daxil olmadığından baş veren güclu zəlzələrlər 

haqqında məlumatlar əsasən təsviri xarakter daşıyırdı. Həmin təsviri məlumatlar toplanaraq yenidən 

yoxlanmış və daha geniş analiz olunmuşdur. Alınan nəticələr əsasında hər bir zəlzələ ücün izoseyst xəritəsi 

qurulmuş, onların orta radiusu və müşahidə olunmuş, maksimal intevsivliyin (l0) qiyməti təyin edilmişdir. 

Təsviri materiallarda qeyri-müəyyənlik və ya ziddiyyət qeydə alındıqda mümkün maksimal və minimal 

intensivlik təyin olunmuş və orta bal zəlzələlərin yekun intensivlik qiyməti kimi qəbul edilmişdir. 

https://orcid.org/0000-0002-5046-1636
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    XX əsrin 20-ci illərinin sonu və 30-cu illərinin əvvəllərində Qafqazda olan köhnə stansiyaların bəzilərində 

və təzə açılmış bir neçə stansiyada yenidən instrumental seysmik müşahidələr aparılmağa başlandı. 

  Azərbaycanda 1949-1951 -ci illər ərzində  ―Gəncə‖, ―Naxcıvan‖, və  ―Lənkəran ‖ stansiyaları təşkil 

olundu. Stansiyalar Kirnos sisteminin ümumi tipli seysmometrləri ilə təchiz edildilər. Mütəxxəsislər bu 

stansiyalardakı seysmoqrafların hıssaslığını nəzərə alaraq müəyyən etmişdirlər ki, 1950-ci ildən başlayaraq 

Azərbaycan ərazisində maqnitudu 4 bal olan bütün zəlzələlər itirilmədən qeydə alınır.  

     Azərbaycanda instrumental seysmik müşahidə XX əsrin 60- cı illəri olmuş, yeni ―Jiloy‖ (indiki Çilov 

adası), ―Mingəçrvir‖ və ―Pirqulu‖ (1966-1968 -illər) seysmik stansiyaları açılmışdır. Seysmik müşahidə 

şəbəkəsinin genişlənməsi ilə yanaşı, Azərbaycanda müntəzəm olaraq güclü və hiss olunan zəlzələlərin 

makroseysmik tədqiqatı da aparılır. Bu tədqiqatlar göstərir ki, onlar qeyri – bərabər yayılır və qeyri - dairəvi 

izoseystlərə malikdir. Makroseysmik sahə seysmiklik törədən (generasiya edən) strukturlar boyu dartılaraq, 

ellips forması alır.Makroseysmik tədqiqatlar seysmik rayonlaşdırmanın əsaslandığı seysmotektonikanın, 

mühəndisi geologiyanın məsələlərinin araşdirilmasında mühüm rol oynayır. Onlar zəlzələ ocağının 

formalaşdığı mühitin fiziki-mexaniki xüsusiyyətləri (bircinsli və ya qeyri-bircinsli) haqqında böyük məlumat 

daşıyır və ocağın ölçülərinin təyin olunmasına imkan verir. Bundan əlavə, makroseysmik tədqiqatların 

nəticələri qırılma zonalarının vəziyyətinin, bölgənin makroseysmik sahə tənliyinin, ayrı-ayrı çöküntü 

formasiyaları komplekslərinin strukturlarının dəqiqləşdirilməsində istifadə oluna bilər.  

     XX əsrin 80-cı illərində Samaxı - İsmayıllı seysmik aktiv böləsində zəif seysmikliyin öyrənilməsi 

məqsədilə təşkil edilmiş müvəqqəti ―Lahıc‖, ―Dəmirçi‖, ―Basqal‖ seysmik stansiyaları bu ərazidə fəaliyyət 

göstərən digər daimi çalışan ―Şamaxı‖, ―Pirqulu‖, ―İsmayıllı‖ və həmçinin ―Quba‖ stansiyaları ilə birgə 

ərazidə itirilmədən qeydə alına bilən zəlzələlərin ölçü səviyyəsini (M~1,6) və episentirləri təyin olunmuşdur.  

     Keçən əsrin 80-cı illərinin sonunadək Azərbaycanda seysmik müşahidələr şəbəkəsi kifayət qədər yüksək 

templə inkişaf edirdi. 

     2000-ci il noyabrın 25-də baş vermiş güclü Xəzər (Bakı) zəlzələsindən sonra ümumilli lider Heydər 

Əliyevin göstərişi ilə ölkənin seysmik stansiyalarının yeni, ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunması ilə 

əlaqədar olaraq tender elan olundu və 14 dəst ABŞ-ın ―Kinemetrics‖ şirkətinin istehsalı olan, müasir 

seysmik monitorinq sistemi alındı. Seysmik stansiyaların qurulacağı yerlər Azərbaycan ərazisinin ayrı-ayrı 

sahələrinin seysmikliyinin səviyyəsi nəzərə alınmaqla seçilmişdir. 

   2008-2013-cü illər Prezident cənab İlham Əliyevin dəstəyi ilə respublika ərazisində quraşdırılan rəqəmsal 

telemetrik seysmik stansiyaların sayı 35-ə qədər artırıldı. Onu da qeyd edək ki, telemetrik seysmik 

stansiyalar şəbəkəsinin genişləndirilməsi ilə yanaşı, seysmikliyin generasiyasını şərtləndirən digər geoloji, 

geodinamik və geofiziki preseslərin tətqiqinə də diqqət yetirilir. Bu məqsədlə Azərbaycanda 24 GPS, 8 

maqnitometrik, 4 qravimetrik, 14 tiltimetr, 5 geokimyəvi stansiyalar açılmışdır və uğurla fəaliyyət göstərir.  

    Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzində fundamental 

və praktiki problemlərin həlli ilə əlaqədar rəqəmsal telemetrik seysmik stansiyalar şəbəkəsinin genişlənməsi 

davam etdirilir. ABŞ-ın Missuri Universiteti ilə birlikdə ―Qafqaz kəsilişi‖ layihəsi çərçivəsində tədqiqatlar 

aparmaq məqsədilə respublika ərazisində cənub-şimal istiqamətində 17 rəqəmsal seysmik stansiyalar 

yerləşdirilərək seysmik məlumatların toplanması və analizi işləri aparılır. 

    Hazırda respublika ərazisində fəaliyyət göstərən seysmik monitorinq sisteminə 62 seysmik stansiya 

daxildir. Bununla yanaşı, ötən il ABŞ-ın Energetika Departamentinin maliyyə vəsaiti hesabına Ukrayna Elm 

və Texnologiya Mərkəzinin dəstəyi ilə həyata keçirilən ―Qafqazda və Mərkəzi Asiyada seysmik şəbəkənin 

genişləndirilməsi‖ (Seismic Network Expasion in the Caucasus and Central Asia) qrant layihəsi çərçivəsində 

22 ədəd seysmik stansiya alınıb ölkəmizə gətirilmişdir. Bu stansiyaların 12 ədədinin ilk dəfə olaraq Abşeron 

yarımadasında olan palçıq vulkanlarının ətrafında yerləşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Artıq həmin 

stansiyaların quraşdırılması işləri başa çatmaq üzrədir. Bu işin əsas məqsədi Azərbaycan ərazisində geniş 

yayılmış palçıq vulkanlarında gedən geodinamik proseslərin, onların başvermə mexanizminin, 

dinamikasının genezisinin dərindən öyrənilməsidir.  

    Layihə çərçivəsində alınmış qalan 10 seysmik stansiyanın isə respublikanın ayrı-ayrı bölgələrində 

seysmik məntəqələr kimi fəaliyyət göstərərək Xəzər dənizi ərazisinin seysmikliyini daha dərindən tədqiq 

etmək üçün nəzərdə tutulub. Neftli – qazlı laylarda isə, əksinə dalğa enerji hiss olacaq dərəcədə udulur. 
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Seysmik dalğalar geoloji mühitdə yayılarkən mühitin qeyri bir cinsliliklərinin (tektonik blokların, kəsilişin 

üst hissəsi, laylanma, litologiyanın, məsaməliyin, lay qalınlıqlarının və meylliliyin müxtəlifliyi, flüid 

doyumluluq və s.) mövcudluğu dalğa enerjisinin regional və lokal xarakterli dəyişmələrinə səbəb olur.     

NƏTICƏ   

Ölkəmiz seysmoloji müşahidə şəbəkəsinin inkişafına görə dünya ölkələri arasında mühüm yer tutur. 

Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi bu gün dünyadakı əsas altı beynəlxalq geofiziki-seysmoloji 

təşkilatların-EMSC (Avropa- Aralıq dənizi Seysmoloji Araşdırılmalar İnstutu), ORFEUS (Avropa 

Seysmoloji Müşahidə və Araşdırmaları Mərkəzi), ESC (Avropa Seysmoloji Komissiyası), EGU (Amerika 

Geofiziklər Birliyi) üzvüdür.Bundan başqa, qardaş ölkənin Qarabağda seysmik stansiyaların quraşdırılması 

sahəsində Azərbaycana dəstək verməsi də gözlənilir. İlkin olaraq 2022-ci ildə Türkiyə tərəfindən 1 ədəd 

dərin quyu dibi stansiya veriləcək ki, bu stansiyanın quraşdırılması ilə bağlı işlərə gələn ilin yay aylarında 

başlanılması nəzərdə tutulur. 
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3. Яновская Т.Б. Основы сесмологии изд С- Петепб университета, 2008. 222 с 

4. Каталог и землитрясений в Азербаиджан С 1990 г.по 2000 г. 

5. Azərbaycan Respublika qəzeti №10. 2022-ci il. 
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XARĠCĠ DĠL TƏLĠMĠNĠN PSĠXOLOJĠ ƏSASLARI 
(PSYCHOLOGICAL BASIS OF FORMATION OF ORAL SPEECH SKĠLLS AND HABĠTS.) 

(ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ И ПРИВЫЧЕК УСТНОЙ РЕЧИ.) 

 

Sadıxova Sarıgül Oruc q. 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitesi 

                                                                                                                                  

XÜLASƏ 

Psixoloji xüsusiyyətlərin müəyyən edilməsi xarici dilin öyrənilməsi prosesinin təşkili və inkişafında mühüm 

rol oynayır. Buna görə də, xarici dil öyrənilməsinin sürətləndirilməsinin vacib psixoloji aspektləri və 

əsaslarını müəyyən etmək lazımdır. Xarici dil tədrisinin psixoloji əsasları qavrayış, yaddaş və motivasiya 

kimi vacib aspektləri əhatə edir. Motivasiya öyrənənləri müvəffəqiyyətə aparan vacib psixoloji əsaslardan 

biridir. 

Açar sözlər: Xarici Dil Tədrisinə Psixolinqvistik Yanaşma, Xarici Dil Təliminin Psixoloji Üsulları, 

Motivasiya,  
SUMMARY 

Identification of psychological features plays an important role in the organization and development of the 

foreign language learning process. Therefore, important psychological aspects and bases of accelerating 

foreign language learning should be identified. The psychological foundations of foreign language teaching 

include important aspects such as perception, memory and motivation. Motivation is one of the important 

psychological foundations that lead learners to success. 

Key words: Psycholinguistic Approach To Foreign Language Teaching, Psychological Methods Of Foreign 

Language Teaching, Motivation 

РЕЗЮМЕ 
Выявление психологических особенностей играет важную роль в организации и развитии процесса 

изучения иностранного языка. Следовательно, необходимо определить важные психологические 

аспекты и основы ускоренного изучения иностранного языка. Психологические основы обучения 

иностранному языку включают такие важные аспекты, как восприятие, память и мотивация. 

Мотивация - одна из важных психологических основ, ведущих учащихся к успеху. 

GĠRĠġ 

Bir çox görkəmli alimlər, psixoloqlar və pedaqoqlar təlim prosesinin psixoloji xüsusiyyətləri ilə daim 

maraqlanmış və bu barədə tədqiqatlar aparmışdır. A.Bine, A.Ştern, İ.Piaje və bəzi alimlərin fikrincə 

şagirdlərin təlim fəaliyyətinin psixoloji əsasları dedikdə onların yaş xüsusiyyətləri və inkişaf səviyyələri 

nəzərdə tutulur. Təlim proseslərindən biri olan xarici dil təliminin psixoloji əsaslarından da bəhs etmək 

mümkündür. [3 s.73] 

Xarici dilin tədrisinə olan psixolinqvistik yanaşma  dil təlimininin təşkili və psixoloji istiqamətlərini, dil 

fəaliyyətini və linqvistik matetialların ayrı-ayrı fünksiyalarını müəyyənləşdirməyi özündə əks etdirir. Xarici 

dil təliminin psixolinqvistik xarakteristikalarından danışarkən onu da qeyd etmək lazımdır ki, xarici dil 

təliminin fərdi biliklər kimi tədrisinə olan psixolinqvistik aspektdən yanaşarkən həm də dil fəaliyyətinin 

təşkili məsələsi də nəzərə alınmalıdır. Şerbanın fikirlərinə nəzər salsaq görə bilərik ki, dil fəaliyyətinin 

təşkili xüsusi psixofizioloji imkanlar və modellər üzrə dil təlimi təcrübəsinin emal olunması kimi 

müəyyənləşdirilir. 

Bu isə xarici dilin formalaşmasında və insan beyninin hansı keyfiyyət və xüsusiyyətlərinin ilkin olaraq 

araşdırılmasını ifadə edir. Bu məsələ xarici elmlər sahəsində bir çox alimlər tərəfindən geniş formada 

müzakirə olunub. R.Qardner, S.Kraşen, H.Braun, A.Leontyev, A.Zalevskaya kimi tədqiqatçıların əsərləri 

məhz bu problemin həllinə yönəlmişdir. Onlar xarici dilin mənimsənilməsinə olan psixolinqvistik aspektləri 

araşdırmışdır. Bu aspektlər isə xarici dilin öyrədilməsinə və onun nəticələrinə təsir edən psixoloji 

mexanizmləri özündə əks etdirir. 

İlk olaraq xarici dil təliminin təşkili yalnız kommunikasiya ilə mümkündür, belə ki kommunikasiya özü 

öyrətmənin son nəticəsi hesab olunur.İkincisi, xarici dil təlimi tələbələrin ana dilində peşəkar şifahi ünsiyyət 

bacarıqları olduğu üçün ünsiyyətin sıfırdan yaradılmasını nəzərdə tutmur. Bunun nəticəsi olaraq düzəlişlərin 

edilməsi hədəf və ana dilinin müqayisəli psixolinqvistik modellərinin inkişafını nəzərdə tutur. 

Üçüncüsü, dil materiallarının öyrədilməsi zamanı xarici dil təlimi prosesinin psixoloji xüsusiyyətlərinə 

laqeyd yanaşmamaq lazımdır. Bu məsələlər qeyri-linqvistik kontekstlər və situasiyalarda xarici dillərin 

öyrədilməsinin və təliminin psixoloji yollarının müəyyənləşdirilməsinin əsasını təşkil edir. 
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Xarici dilin təlimi prosesində fərdi prinsipin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, o, öyrənənin təkcə digər şəxsə 

yəni ünsiyyət yoldaşına deyil, həm də onun özünə yönələn istiqamətləri əhatə edir. Eyni zamanda onun ana 

dilində danışarkən olduğu kimi xarici dildə danışarkən də şəxsiyyətinin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. 

Motivasiya quruluşca çox da sadə bir anlayış deyil, biz onun strukturunu nə qədər çox anlasaq, ona təsir 

göstərə biləcəyimiz amil və məsələləri də anlamış olarıq. Öyrənənlərin motivasiyasının müxtəlif formalarda 

inkişaf etdirilməsi, dəstəklənməsi və ya tam əksi onun təsir dərəcəsinin azaldılmasında müəllimlərin də 

əvəzedilməz rolu vardır. Ümumiyyətlə, motivasiyanın öyrənənlərdə uğur və nailiyyətlərə aparan mühüm bir 

psixoloji əsas olduğunu tam şəkildə sübut edən təcrübi bir sübut olmasa da, motivasiyanın ikinci və xarici 

dilin təkmilləşdirilməsində uğura aparan əsas amillərdən biri olduğu fikri iddia olunur. Motivasiyanın çox 

mürəkkəb bir struktura malik olması onun bir çox tədqiqatçılar və tərbiyəçilər tərəfindən başa düşülməsində 

və əldə olunmasında müəyyən çətinliklər yaradır. 

Qeyd olunduğu kimi, motivasiyanın mürəkkəb strukturu müəllimlər tərəfindən nə qədər yaxşı başa düşülsə 

müəllimlərin şagirdlərdə olan motivasiyanı inkişaf etdirmək və onun təsir dərəcəsini artırmaq bacarıqları 

daha çox inkişaf edəcək. 

Motivasiya dil öyrənmənin və xarici dil təliminin əsasında duran vacib psixoloji amildir, çünki, o, həm 

müəllimlərin, həm də öyrənənlərin məqsəd və gözləntilərinə yönəlir.  

1972- ci ildə Qardner və Lambertin əsərlərindən sonra motivasiyanın dil öyrənməsində oynadığı əhəmiyyətli 

rolu bir çox xarici dil müəllimləri və tədqiqatçıları tərəfindən tanındı və qəbul edildi. Lambert və Qardner 

öyrənənlərdə olan müxtəlif motivasiyaların başa düşülməsində çox vacib    olan bir nəzəriyyəni irəli 

sürmüşdür.  

Xarici dillərin tədrisi məzmunca geniş, strukturca isə mürəkkəb anlayışdır. Bunu nəzərə alan ayrı-ayrı 

tədqiqatçılar tədrisi səmərəli təşkil edilməsilə bağlı fərqli ideyalar irəli sürürlər. Xarici dillərin tədrisində 

psixoloji aspektlər nəzərə alınmazsa, dillərin öyrənilməsi istiqamətində heç bir inkişafa, səmərəli nəticələrə 

nail olmaq mümkün deyildir, çünk psixoloji cəhətdən insan öyrətməyə, öyrənməyə və ya hər hansı 

fəaliyyətə özünü hazır hiss etmirsə, insanın daxili özünəinamı yoxdursa, onda həmin fərd uğurlu fəaliyyət 

göstərə bilməz. Hər bir insan fərdi keyfiyyətlərə malikdir və bu səbəbdən insanların fərdi keyfiyyətləri də 

bir-birindən fərqlənir. Bu fərqlər tədris prosesində də özünü aydın şəkildə büruzə verir.  

Xarici dillərin tədrisi metodikasında nitqin psixofizioloji əsaslarının düzgün başa düşülməsi mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Xarici dillərin tədrisi psixologiya ilə sıx bağlıdır. Xarici dillərin öyrənilməsində 

qavramanın xüsusiyyətləri, təfəkkürün rolu və onun dillə əlaqəsi, şüurlu və şüursuzun münasibəti (ixtiyari və 

qeyri-ixtiyari diqqət, düşünmə, imitasiya və s.), vərdiş və bacarıqların formalaşması, tədris prosesinin moti-

vasiyası və s. haqqında psixologiya elmində toplanmış biliklərdən geniş istifadə edilir.  

Qeyd edək ki, xarici dillərin tədrisində metodika elmində L.S.Viqotski, S.L.Rubinşteyn, 

A.N.Leontiyevin fəaliyyət nəzəriyyəsinə, xüsusən də təfəkkür fəaliyyəti, yaddaş problemləri, 

dilöyrənənlərdə nitq vərdişlərinin formalaşması, nitq mexanizmi və s. istiqamətində aparılmış 

tədqiqatlarından mütəmadi olaraq istifadə edilir. Xarici dillərin tədrisi məsələlərinə dair tədqiqatlarla 

metodika elminin inkişafına V.A.Artyomov və B.A.Belyayevin (11; 14) araşdırmaları da xüsusi qeyd edil-

məlidir.  

V.A.Artyomov və B.A.Belyayev və başqa psixoloqların xarici dillərin tədrisinə töhfəsi ondan ibarətdir 

ki, adları sadalanan psixoloqlar, ilk dəfə, tədqiqat obyekti kimi yalnız nitqi deyil, həm də xarici dillərin 

tədrisində nitqin bütün formalarının öyrədilməsini psixoloji cəhətdən əsaslandıra bilmələrindədir. Beləliklə, 

ümumi psixologiyanın, pedaqoji psixologiyanın, xarici dillərin tədrisi psixologiyasına əsaslanan metodika 

şifahi və yazılı nitqin psixoloji səciyyəsi haqqında məlumatları əldə edə bilir. Psixoloji biliyə yiyələnmək 

tələbələrin dilöyrənmə bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün müəllimlər qarşısında geniş üfüqlər açır. Əksər 

tələbələr auditoriyada öyrəndiyi dildə danışmaqdan çəkinirlər və düşünürlər ki, əgər cümlədə sözləri səhv 

istifadə etsələr ya da sözü səhv tələffüz etsələr sinif yoldaşları tərəfindən gülüş hədəfinə çevrilərlər, buna 

görə də müəllim tələbələrə gərginlik hissi keçirtmədən danışmağa icazə verməlidir və onların qrup müzaki-

rələrində iştirakını təmin etmək üçün münbit şərait yaratmalıdır. Əsaslı psixoloji biliyə malik müəllimlər 

səbirli və yaradıcı şəkildə tələbələri motivasiya etməyə və onlara gərginlik yaşamadan müvəffəqiyyət əldə 

etməyə kömək etməyə qadirdir. 

Qeyd edilən problemlərin həllini metodika yalnız psixoloji qanunauyğunluqlarla birlikdə nail ola 

bilər. Xarici dilin mənimsənilməsi xüsusiyyətlərini öyrənərkən, bir tərəfdən, psixoloji qanunauyğunlarını, 

digər tərəfdən isə ictimai tələbləri nəzərə almaq lazımdır. Müasir dövrdə xarici dillərin öyrənilməsində aşa-

ğıdakı məsələlər xüsusi aktuallıq kəsb edir. L.İ.Zilberman хаrіcі dilin öyrənilməsinə ana dilinin təsirindən 
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bəhs edərək yazır: ―Konkret xarici dillərin konkret ana dili şəraitində tədrisi metodikasını hazırlayarkən 

onunla əlaqələr olan elmlərlə, birinci növbədə isə dilcilik elmi ilə sıx surətdə əməkdaşlıq etmək lazımdır‖ 

(15. s.  78). 

 Bu hadisə dilöyrənəndə mədəniyyət biliklərini də tələb edir, çünki xarici dilə yiyələnmə, əslində, 

―mədəniyyətlərin dialoqudur‖. Xarici dilin öyrənilməsi elə həmin dildə düşünmək deməkdir. Bu fikri 

V.P.Artyomov da qeyd edir. Müəllif ―psixoloji qanunauyğunluqlarının pozulmasının ekstrapsixoloji amil-

lərlə‖ aradan qaldırılmasının yollarının birlikdə həllinin tapılmasını təklif edir (11, s.15). B.B.Belyayeva 

isə hesab edir ki, ―xarici dilin digər tədris fənlərindən əsas fərqi ondan ibarətdir ki, onda xarici dilə 

yiyələnmə prosesi təfəkkürün özünün transformasiyasına yönəlmişdir‖ (11, s. 13). Burada İ.A.Zimnyaya 

istinadən əlavə etmək istərdik ki, istənilən xarici dil eyni zamanda həm məqsəd, həm də təlim vasitəsidir 

(12, s. 34). 

Xarici dillərin öyrənilməsində xarici dillərin mənimsənilməsi prosesinə təsir göstərən psixoloji 

amilləri də nəzərə almamaq mümkün deyildir. Psixoloji amillərin vacibliyi, hər şeydən əvvəl, müəllimin 

dilöyrənənlərin psixoloji durumuna təsir etməsi ilə müəyyən edilir. Belə halda müəllimin əsas məqsədi tədris 

materialının düzgün qavranılması, anlaşılması və mənimsənilməsinə yardım etməkdir. Xarici dilin tədrisinin 

psixoloji əsaslarını müəyyənləşdirmək istiqamətində aparılan çoxsaylı tədqiqat işləri ilə tanışlıqdan belə bir 

qənaətə gəlmək olar ki, xarici dilin öyrənilməsi heç də ana dilinin öyrənilməsinə bənzəmir, yəni bəzi 

məqamlarına görə ondan fərqlənir. Xarici dilin öyrənilməsinin səciyyəvi xüsusiyyətləri vardır  və bunları 

xarici dilin tədrisində mütləq nəzərə alınmalıdır.  

İstənilən xarici dildə isə bu fəaliyyəti həyata keçirmək üçün çox vaxt və enerji sərf etmək lazım gəlir. 

Xarici dillərin tədrisində danışıq fəaliyyətinin, insanların ünsiyyətinin və təhsil prosesinin iştirakçılarının – 

tələbələr və müəllimlərin psixoloji xüsusiyyətləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir 

Xarici dilin mənimsənilməsində və istifadəsində psixoloji amillər əhəmiyyətli rol oynayırlar. Verbal 

məntiqi, nitq və koqnitiv funksiyaların reallaşması isə sol və sağ yarımkürələrin qarşılıqlı təsiri nəticəsində 

yerinə yetirilir. Psixoloji amillər iki kateqoriyaya: affektiv/emosianal və koqnitiv yəni idraki amilərə 

bölünür.  

Affektiv amil o deməkdir ki, fərdlər öz ətraf aləmindən xəbərdar olurlar, ona öz hisləriylə cavab 

verirlər və onlara görə davranırlar. Bu hislərin bəzilərinə daxildir: özünübəyənmə, motivasiya, narahatlıq, 

davranış və empatiya. 

Motivasiya – bu bir impuls, emosiya və arzudur ki, şəxsi müəyyən bir yolda fəaliyyət göstərməyə 

sövq edir. Müxtəlif individual, sosiokultural və instruksional yəni təhsilyönümlü amillərin motivasiya 

üzərində təsiri var. Bütün bunlara baxmayaraq, motivasiya öyrənmədə və təhsil almaqda açar rolunu 

oynayır.  

Qeyd edək ki, tələbələrin motivasiyası xarici dildəki materialların qavranılması, başa düşülməsi, 

mənimsənilməsi və tətbiqini qabaqlayır. Xarici dillərin tədrisində ən mühüm vasitələrdən biri ünsiyyətdə 

qarşılıqlı təsir prosesinin yaradılması, yəni interaktivliyin təmin olunmasıdır. Ünsiyyət prosesində nəzərdə 

tutulan məqsəd hər iki iştirakçının birgə fəaliyyətinə və qarşılıqlı münasibətinə əsaslanır. Belə qarşılıqlı təsir 

prosesi interaktiv təlimin yaranmasına zəmin yaradır. Bu prosesdə şagirdlərə verilən motivasiya və 

sərbəstlik birbaşa ünsiyyət zamanı onlarda özünəinamın artmasına, xarici dildən daha çox istifadəyə və 

nəticədə təqdim olunan materialı şüurlu öyrənməyə səbəb olur.  

Xarici dillərin öyrənilməsində yadda saxlamaq prosesi də böyük əhəmiyyətə malikdir. Psixoloqların 

əksəriyyəti mexaniki yadda saxlamaqla müqayisədə düşünülmüş-məntiqi yadda saxlamağa üstünlük verirlər. 

Mexaniki yaddaş ayrı-ayrı sözlər, söz birləşmələri, tərkiblər, cümlələr formasında ifadə olunmuş dil 

materialının primitiv təkrarını tələb edir. Xarici dilin tədrisi ilə bağlı tədqiqatlarda göstərilir ki, xarici dilin 

tədrisi metodikası psixologiya ilə sıx əlaqəlidir. Məsələn, N.V.Raxmanovun fikrincə, ―xarici dilin tədrisi 

metodikasının psixologiya ilə sıx əlaqəsinin səbəbi nitq ilə təfəkkürün vəhdətidir‖ (11, s. 12). 

Beləliklə, psixologiya vərdiş və bacarıqların, dildən istifadə etmək bacarığını və kommunikativ 

keyfiyyətlərindən ibarət xarici dillərin tədrisinin məzmun komponentlərindən birini müəyyənləşdirməyə 

imkan verir. Xarici dillərin tədrisi prosesi dilöyrənənlərdə obyektiv reallığın fərqli cür qavranılmasına 

xidmət edən müəyyən psixoloji mexanizmlərin formalaşmasını tələb edir. Bu fikir isə xarici dilləri tədris 

edən müəllimlərdən xarici dilin, nitq və təfəkkürün qarşılıqlı əlaqəsi haqqında zəruri bilgilərinin olmasını 

tələb edir.  
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Psixofolkloristikanin üfüqləri – inteqrativ Ģifahi xalq yaradıcılığı elmində istiqamətlər 

(Horizons of psychofolkloristics - directions in the science of integrative oral folk art) 

Məlahət Ramiz qızı Babayeva 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Ədəbiyyat kafedrasının, Baş müəllimi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

XÜLASƏ 

Müasir folklorun meydana çıxması onun metodoloji sahəsinin genişlənməsinin, başqa elmlərin 

topladığı biliklərdən istifadəyə, yəni inteqrativ tədqiqata keçidin nəticəsidir. Klassik folklorun 

metodologiyası ilə inteqrativi fərqləndirmək lazımdır. İnteqrativ folkloristika folkloru və onun poetikasını 

tarix (kliofolloristika), məişət (etnofolkloristika), ədəbiyyat (estofolkloristika), mif (miffolkloristika), dil 

(linqvofolkloristika), cəmiyyət (sosiofolkloristika), psixika (psixofolloristika) [4] ilə bağlı olaraq nəzərdən 

keçirir. 

Hesab edirik ki, psixofolkloristik tədqiqatlar perspektivli, metodoloji cəhətdən maraqlı, mümkün 

nəticələr baxımından məhsuldardır və hazırda yeni elmi üfüqlər açmaq üçün vacibdir. Həqiqət sadədir: 

insandan kənar folklor yoxdur və ona görə də folklorşünaslıq folklorun antropologiyası və psixoloji 

antropologiya ilə əlaqəsi olmadan birtərəfli görünür. 

Sırf psixo-folklor problemlərinin diapazonu kifayət qədər genişdir, biz yalnız, fikrimizcə, inkişafa 

çox ehtiyacı olanları qeyd edəcəyik: 

1. Folklor yaradıcılığının psixologiyası (sənət psixologiyasına dair əsərlər əsasında). 

2.  ―Müəllif‖ folklorunun etnopsixotipi (indiyə qədər o, bir növ xəyali dəyər kimi çoxlarının 

qavrayışında qalır). 

3.  Folklorun "genomüəllifi" (o cümlədən, şüurun dəyişdirilmiş hallarının tədqiqi 

kontekstində). 

4. Folklorun psixopoetikası. 

5. Folklorda psixologizm (ənənəvi mövzu, lakin yeni yanaşmalardan istifadə edildikdə 

kifayət qədər aktualdır). 

6. Folklorun qavranılması psixologiyası (bütövlükdə və ayrı-ayrı hissələr kimi). 

Folklor yaradıcılığının psixologiyası konsepsiyası hələ də inandırıcı inkişaf əldə etməyib. Sovet 

elmində folklor əsərinin fərdin yaradıcı təşəbbüsü ilə meydana çıxması tezisində irəli sürülürdü.Vurğulanıb 

ki, əsər öz bütöv bədii tamamlanmasını bir nəfərin əlindən deyil, bu kollektivi təşkil edən bir çox 

şəxsiyyətlərin yaradıcılıq əməkdaşlığı prosesində alır. "Kollektiv" sözünü manipulyasiya edən müəlliflər, bir 

qayda olaraq, nə konsepsiyanın əhatə dairəsini, nə də ilkin yaradıcı şəxsiyyətin psixoloji xüsusiyyətlərini və 

ya onların kollektivlə münasibətlərini müəyyənləşdirməyə tələsmirdilər. Bu tədqiqatlarda kollektiv həmişə 

geniş işçi kütlələrinin şəxsiyyətində hiperkollektivlə əlaqəli ideal psixoloji bütöv kimi təqdim edilmişdir.  

Açar Sözlər: Psixofolkloristika, Inteqrativ Folklorşünaslıq, Xalq Yaradıcılığı, Şifahi Ədəbiyyat 

SUMMARY  

This article outlines the range of psycho-folkloristic problems, the appeal to which will provide a 

shift in views on folklore, on the «genoauthor» and ethno-psychotype of the folklore «author», the psycho-

poetics of folklore, the psychology of the perception of folklore at different historical times. The emergence 

of modern folklore is the result of the expansion of its methodological field, the transition to the use of 

knowledge accumulated by other sciences, ie integrative research. It is necessary to distinguish integrative 

with the methodology of classical folklore. Integrative folklore folklore and its poetics are related to history 

(cliofolloristics), everyday life (ethnofolkloristics), literature (estofolchloristics), myth (miffolchloristics), 

language (linguofolkloristics), society (sociofolkloristics), psyche (psychopholloristics). 

Keywords: Psychofolkloristics, Integrative Folklore, Folk Art, Oral Literature 

GĠRĠġ 

Psixofolklorşünas artıq folklor yaradıcılığı ilə kütlə psixologiyası arasındakı əlaqənin sadə ifadəsi ilə 

kifayətlənmir, əgər bu tezis etnopsixologiyaya dair ideyaları öz məhsuldarlığını sübut edən xüsusi əsərlərin 
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nəzərə alınmasına əsaslanan arqumentlərlə dəstəklənmirsə; eləcə də folklor ―müəllifi‖ və onun etnopsixotipi 

nəzəriyyəsinin inkişafı haqqında. Bəs folklor yaradıcılığı ilə etnopsixologiya arasında əlaqənin real 

parametrləri hansılardır - bu sual, psixofolklorşünasın fikrincə, ciddi şəkildə nəzərdən keçirilməlidir. Hesab 

olunur ki, etnopsixologiya özünü dəyərli obrazlar və sabitlər vasitəsilə göstərir, onların əsasında dünyanın 

folklor mənzərəsi formalaşır. Bir sıra mötəbər alimlərin nəzərinə görə folklor əsərlərində əsərin bədii 

quruluşunun elementi kimi müəllif yoxdur. Əslində folklor ―müəllifi‖ tarixi-janr kateqoriyası kimi 

tərcümeyi-halı olmaya bilməz. Bu isə onun etniklə sıx bağlı olan, xalq tarixi və məişəti ünsürünə qərq 

olmuş, şifahi poeziya sahəsində tərəqqiyə cavabdeh olan estetik ―bioqrafiyasıdır‖. 

19-cu əsrin əvvəllərində elan edilmiş folklorun milli ruhun yaradıcılığı kimi baxışı dəfələrlə tənqid 

olunub. Elmin hazırkı vəziyyətində psixofolklorşünas onda folklor fenomenologiyası, etnopsixologiya, 

psixoanaliz ideyalarını öz kollektiv şüurilə kəşf edəcək ki, bu da bizə folklor ―müəllifinin‖ etnopsixoloji 

spesifikliyi probleminə yeni bir məqamda qayıtmağa imkan verir. O, müxtəlif janr konfiqurasiyalı mətnlərdə 

həll olunaraq milli folklorun mənəvi-bədii simasını müəyyən edir. M. M. Baxtinin fikrinə müraciət edək: 

―Forma müəllif-yaradıcının... məzmuna aktiv dəyər münasibətinin ifadəsidir‖ [2, s. 59]. 

Folklor ―müəllifinin‖ etnopsixotipi nə milli xarakterə, nə də etnopsixotipə bənzəyir. O, sadəcə olaraq, 

şifahi poeziyadakı estetik problemləeə həssaslıqla reaksiya verən xüsusi psixoloji azlığa aiddir. Fikrimizcə, 

folklor ―müəllifi‖ psixotipinin klassik folklorla bağlı – forma və məzmunca milli bütövlüyündən danışmaq 

caizdir. Aydındır ki, ayrı təbəqəyə məxsus insanlar cəmiyyətdə dominant psixotip deyil. Düzdür, folklor 

―müəllifini‖ sosiofolklorşünaslıq üslubunda nəzərə alsaq, o, ayrı-ayrı sosiotiplərin məcmusunda meydana 

çıxacaq. Onların hər birinin reallığa öz baxışı, dünya haqqında öz mənzərəsi, yaradıcı resursları, stilistik 

baqajı olacaq, lakin bu, fərqli konseptual və terminoloji aparata əsaslanan tamam başqa səviyyəli tədqiqatdır. 

Ümumiyyətlə, milli miqyasda qeyd olunan folklor müəlliflərinin psixotipi müəyyən fərqlərə 

malikdir, bəzən kardinal xarakter daşıyır ki, bu da folklorun janr sisteminə, əsərlərin məzmun və formasına 

təsir göstərir. Klassik ―müəllif‖in psixotipini necə müəyyənləşdirmək olar sualının cavabı bununla izah 

olunur: 1) milli folklorun janr sistemini təhlil etməklə; 2) elmi inandırıcılığa görə - folklorun bədii sistemi 

müəllifin şəxsi möhürünə bənzədiyi üçün yaxından əlaqəli folklorun janr sistemi ilə müqayisədə. Başlanğıc 

nöqtəsi, məsələn, L. S. Vygotskinin müxtəlif mədəniyyətlər arasında psixoloji fərqlər haqqında fikirləri, A. 

Afanasyevin psixotipləri təsvir etmə metodu ilə birlikdə ―Məhəbbət sintaksisi. Şəxsiyyət və Cütlük 

Münasibətlərinin Tipologiyası. Bu kitabda dörd əsas psixi modula - fizika ("bədən"), duyğular ("ruh"), 

məntiq ("ağıl") və iradə ("ruh") əsasında, hər birinin iki güclü yuxarı funksiyası və iki aşağı funksiyası var: 

zəif , müəyyən edilmiş və təsvir edilmiş 24 psixotip və 25 ideal. ―Müəlliflərinin‖ psixoloji ―portretlərini‖ 

müqayisə etdikdə məlum oldu ki, funksiyalar üst-üstə düşsə də – yuxarı və aşağı ―müəlliflər‖ funksiyaların 

mövqelərində diametral şəkildə fərqlənirlər.  

A. N. Veselovskiyə əlavə olaraq, folklorun tarixdən əvvəlki dövrü ilə əlaqəli anı və "geno-müəllif" 

simasını - həm sosial statusu baxımından müstəsna, həm də həmkarı ilə müqayisədə daha mobil olan bir 

insanı nəzərə almağı təklif edirik. psixika və şüurun qəbilə adamları. Onun yaradıcılığının psixologiyasının 

əyani təsvirinə şamanizmə və gen mətnlərinin formalaşmasında şamanın dəyişmiş şüur vəziyyətinin xüsusi 

roluna həsr olunmuş çoxsaylı əsərlərdə rast gəlmək olar. Müxtəlif mədəniyyətlərdə bu şəxsiyyət növü 

özünəməxsus şəkildə adlandırılsa da, elmdə ―şaman‖ termini ümumi tərif kimi qəbul edilir. Şamangeno-

müəllifin öz kompozisiyasının mətnini ifa etdiyi, xorun isə aksiyada başqa şəxslər iştirak etdiyi halda onu 

dəstəklədiyi hallar təsvir olunur. 

Beləliklə, bu pre-folklor həm diaxronik - nəsil xətti boyunca, həm də sinxron şəkildə - sosial üfüqi 

boyunca ötürülmək imkanı əldə etdi. Sonuncu halda, onu folklor "müəllifi" - şamanla müqayisədə tamamilə 

yeni bir mədəniyyət tipi olan folklor üslubunun yaradıcısı və normativ nəzarətçisi götürdü. V.M.Jirmunski 

bir çox orta əsr xalqları arasında yayılmış müğənni-müəllifin çağırışı ilə bağlı əfsanələri təhlil edərək, onları 

çox vaxt son dərəcə ağrılı fərdi təşəbbüs nəticəsində onun iradəsinə zidd olaraq baş verən şamanın 

çağırılması ilə bağlı əfsanələrlə əlaqələndirir. [3, səh. 397 - 407]. Gen-müəllifin əsrlər boyu qorunub 

saxlanmış psixoloji tipologiyasının fərziyyəsi onun yaradıcılığının izlərini istənilən milli folklorda tapmaq 

imkanından xəbər verir ki, bununla da əslində psixofolklorşünaslıq məşğul olmalıdır. 
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Psixofolkloristikanın digər əsas vəzifəsi folklorun psixopoetikasının parametrlərini müəyyən 

etməkdir. Əgər psixologizm insan həyatının canlandırılmasından, personajların və qəhrəmanların daxili 

aləminin - onların düşüncələrinin, istəklərinin, təcrübələrinin, istəklərinin və s. təsvirindən ibarət olan şifahi 

sənətin ümumi xassəsi kimi başa düşülürsə, psixopoetika, ilk növbədə, öyrənmə elmidir. Ümumilikdə 

folklorda və ya ədəbiyyatda psixoloji obrazın dinamikasını müəyyən etməyə imkan verən bir sıra yanaşma 

və üsulları birləşdirən psixoloji, ikincisi, bütövlükdə janr üslubunun obyektiv xüsusiyyəti, psixoloji cəhətdən 

səs, şifahi, obrazlı üsullardan istifadə etməklə ötürülən əsərin təsirli keyfiyyətləri. Beləliklə, psixologizm 

psixopoetikanın maraqlarının yalnız bir hissəsidir. 

Bütün folklor janrları eyni dərəcədə psixoloji deyil, onların obyektiv xüsusiyyəti belədir. Bundan 

çıxış edərək, psixofolklorşünas psixologizmi əsərin sənətkarlığını qiymətləndirmək meyarına çevirməz. 

Psixopoetika alimi gen-müəllif / "müəllif" - iş - dinləyici sistemindəki psixoloji durumun vahid təhlilinə 

yönəldir. Başqa sözlə desək, psixopoetik tədqiqatın vektoru yaradıcılıq aktının - yaradıcılığın - qavrayışın 

dinamikası ilə müəyyən edilir. Mümkün tədqiqat yanaşmaları baxımından bu sxemi deşifrə edək. 

Yaradıcılıq əməli yaradıcılıqdır. Burada alimi XIX-XX əsrlərin psixoloji məktəblərinə uyğun 

işlənmiş strategiyalar və psixoanalitik tənqid maraqlandırır. Bu, gen-müəllifin və ya ―müəllifin‖ yaradıcılıq 

aktının təhlili prizmasından ayrı bir əsərə, dövrəyə, tematik qrupa, janra nəzər salmaqdır. 

YaradılıĢ. Müəyyən bir əsəri nəzərdən keçirərkən, psixofolklorşünas bir xarakterin və ya deyimin 

subyektinin keyfiyyətlərini sadə bir şəkildə sadalamaqla kifayətlənməyəcəkdir. Qəhrəmanın psixotipinin 

tərifinə çatmaq üçün onun xarakterin bədii təsvirinin prinsiplərini dərk etməsi vacibdir. 

Ġdrak yaradılıĢdır. Folklor əsərlərinin psixoloji qavrayışının, bədii dünyasının, ayrı-ayrı obrazların, 

bütövlükdə məzmunun (təsvir olunan dünya anlayışı, yaradılış ideyası adlanır) tədqiqi digərlərindən daha 

çox dərk edilməli olan bir sahədir.  

Orta əsr insanı ilə müasir insanın folkloru qavrayışı əhəmiyyətli dərəcədə fərqlidir. Onların müxtəlif 

ideoloji yükləri, dünya haqqında fərqli təsəvvürləri, dəyərləri, ehtirasları, arzuları və planları var. Aydındır 

ki, folklor da onların həyatında fərqli yer tutur. Milli folklor hələ də cəlbedici qüvvəyə və mənəvi gücə 

malikdir, çünki onun arxasında həyatı və özünü dərk etmək üçün davam edən bir proses dayanır. Amma 

psixofolklorçuların diqqət etməli olduğu təhlükəli məqamlar da var. Digər məsələlərlə yanaşı, folklorşünas 

estetik obyektin ideoloji-bədii qavrayış parametrlərini alıcının mədəni-psixoloji təcrübəsi ilə əlaqələndirərək 

öyrənməyə yönəlmiş ―təsir estetikası‖ nəzəriyyəsinə müraciət etməlidir. 

Folkloristikanı tutqunlaşdırmaq üçün onu adından məhrum etmək və ya ümumi üfüqləri və 

fənlərarası yanaşma imkanlarını əldən verərək əhəmiyyətsiz seqmentlərə bölmək kifayətdir. Keçmişlərin 

təkrarı, hətta yeni faktiki materiala əsaslansa belə, elmi öz daxili inkişafından məhrum edir, təfəkkürün rutin 

bayağılığına, ideoloji yoxsulluğa gətirib çıxarır. Elmi opportunizm tədqiqatın nəzəri səviyyəsinin tədricən 

aşağı düşməsinə zəmanətdir. ―Yeni tarixi dövrün görünüşü və quruluşu həmişə bir yerdəyişmənin 

nəticəsidir: ya daxili – mənəvi, ya da xarici – struktur və sanki mexaniki‖ [5, s. 134]. H.Ortegia-Qassetin 

fikrini davam etdirərək deyə bilərik ki, müvafiq olaraq psixofolkloristik paradiqmanın inkişafı son dövrlərə 

qədər həll edilmiş hesab edilən problemlərə baxışların dəyişməsini göstərir. 
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ĠĢğaldan Azad OlmuĢ Ərazilərdə Ekoloji Problemlər 
(Environmental problems in the liberated territories) 

 

Nəbi Əsədli 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin, Azərbaycan tarixi kafedrasının müəllimi 

 

SUMMARY 

One of the facts proving Armenian vandalism is the deliberate felling of millennial ancient trees 

included in the list of unique natural monuments with special protection status from the former Soviet era 

and the creation of conditions for the deliberate erasure of the rich natural history. Thus, according to the 

results of monitoring conducted for several days, it was found that 1,600, 900 and 500-year-old Eastern 

plane trees were destroyed in Gubadli, Fizuli and Jabrayil districts. Up to 2 meters of shoots growing in the 

place of these trees confirm that these ancient plane trees were cut down a few years ago. 

The ecological terror committed by Armenian vandals in our liberated territories has seriously 

affected the destruction of our water sources, deforestation and the violation of the ecological balance of the 

region. 

These areas have been made unrecognizable. The construction of trenches, additional roads, pits and 

shelters, construction of engineering and fortification facilities expanded the boundaries of this 

environmental disaster, and certain changes in the soil structure led to landslides and erosion in rainy 

weather. 

 

GĠRĠġ 

İşğaldan azad olmuş ərazilərdə sovet dövründə yaradılan qoruqlar da var ki, həmin xüsusi mühafizə 

olunan ərazilərə ciddi ziyan dəymişdir. Bəşitçay Dövlət Qoruğu Azərbayçan hökumətinin 4 iyul 1974-cü il 

tarixli qərarı ilə Zəngilan rayonunda yaradılmışdır. Qoruq Azərbaycanın cənub-qərbində, Bəsitçayın 

dərəsində yerləşir. Qoruq sahəsi 107 hektar ərazinin landşaft kompleksini, xüsusi ilə nadir təbii çinar 

meşəliyini qorumaq məqsədilə yaradılmışdır. Bəşitçay dövlət qoruğunun sahəsinin 100 hektarını çinar 

meşələri tutur. Burada yunan qozu, dağ-dağan, tut, söyüd, qovaq ağacları, yemişan, itburnu, murdarca, 

qaratikan və s. kollar inkişaf edir. Qoruqdakı çinar ağaclarının orta yaşı 165 ildir, əldə olunan məlumatlara 

əsasən qoruqdakı qoz və çinar ağacları tamamilə məhv edilib.  İşğal olunmuş ərazilərdə yerləşən 

qoruqlardan birdə Qaragöl Dövlət Qoruğudur. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər sovetinin 17 noyabr 

1987-ci il tarixli qararı ilə yaradılmışdır. Qaragöl dövlət qoruğu Laçın rayonunda dəniz səviyyəsindən 2658 

metr hündürlükdə yerləşir. Qoruğun ümumi sahəsi 240 hektardır. Qoruqda 102 bitki növü və yarım növü 

vardır. Gölə heç bir yerdən su axımının olmamasına və suyun çox təmiz və şəfalı olmasına görə xalq bu gölə 

müqəddəs ibadət yeri kimi baxırdı. 1964-cü illərdə gölün Ermənistan sahillərində heyvandarlıq fermalarının 

tikilməsi, göl ətrafında  güclü nasos stansiyaları tikərək onun suyundan Gorus rayonunun əkin sahələrinin 

suvarılmasında istifadə edilməsi həm gölün çirklənməsinə, həm də onun səviyyəsinin aşağı düşməsinə səbəb 

olurdu. O vaxtlar Laçın rayonunun əhalisinin eytirazları qismən də olsa, gölün suyundan təsərrüfat 

məqsədləri üçün istifadəni məhdudlaşdırırdı. Hazırda nəzərdən kənar qalmış gölün suyundan intensiv 

istifadə göl üçün qarşıalınmaz neqativ təsirlərə gətirib çıxara bilər.  

1961-ci ildə  Laçın rayonu ərazisində  yaradılan yasaqlığın sahəsi 21,4  hektardır  yaradılmasının  

məqsədi buradakı heyvan və quşları qoruyub saxlamaq və artırmaq idi.  Yasaqlıqda cüyür, dağ keçisi, çöl 

donuzu, ayı, canavar, porsuq, dələ və s. quşlardan isə turac, kəklik və s. məskunlaşmışdır. Laçın dövlət 

yasaqlığının. Laçın rayonu işğal edildikdən sonra ermənilərin təbiətə qarşı soy qırım burda da həyata 

keçirmişdir. İşğala qədərki dövrdə onların sayı və növü kifayət qədər idi.  Aparılan müşahidələr nəticəsində 

ermənilər tərəfindən heyvanların və quşların sayının  xeyli azalması və bəzi növlərin tamamilə məhv 

olunması təsdiqlənir. Yasaqlığın ərazisində Hacısamlı meşəsində çox qiymətli qırmızı palıd ağacı (qızıl 

palıd) vardır. İnqilabdan əvvəl fransız iş adamları bu palıd növünün sözü gedən ərazilərdə geniş 

yayıldığından xəbər tutaraq çətin dağlıq əraziyə araba yolu çəkmişdilər, məqsədləri qızıl palıd ağacın 

materialdan şərabçılıq sənayesində çəllək düzəltmək idi. Lakin bölgədə baş verən siyasi dəyişiklik 

fransızlara istəklərinə çatmasına imkan vermədi. Qırmızı palıd Azərbaycanda ancaq həmin yasaqlıqda 

yayılmışdır.  İndi həmin ağacların kütləvi şəkildə doğranması, həmçinin qoruq ərazisində başqa meşə 

massivlərinin məhv edilməsi müşahidə olunur.  
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Qubadlı dövlət yasaqlığı 1969-cu ilidə Qubadlı və Laçın rayonlarının ərazisində yaradılmışdır. 

Yasaqlıq Qubadlı rayonunun şimal və Laçın rayonunun cənub hissəsini əhatə edir sahəsi 20 min hektar olub 

respublika yasaqlığının 8,2%-ni təşkil edir.Bu yasaqlığın yaradılmasında məqsəd həmin ərazilərin heyvanat 

aləmini, xüsusilə buradakı, cüyür, çöl donuzu, qırqovul, və s. qorumaqdır. Yasaqlığının ərazisi əsasən palıd 

və vələs ağaclarından ibarətdir. Eyni zamanda ardıc, yemişan, itburnu, böyürtkən bitkiləri də geniş 

yayılmışdır. Halhazırda  bu yasaqlıq da işğal altındadır ermənilər bu təbii sərvətlərdən vəhşicəsinə istifadə 

edirlər.  Bəşitçay dövlət qoruğuna tabe olmaqla Zəngilan rayonunun İranla sərhəd olan Araz çayı sahil yanı 

ərazilərdə 1993-cü ilin iyun ayında yaradılmışdır, yasaqlıqğın ərazisi 5 min hektardır.  Yasaqlığın 

yaradılmasında əsas məqsəd burada olan fauna və floranın qorunmasıdır. İşğaldan qabaq burada çöl donuzu, 

qonur ayı, tülkü, çaqqal, canavar, porsuq, cüyür vardır. Quşlardan: turac, qırqovul, kəklik, bildirçin, yaşılbaş 

ördək məskunlaşmışdılar 

Azərbaycan Respublikasının ekoloji siyasətinə uyğun olaraq işğal olunmuş ərazilərdə ekoloji 

vəziyyəti izləmək, bu  barədə dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq məqsədi ilə ―Ekoloji Qayğı İctimai Birliyi‖ və 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökümət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının 

yardımı ilə həyata kecirilən, "Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü zamanı Azərbaycanın hidrobioloji 

mühitinə dəyən zərərin ekoloji qiymətləndirilməsi" layihəsi çərçivəsində apardığı monitorinqin nəticələrini 

dünyanın nüfuzlu ekoloji təşkilatlarına çatdırılır. Açıqlamada çox ciddi faktlar göstərilir. Layihə 

çərçivəsində müntəzəm olaraq işlərin aparılmasında AMEA-nın Mikrobiologiya və Zoologiya İnstitutlarının 

alimləri yaxından iştirak edtmişdlər. Monitorinqin nəticələrinə gəldikdə Həmin ərazilərdə erməni 

vəhşilikləri son həddə çatıb. İşğal olunan ərazilərdə 100 illər ərzində əmələ gələn torpağın münbit qatı məhv 

edilib, flora və faunaya böyük zərər dəyib. Bir çox bitki və heyvan növləri məhv edilib və ya məhv olmaq 

təhlükəsi qarşısındadır, meşə örtüyü yandırılaraq səhralığa çevrilib. Azərbaycanın hidrobioloji mühiti 

zəhərlənərək ekoloji böhran həddinə çatıb. Ermənistan planetin mühafizəsində duran 300-dən çox 

beynəlxalq konvensiyaların bir çox qərarlarına əməl etməyərək işğal altında olan ərazilərdə ekoloji terror 

davam etməkdədilər. Azərbaycan təbiətinə dəyən zərəri hətta onilliklər ərzində bərpa etmək çətin olacaq. Bu 

gün Azərbaycan ziyalıları, alimləri həmin bəlaları əsaslandırılmış sübutlarla bu istiqamətdə fəaliyyət 

göstərən beynəlxalq akademiyalara, institutlara, QHT-lərə, dünya ictimaiyyətinə çatdırmağı özlərinin 

vətəndaşlıq borcu hesab etməlidir. Hələ müharibə sona çatmayıb. Ona görə də bu istiqamətdə təbliğatı 

gücləndirməliyik bu vasitələr ilə ermənilərin Azərbaycan təbiyyətinə qarşı ekoloji terroru qismən 

dayandırmaq mümkün olar. 

Arazboyu ərazilərdə aparılan monitorinq və müşahidələr göstərib ki, yaşayış məntəqələrində olmuş 

bütün evlər, binalar, tarixi abidələr, qəbristanlıqlar tamamilə dağıdılıb, yolların kənarındakı tut, qovaq, çinar, 

şam və meyvə ağacları kəsilib, bəzi yerlərdə isə tamamilə yandırılib. 

Meşələrdə və yaşıllıq massivlərində qəsdən törədilmiş yanğınlar nəticəsində bitki örtüyü, münbit torpaq qatı 

və digər canlı aləm məhv edilib.  

Erməni vandallığını sübut edən faktlardan biri də, keçmiş Sovet dövründən xüsusi qorunma statusu 

olan unikal təbiət abidələri siyahısına daxil edilmiş minillik qədim ağacların qəsdən kəsilməsi və zəngin 

təbiət tarixinin bilərəkdən silinməsinə şərait yaradılmasıdır. Belə ki, bir neçə gün ərzində aparılan 

monitorinqlərin nəticələrinə görə, Qubadlı, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının ərazisində yaşı 1600, 900 və 500 

il olan Şərq çinarlarının məhv edildiyi müəyyən olunub. Bu ağacların yerində bitən 2 metrə qədər pöhrələr 

bu qədim çinarların bir neçə il əvvəl kəsildiyini təsdiq edir.  

İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə erməni vandallarının törətdiyi ekoloji terror su mənbələrimizin 

korlanması, meşələrimizin qırılması, regionun ekoloji tarazlığının pozulmasına ciddi təsir göstərmişdir. 

Bu ərazilər tanınmaz hala salınıb. Döyüş mövqelərində qazılan səngərlər, gündən-günə 

genişləndirilən əlavə yollar, oyuq və sığınacaq yerləri, mühəndis-istehkam qurğularının inşası bu ekoloji 

fəlakətin sərhədlərini daha da genişləndirib, torpaq quruluşunda baş verən müəyyən dəyişikliklər isə yağışlı-

yağmurlu havalarda sürüşmələrə və erroziyalara gətirib çıxarmışdır.  

Beyləqan–Füzuli istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinin yerləşdiyi döyüş mövqelərində və 

təmas xətlərindəki binalar və yaşayış məntəqələri işğalçılar tərəfindən sökülərək yanacaq və tikinti 

materialları kimi istifadə edilmışdir. İşğal altında olan Kəlbəcər rayonu ərazisindəki ―İstisu‖ təbii mineral 

suyu Ermənistanın ―Cermuk‖ şirkətlər qrupu tərəfindən qablara doldurularaq, üzərində isə Ermənistanın 

Cermuk yaşayış məntəqəsinin ərazisindəki bulaqlardan doldurulması barədə kimyəvi tərkib haqqında saxta 

məlumatlar yazılmaqla, adıçəkilən şirkətlər tərəfindən xarici ölkələrə satılmışdır. Kəlbəcərin işğaldan azad 
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olunduğu son günlərin televiziya vasitəsilə yayımlanan verilişlərində aydın hiss etmək olurdu ki, düşmənlər 

burada evləri, meşələri yandırır, ekoloji terror törədirdilər. 

Ümumiyyətlə, su ehtiyatlarının çirkləndirilməsi, meşələrin yandırılması taktikası Ermənistanın 

ekoloji terror siyasətinin əsas elementlərindən idi.  Ermənistanın həyata keçirdiyi təcavüz siyasəti 

nəticəsində işğal olunmuş ərazilərdəki Azərbaycan təbiətinə, bioloji müxtəlifliyinə və bütövlükdə, regionun 

ekoloji durumuna güclü təsir göstərmişdir. 

―Qafqaz‖ Regional Ekoloji Mərkəzinin rəhbəri Mələk Şükürova bildirib ki, Ermənistan tərəfindən 

işğal edilmiş Azərbaycan ərazilərində 13197, 5 hektar qiymətli meşə sahəsi misli görünməmiş vandalizmə 

məruz qalıb. Hazırda işğaldan yeni azad edilmiş yerlərdə bu vandalizmin miqyasını hələ hesablamaq 

mümkün olmayıb. Amma həmin ərazilərdə aparılan monitorinqlərdən sonra onun miqyasını 

qiymətləndirmək mümkün olacaq. İşğal olunmuş ərazilərdə 460 növdən çox yabanı ağac və kol bitir. 

Ermənistanın işğalı altında olan Bəsitçay və Qaragöl qoruqları, Arazboyu, Laçın, Qubadlı, Daşaltı təbiət 

yasaqlıqları kimi qorunan ərazilərdə ―Qırmızı kitab‖a daxil olmuş 60-dan çox fauna və 70-dən çox flora 

növünün əksəriyyəti artıq məhv edilmişdir. 

Döyüşlər zamanı ermənilər qadağan olunmuş fosfor bombalarından istifadə edirdilər. Bu bombaların 

düşdüyü ərazidə hər şey məhv olurdu. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində qəsdən törədilmiş yanğınlar 

nəticəsində, təxminən, 110 min hektar ərazi sıradan çıxmışdır. Əfsuslar olsun ki, ərazilərin məhv edilməsi 

prosesi indi də davam etməkdədir. Ermənistan qəsdən zəhərli, söndürülməsi mümkün olmayan və istifadəsi 

qadağan olunmuş ağ fosfor bombalarından istifadə etməklə, Şuşa meşələrinə sağalmaz yaralar vurmuşdur.  

Hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə ekoloji fəlakətin qarşısının alınması istiqamətində işlərə 

rəvac verilmişdir. İşğaldan yenicə azad olunmuş Füzuli, Zəngilan və Ağdam rayonları ərazilərində, əsasən, 

Şərq çinarı olmaqla, ümumilikdə, 2000-dək müxtəlif növ ağac əkilib, 100 kiloqramdan artıq palıd və digər 

meşə ağaclarının toxumları səpilib. Ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin müavini Firdovsi Əliyevin 

sözlərinə görə, ağacəkmə aksiyaları Qubadlıda, Cəbrayılda davam etdirilmişdir. Nazir müavini əlavə edib ki, 

ümumiyyətlə, işğaldan azad olunmuş bütün ərazilər minalardan təmizlənib təhlükəsiz vəziyyətə gətirildikcə 

ağacəkmə tədbirləri davam etdiriləcək. 

ETSN-in əməkdaşları tərəfindən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə ekoloji tarazlığın bərpası 

istiqamətində işlər davam etdirilir. İşğalçı Ermənistan tərəfindən Qarabağ bölgəsində məhv edilmiş yaşıllıq 

massivlərinin yenidən bərpasına, doğma torpaqlarımıza Böyük Qayıdış təntənəsinə hər kəs böyük ruh 

yüksəkliyi və qələbə sevinci ilə öz töhfəsini verməyə çalışır.  
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BILIK TAKSONLARI:MAHIYYƏT VƏ MƏZMUNU 
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XÜLASƏ  

Məqalədə bilik taksonlarının mahiyyət və məzmunu tədqiq edilir.  Öyrənmə mahiyyətcə ―bilik‖ 

taksonu əsasında araşdırılmış B.Blumun taksonomiya  konsepsiyası araşdırılır.  Qeyd edilir ki, bu 

konsepsiyada bilik səviyyəsinin məqsədlərinə dörd kateqoriyalı olan biliklərin-faktiki, konseptual, prosedur 

və meqakoqnitiv biliklərin formalaşdırılmasını aid etmək olar. Məqalədə həm də dünya 

psixopedaqogikasında ilk dəfə Azərbaycan psixoloqu Ə.Əlizdə tərəfindən yaradılmış ―Üçtərkibli 

taksonomiya‖nın hər iki variantında bilik taksonu araşdırılmışdır. Belə nəticə əldə eilib ki, biliklərin tətbiqi 

prosesi də önəmlidir. Bu prosesin intellektual tərəfləri, xüsusi əhəmiyyətə malikdir.Yaradıcı təfəkkürün və 

yaradıcı təxəyyülün tətbiqi effektləri də əvəzsizdir. 

Açar Sözler: Bilik, Taksonomiya, Takson, Blum, Ə.Əlizadə. Koqnitiv 

 

GĠRĠġ 

Aktivliyin birinci dərəcəli instrumental əsası bilikdir. Bəzi psixoloji konsepsiyalarda ―insanın 

dünyaya instrumental münasibəti‖ sosializasiya prosesləri kimi mənalandırılır. Bilikləri bu kontekstə təhlil 

edəndə onların sosializasiya prosesində-insanın sosial varlıq kimi inkişafında bütün aydınlığı ilə 

aşkarlanır.Pedaqoji psixologiyada biliyin özünəməxsus təfsiri var. A.B.Petrovskinin qeyd etdiyi kimi, bilik 

dünya haqqında sadəcə olaraq məlumat deyil, onun şübhəsiz ki, funksional aspektləri var. Bilik vasitəsi ilə 

insanlar (oxu: şagirdlər) sosial münasibətlər sisteminə qoşulur, müxtəlif həyati situasiyalarda şəraitə uyğun 

hərəkət etməyi öyrənirlər.  

ARAŞDIRMA  

2001-ci ildə Koqnitiv psixoloqlar qrupu, təhsil sahəsində nəzəriyyəçi tədqiqatçılar, həmçinin 

testləşdirmə və qiymətləndirmə üzrə mütəxəsislər ―Təlim, tədris, qiymətləndirmə üşün taksonomiyalar 

haqqında‖ elmi-metodik vəsaitdə B.Blumun taksonomiyasının yeni variantını nəşr etdiriblər. B.Blumun 

taksonomiyasının özünəməxsus konsepsiyası var. Onun taksonomiyasında ―biliyin‖ psixopedaqoji portreti 

yaradılıb. Bu konsepsiyada öyrənmə mahiyyətcə ―bilik‖ taksonu əsasında araşdırılıb. Bilik səviyyəsi- fənn 

sahəsində təlim informasiyasının baza elementlərinin yaddasaxlamaya, tanımaya, yadasalmaya yönəlmiş 

təlim məqsədlərinin işlənməsini nəzərdə tutur. Bu səviyyənin məqsədlərinə dörd kateqoriyalı olan biliklərin-

faktiki, konseptual, prosedur və meqakoqnitiv biliklərin formalaşdırılmasını aid etmək olar. B.Blumun 

taksonomiyasının yeni variantında  altı idraki bacarıq əsasında idrakda istifadə edilən biliyin muxtəlif 

növlərinin taksonomiyasını işləyiblər. Bu taksonomiyalar aşağıda veririlir: 

-faktiki biliklər ayrı-ayrı informasiyalara dair biliklər: 

 terminalogiyaları bilmək; 

 konkret element və detalları bilmək;  

 -konseptual biliklər informasiyalar sistemindən ibarətdir: 

 təsnifat və kateqoriyaları bilmək; 

 prinsip və ümumiləşdirmələri bilmək; 

 nəzəriyyə, model və strukturları bilmək; 

-prosedur biliklər üsüllar və onlardan istifadə haqqında biliklər: 
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 konkret bacarıq və alqoritmləri bilmək; 

 konkret üsul və metodları bilmək; 

 uyğun olan üsuldan nə vaxt istifadə ediləcəyini müəyyən etmək üşün 

kriteriyaları bilmək; 

-metakoqnitiv biliklər təfəkkür prosesləri və informasiyalar, onlardan effektli istifadəyə dair biliklər: 

 strateji bilik. 

 koqnitiv vəzifələr haqqında biliklər, o cümlədən uyğun gələn kontekstual və şərti 

biliklər. özünüdərketmə 

Müəllimin bilik strategiyası və taktikası olmalıdır. Biliklərin şərhində müəllim Müəllimin bilik 

strategiyası və taktikası olmalıdır. Biliklərin şərhində müəllim B.Blumun taksonomiya ölçülərini bilavasitə 

nəzərə almalıdır. 

B.Blumun təsnifatında ―anlama səviyyəsi‖, ―tətbiq etmə səviyyəsi‖ və ―qiymətləndirmə 

səviyyəsi‖ndə konseptual ölçülərlə açıqlanır. Dərs məkanında onlardan hər birinin önəmli texnoloji 

meyarları var.Biliklər aktivliyin instrumental əsası kimi vərdişlər və bacarıqlarla şərtlənir. Bu prosesdə 

fəaliyyət bütövlükdə avtomatlaşmır, ancaq onun müəyyən elementləri avtomatlaşır. Bu kökdə bacarıqlar 

fondu əmələ gəlir. Bacarıqlar fondu kökündə davranış və fəaliyyət modelləri mənimsənilir. Verbal və sosial 

bacarıqlar bu kökdə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Dünya psixopedaqogikasında ilk dəfə Azərbaycan psixoloqu professor Ə.Əlizdə tərəfindən 

yaradılmış ―Üçtərkibli taksonomiya‖nın hər iki variantında bilik taksonu araşdırılmışdırılmışdır. Bu 

taksonomiyanın  ilk variantında əsas taksonomik kateqoriyalar təsnif edilmiş  birinci bölmədə təhsil 

məqsədləri təsnif edilmişdir. Bu təsnifat belədir: 

1.00. Bilik ( informasiya) 

1.10. Faktları bilmək 

1.11. Terminologiyaları bilmək 

1.12. Müəyyən faktları bilmək 

1.20. Faktların seşilməsi üsullarını bilmək 

1.21. Konvensional işarələri bilmək  

1.22.İnkişaf meyllərini bilmək 

1.23.Təsnifatı bilmək 

1.24.Yoxlama və qiymətləndirmə meyarlarını bilmək 

1.25.Müvafiq sahədə müvafiq problem üzrə tətbiq olunan tədqiqat metodlarını bilmək 

1.30. Ümumi məfhumları, strukturları, funksiyaları, səbəb-nəticə əlaqələrini bilmək 

1.31. Hadisələri izah və şərh etmək, onların gələcək inkişafını qabaqcadan görmək üçün zəruri olan 

prinsipləri və qanunları bilmək 

1.32.Nəzəriyyə və strukturları bilmək 

Göründüyü kimi təsnifat  bəzi modifikasiyalarla B.Blumun taksonomiyasının əsas kateqoriyalarına 

söykənir. Ə.Əlizadə yazır ki, «müəllimlər dərsin təhsil məqsədini çox vaxt ümumi şəkildə müəyyən edirlər: 

«…mövzunu öyrətmək» və «…məhfumları mənimsətmək» kimi ümumi sözlərlə formulə edən müəllim, 

dərsi də bu «məntiq», daha doğrusu, güzəran məntiqi çərçivəsində qurur. Halbuki dərsin təhsil məqsədləri 

çoxcəhətlidir və şagirdlərə ətraflı biliklər vermək üçün onlardan səmərəli istifadə olunmalıdır». Müəllif 

birinci blokda bunun epistomoloji açarını göstərir: «Şagirdlərdə nəzəri təfəkkürü formalaşdırmaq üçün tədris 

materialı müxtəlif istiqamətlərdə araşdırılmalıdır». Üç tərkibli taksonomiyanın ikinci variantında isə 

―Öyrənmə‖ taksonomiyasında biliklər müxtəlif kontekstdə açıqlanır. Bu prosesdə faktların seçilmə üsul-



  

5th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE 
SCIENCES CONFERENCE   

 

May 24-25, 2022 Azerbaijan State Pedagogy University, Shamakhi Campus ~ 147 ~ 
 

larını, təsnifatını, yoxlama və qiymətləndirmə meyarlarına, tədqiqat metodlarını öyrənməsinə xüsusi diqqət 

yerirlir.  Yeni versiyası əsasında ―Təhsil‖ taksonları sisteminin hər bir səviyyəsində müəllimin və şagirdin 

rolu, dərs prosesində istifadə edilən resuslar araşdırılarkən bilik belə şərh edilmişdir. Bilik- Şagird faktları, 

terminologiyanı, faktların seçilmə üsullarını, konvensional işarələri, inkişaf meyllərini, təsnifatı, yoxlama və 

qiymətləndirmə meyarlarını, tədqiqat metodlarını bilir. 

Bu zaman aşağıdakı feillərdən istifadə edilir: tap, sadala, ifadəli oxu, danış, hesabla, nəql et, 

kateqoriyalara aid et, vurğula, yaz, qulaq as, xəyalında canlandır , əlaqələndir, uyğunluqları tap, adlandır, 

siyahi seç, ayır, danış, yadda saxla. 

 Dərsi planlaşdırma zamanı bilik səviyyəsində məqsəd müəyyənləşdirən müəllim bu resuslardan 

istifadə edə bilər: iş kitabı, fakt, dəlil, tərif, bədii - elmi kütləvi ədəbiyyat, lüğət. 

NƏTĠCƏ 

Biliklərin tətbiqi prosesi  önəmlidir. Bu prosesin intellektual tərəfləri, şübhəsiz ki, xüsusi əhəmiyyətə 

malikdir.Yaradıcı təfəkkürün və yaradıcı təxəyyülün tətbiqi effektləri də əvəzsizdir Ancaq bu prosesdə 

aktivliyin vərdişlər və bacarıqlar kimi instrumental əsasları köklü rol oynayır. Bacarıq səviyyəsində bilik 

praktik səviyyədə canlandırlır. Şagird ümumi intellektual bacarıqlara: planlaşdırma, kitabla iş, dinləmək, 

müşahidə; zəruri intelektual bacarıqlara: mətndəki əsas fikri ayırd etmək , mətni mənasına görə hissələr 

bölmək, hadisələri tutuşdurmaq, xüsusi intellektual bacarıqlara( bu və ya digər fənnin xüsusiyətlərini əks 

etdirir:kartoqrafik,qrafik bacarıqlar) malik olur. 
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THE PROBLEM OF UNDERSTANDĠNG ĠN PSYCHOLĠNGUĠSTĠCS. 

(Проблема понимания в психолингвистике.) 
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Резюме   

 Психолингвистика – наука, изучающая психологические и языковые аспекты речевой деятельности 

человека, социальные и психологические аспекты использования языка в процессах речевого 

общения и индивидуальной речемыслительной деятельности. 

 Предметом исследования в психолингвистике является, прежде всего, речевая деятельность как 

специфически человеческий вид деятельности, ее психологическое содержание, структура, виды, 

способы. Она осуществляется, формы, в которых она реализуется, функции, которые он выполняет. 

Как отмечает основоположник русской школы психолингвистики А.А. Леонтьева, «предметом 

психолингвистики является речевая деятельность в целом и законы ее комплексного моделирования» 

(2, с. 78). 

Еще одним важным предметом изучения психолингвистики является язык как основное средство 

осуществления речи и индивидуальной речемыслительной деятельности, функция основных знаков 

языка в процессах речевого общения. 

«В психолингвистике постоянно находится в центре внимания связь между содержанием, мотивом и 

формой речевой деятельности, между структурой и элементами языка, используемыми в речевом 

высказывании» (2, с. 16).   

Проблема понимания является комплексной, относящейся к общей и педагогической психологии, 

психолингвистике и социальной психологии, актуальной для решения проблем общения, учения и 

профессиональной деятельности. Исследованию понимания посвящено большое число работ в 

советской и зарубежной психологии. Проблема понимания приобрела особую актуальность в 

последнее время, потому что стал очевидным факт необходимости глубокого и сознательного 

осмысления большого количества информационных источников. С этой проблемой также тесно 

связан вопрос о повышении активности, самостоятельности и прочности усвоения прочитанного 

материала учащимися, потому что только на этой основе могут вырабатываться устойчивые и 

прочные знания. О важности, сложности и недостаточной изученности проблемы понимания 

свидетельствуют работы многих советских психологов (см.: В.А.Артемов 1958: 194; Л.П.Доблаев 

1967: 66). 

Понимание рассматривается многими исследователями (А. А. Смирнов, А.Н. Соколов, Г.С. Костюк и 

др.) как опосредствованный аналитико-синтетический процесс, который включает в себя выделение 

«смысловых вех» и объединение их в единое целое. Понимание рассматривается как «процесс 

мышления, направленный на разрешение стоящих перед личностью задач. Нет оснований 

рассматривать понимание как какой-то особый, отдельный от мышления процесс» (Г. С. Костюк 

1950: с. 53). Понимание подготавливается анализом, но в самый момент его возникновения оно есть 

всегда синтез, объединение частей в целое. Л. П. Доблаев определяет понимание как осмысление 

продуктов опосредствованного и обобщенного отражения связей и предлагает различать две стороны 

понимания: понимание как процесс и как эффект познавательных процессов (Л.П.Доблаев 1965: 4).  

Ключевые Слова: Психолингвистике, Понимание, Сознательное  Осмысление  Познавательные 

Процессы 

Key Words: Psycholinguistics, Understanding, Conscious Understanding  Cognitive      Processes 

Açar Sözlər: Psixolinqvistika, Anlama, Şüurlu Dərketmə, Idrak Prosesləri.                  
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GĠRĠġ 

Psycholinguistics is a science that studies the psychological and linguistic aspects of human speech activity, 

social and psychological aspects of the use of language in the processes of speech communication and 

individual speech-thinking activity. 

   The subject of research in psycholinguistics (PL) is, first of all, speech activity as a specifically human 

type of activity, its psychological content, structure, types (methods) in which it is carried out, the forms in 

which it is realized, the functions it performs. As noted by the founder of the Russian school of 

psycholinguistics A.A. Leontief, ―the subject of psycholinguistics is speech activity as a whole and the laws 

of its complex modeling‖ (2, p. 78). 

Another important subject of the study of psycholinguistics is language as the main means of performing 

speech and individual speech-thinking activity, the function of the main signs of language in the processes 

of speech communication.  

"In psycholinguistics, the focus is constantly on the connection between the content, motive and form of 

speech activity and between the structure and elements of the language used in speech utterance" (2, p.16). 

The problem of understanding is complex, related to general and pedagogical psychology, psycholinguistics 

and social psychology, relevant for solving the problems of communication, learning and professional 

activity. A large number of works in Soviet and foreign psychology are devoted to the study of 

understanding.  

The problem of understanding has acquired particular urgency recently, because the fact of the need for a 

deep and conscious understanding of a large number of information sources has become obvious. This 

problem is also closely related to the issue of increasing the activity, independence and strength of the 

assimilation of the material read by students, because only on this basis can stable and solid knowledge be 

developed. The importance, complexity and insufficient knowledge of the problem of understanding are 

evidenced by the works of many Soviet psychologists. 

Understanding is considered by many researchers (A.A. Smirnov, A.N. Sokolov, G.S. Kostyuk, etc.) as an 

indirect analytical-synthetic process, which includes the selection of "semantic milestones" and their 

integration into a single whole. Understanding is considered as ―a process of thinking aimed at resolving the 

tasks facing the individual. There is no reason to consider understanding as some kind of special process, 

separate from thinking‖ (see: G.S. Kostyuk 1950: p. 53).  

Understanding is prepared by analysis, but at the very moment of its emergence it is always a synthesis, a 

union of parts into a whole. L.P. Doblaev defines understanding as comprehension of the products of 

indirect and generalized reflection of connections and proposes to distinguish between two aspects of 

understanding: understanding as a process and as an effect of cognitive processes (see: L.P. Doblaev 1965: 

4). 

―Resultant‖ aspects of understanding were developed in the works of N.I. Zhinkin, A.R. Luria (see: N.I. 

Zhinkin 1976: 263; A.R. Luria 1975: 15) and other researchers who consider the understanding of a written 

speech message (fiction, foreign texts, educational and scientific texts) a specific process, in many respects 

different from the understanding of pictures, objects, personality traits. The specificity of the process of 

understanding the text lies in the implementation of complex work, as a result of which the main idea is 

singled out from the expanded message, the perceived message is compressed in the internal speech of the 

recipient to a certain ―complex of meanings‖. This happens by compressing the message to a semantic 

theme, which is a kind of internal code equivalent to the content of the perceived text.  
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As a result of the mental processing of textual information, the reader develops a certain model of the text, 

which is a thematic formation or the meaning of the perceived, compressed to ―thematic semantic points.‖ 

//www.voppsy.ru/issues/1982/826/826125.htm) 

The main characteristic of the levels of understanding, he considers the depth of understanding, which is 

characterized by "to what order of essence our thought penetrates in the process of understanding." ―From 

the initial stage,‖ continues A. A. Smirnov, ―where we single out not just one side in the subject and, 

moreover, not essential for it, but some random feature, we move on to higher levels of understanding, 

revealing various aspects of the subject , more significant for him, revealing more diverse connections with 

other objects, phenomena of the real world ‖(A.A. Smirnov 1966: 168). (V.I. Narolina ―On the problem of 

levels of understanding‖ 06/18/1982 // http: //www.voppsy.ru/issues/1982/826/826125.htm) 

                                      The problem of understanding 

The problem of understanding is complex, related to general and pedagogical psychology, psycholinguistics 

and social psychology, relevant for solving the problems of communication, learning and professional 

activity. A large number of works in Soviet and foreign psychology are devoted to the study of 

understanding. The problem of understanding has acquired particular urgency recently, because the fact of 

the need for a deep and conscious understanding of a large number of information sources has become 

obvious. This problem is also closely related to the issue of increasing the activity, independence and 

strength of the assimilation of the material read by students, because only on this basis can stable and solid 

knowledge be developed. The importance, complexity and insufficient knowledge of the problem of 

understanding are evidenced by the works of many Soviet psychologists (see: V.A. Artemov 1958: 194; L.P. 

Doblaev 1967: 66). 

Understanding is considered by many researchers (A.A. Smirnov, A.N. Sokolov, G.S. Kostyuk, etc.) as an 

indirect analytical-synthetic process, which includes the selection of "semantic milestones" and their 

integration into a single whole. Understanding is considered as ―a process of thinking aimed at resolving the 

tasks facing the individual. There is no reason to consider understanding as some kind of special process, 

separate from thinking‖ (see: G.S. Kostyuk 1950: p. 53). Understanding is prepared by analysis, but at the 

very moment of its emergence it is always a synthesis, a union of parts into a whole. L.P. Doblaev defines 

understanding as comprehension of the products of indirect and generalized reflection of connections and 

proposes to distinguish between two aspects of understanding: understanding as a process and as an effect of 

cognitive processes (see: L.P. Doblaev 1965: 4). 

The specificity of the process of understanding the text lies in the implementation of complex work, as a 

result of which the main idea is singled out from the expanded message, the perceived message is 

compressed in the internal speech of the recipient to a certain ―complex of meanings‖. This happens by 

compressing the message to a semantic theme, which is a kind of internal code equivalent to the content of 

the perceived text. As a result of the mental processing of textual information, the reader develops a certain 

model of the text, which is a thematic formation or the meaning of the perceived, compressed to ―thematic 

semantic points.‖ //www.voppsy.ru/issues/1982/826/826125.htm) 

The main characteristic of the levels of understanding, is considered as the depth of understanding, which is 

characterized by "to what order of essence our thought penetrates in the process of understanding."  

―From the initial stage,‖ by A. A. Smirnov, ―where we single out not just one side in the subject and, 

moreover, not essential for it, but some random feature, we move on to higher levels of understanding, 
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revealing various aspects of the subject, more significant for him, revealing more diverse connections with 

other objects, phenomena of the real world ‖(A.A. Smirnov 1966: 168). (V.I. Narolina ―On the problem of 

levels of understanding‖ 06/18/1982 // http: //www.voppsy.ru/issues/1982/826/826125.htm) 

Understanding of speech is interpreted as a positive result of a complex perceptual-mental-mnemonic 

activity, i.e. as a product of the interaction of the processes of perception, thinking and memory. (A.A. 

Zalevskaya 1999: 247; quoted from: Winter 1976: 5) 

At the same time, it is important to distinguish between such concepts as speech understanding and speech 

perception, as well as to clarify the relationship between them. Speech perception is the analysis and 

synthesis of material language means, i.e., various combinations of speech sounds and their signs (whether 

these sounds will be pronounced in oral speech or indicated in writing). Understanding speech is the analysis 

and synthesis of elements of thought, i.e., concepts and judgments fixed in the material means of language 

and reflecting the objective relations of reality. Both processes - the perception and understanding of speech 

- are mutually conditioned. Understanding speech is impossible without the perception of its material means. 

The basis of analysis and synthesis in the perception of speech is the understanding of the objective 

meanings of words. Perception will be undifferentiated without understanding thought. Listening to speech 

in an unfamiliar language, a person not only does not understand, but also perceives poorly, cannot make a 

complete analysis and synthesis of the signs of s In the communicative side of communication, 

understanding is manifested as follows: 

G.M.Andreeva defines the communicative side of communication as a process of information exchange 

between partners. According to G.N. Nikolaeva, several most significant moments of such an exchange 

should be noted. Firstly, communication, carried out in its subject-subject form, offers not only the 

transmission and acceptance of information, but also its interpretation, i.e. comprehension. And this is 

possible if the partners understand each other's language, speak the same language. 

The term "language" in this case must be considered quite broadly and include not only verbal and non-

verbal means of communication, but also the whole range of our individual characteristics.peech sounds. 

(P.A. Rudik 1964: 462) 

Language is a means of communication. It provides communication between the communicators, because it 

is understood by both the one who communicates information (the communicator), encoding it in the 

meanings of the words selected for this purpose, and the one who receives the information (the recipient). 

Language provides communication between those who communicate, because it is understood both by the 

one who communicates information, encoding it in the meanings of words selected for this purpose, and by 

the one who receives this information, decoding it, that is, deciphering these meanings and changes based on 

this information their behavior. (G.N. Nikolaeva 1997: 282-283) 

ZI Klychnikova emphasized that the understanding of the text is mediated by the language system and is 

categorical. In her opinion, any text sentence at the semantic level is a sequence of semantic categories that 

can be combined into four large groups: categorical-cognitive, evaluative-emotional, situational-cognitive 

and incentive-volitional (Z.I. Klychnikova 1974:49). From the standpoint of the categorical approach, 

understanding is an understanding of:  

a) the categories of objects and phenomena that are discussed in the message, and their specific features;  

b) the connections and relationships that exist between the objects and phenomena that are mentioned in the 

message;  

c) those relations in which the speaking or writing person becomes towards them, as well as  

d) those relations that the speaker or writer has in relation to the addressee. 
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Z. I. Klychnikova, considering seven levels of understanding of a speech message (see: A. A. Smirnov 1966: 

168), emphasizes that the general psychological consideration of the process of understanding and its levels 

cannot be mechanically transferred to the understanding of a foreign language text. The third component is 

wedged into the process of understanding a foreign language text - language, which acts within the limits 

and forms that the author of the text used. 

The process of understanding is influenced by a number of factors related directly to the object of perception 

and to the psychological characteristics of the subject of perception.  

Z.I. Klychnikova distinguishes three groups of indicators of understanding: 1) communicative; 2) logical-

textual; 3) characterizing the mental state of the reader. (Z.I. Klychnikova 1974: 49) 

At the same time, in particular, the role of the word in the understanding of the text and its influence on the 

process of understanding has recently been studied.  

The role of the word in understanding the text. 

Recently, the fact that the word plays a special role in the process of understanding the text is becoming 

increasingly recognized: whatever the psychological status of the word in perception and understanding, at 

some stage we have to isolate and recognize the words and look for their meanings in the "mental dictionary 

".  

D. Balota (1994: 303) emphasizes that the word is the same basic concept for a psycholinguist as a cell is for 

a biologist; this is explained by the fact that words are the minimum relatively well-defined units that can be 

analyzed at different levels (at the levels of features, letters, graphemes, phonemes, morphemes, at the 

semantic and syntactic levels) and make it possible to identify the features of their processing processes (for 

example, automatic or with attention). 

Many authors come to the conclusion that it is the word that is the critical unit of text segmentation, which 

makes it possible to trace the interaction between signifiers and signifieds, between what is given in the text 

and what is retrieved from memory, and so on. Moreover, Gene Aitchison cites authors who believe that the 

lexicon is the central component of the individual's internal grammar, with the auxiliary role of syntax. 

Hence, it is quite natural that when modeling the processes of understanding a text, a number of questions 

are inevitably raised, the answers to which require operating with certain ideas about the lexicon as such, 

about the specifics of its units, about the features of their organization, storage and retrieval. 

Among domestic studies that allow us to draw interesting conclusions regarding the role of the word in 

understanding the text, let us dwell on the works of E.E. Kaminskaya and N.V. Rafikova, based on the 

concept of the human lexicon. So, in the works (E.E. Kaminskaya 1994; 1998) the results of the experiment 

are discussed on the material of the original poetic text in English and three versions of its translation into 

Russian. The keywords selected by the experts for all four texts under consideration were further presented 

to the student subjects in a free associative experiment. The data obtained convincingly indicate that the 

peculiarities of the identification by translators of the key words of the source text influenced the subsequent 

placement of accents in the texts of translations, and then - through the keywords of the secondary texts - 

caused significant discrepancies in the results of perception of the compared texts. 

According to the results of the study by N.V. Rafikova concluded that on the basis of the psychological 

structure of the same word, different active dynamic systems of meanings can be formed, which act as 

supporting elements of understanding, enhancing the variable nature of understanding the text. More details 

about the materials of these experiments and theoretical considerations about them can be found in the books 

(Zalevskaya et al. 1998; Kaminskaya 1998; Rafikova 1999). 

The theoretical basis of the reviewed studies is the notion of the features of the processes of understanding 

the text, based on the concept of the specifics of the individual lexicon. According to this concept, the word 

during its functioning performs a role comparable to the role of a laser beam when reading a hologram: it 
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makes available to a person a certain conditionally discrete fragment of a continual and multidimensional 

individual picture of the world in all the richness of connections and relationships, the completeness of 

which is provided to varying degrees by conscious reliance on direct and / or indirect inferential knowledge 

and experiences of various types. (A.A. Zalevskaya 1991: 244-245) 
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TƏDRĠS PROSESĠNDƏ YENĠ TEXNOLOGĠYALARDAN ĠSTĠFADƏNĠN ƏHƏMĠYYƏTĠ 
(USE OF NEW TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS  IMPORTANCE) 

 

Zulfiyyə Vəliyeva 
Respublikanın Əməkdar Müəllimi, ADPU  əməkdaşı 

 

ÖZET 

                                                                       

Təlimin keyfiyyətinə təsir edən amillərdən biri pedaqoji texnologiyalardır.Təlim prosesi zamanı 

yüksək keyfiyyətlərə malik şagirdlərin yetişdirilməsi mexaniki hafizəyə deyil, tənqidi təfəkkürə istinad 

etməyi və idraki fəallığın yüksəldilməsini tələb edir.  

Yeni pedaqoji texnologiyaların tədris prosesinə tətbiq edilməsində əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, 

şagirdlər çox qısa yolla heç bir səhvə yol vermədən nəticəyə yaxınlaşa bilsinlər.  

Araşdırmalarda göstərilir ki,‖tədrisdə texnoloji yanaşma tədris prosesini dəqiq idarə etməyə imkan 

verməklə bərabər, təhsil məqsədlərinin əvvəlcədən yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsinə zəmin 

yaratmalıdır‖. Müəllim pedaqoji texnologiyaların tədris prosesinə tətbiqi üçün öz işini elə qurmalıdır ki, 

interaktiv təlim metodlarınin imkanlarından ən optimal yollarla istifadə etməyə nail olsun. Təlim üçün 

metod və texnologiyalar qarşıya qoyulmuş məqsəd və şəraitdən asılı olaraq seçilməlidir… Əsas odur ki, 

təlim uşaqları inkişaf etdirsin, onlara düşünmək, müstəqil fikir söyləmək, biliklərini tətbiq edə bilmək 

bacarıqları aşılasın; onlarda ünsiyyət, anlaşma mədəniyyəti, öz problemlərini həll edə bilmək qabiliyyəti 

formalaşdırsın.  

Yeni pedaqoji texnologiyaların tədris prosesinə tətbiq edilməsində əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, 

şagirdlər çox qısa yolla heç bir səhvə yol vermədən nəticəyə yaxınlaşa bilsinlər.  

Araşdırmalarda göstərilir ki,‖tədrisdə texnoloji yanaşma tədris prosesini dəqiq idarə etməyə imkan 

verməklə bərabər, təhsil məqsədlərinin əvvəlcədən yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsinə zəmin 

yaratmalıdır‖. Müəllim pedaqoji texnologiyaların tədris prosesinə tətbiqi üçün öz işini elə qurmalıdır ki, 

interaktiv təlim metodlarınin imkanlarından ən optimal yollarla istifadə etməyə nail olsun. Təlim üçün 

metod və texnologiyalar qarşıya qoyulmuş məqsəd və şəraitdən asılı olaraq seçilməlidir… Əsas odur ki, 

təlim uşaqları inkişaf etdirsin, onlara düşünmək, müstəqil fikir söyləmək, biliklərini tətbiq edə bilmək 

bacarıqları aşılasın; onlarda ünsiyyət, anlaşma mədəniyyəti, öz problemlərini həll edə bilmək qabiliyyəti 

formalaşdırsın.  

Açar Sözler: Pedaqoji Texnologiya, Tərbiq,Təlim,Fəal 

ABSTRACT 

One of the factors influencing the quality of education is pedagogical technologies. The main purpose of 

applying new pedagogical technologies to the teaching process is to enable students to approach the result in 

a very short time without making any mistakes. 

Research shows that "the technological approach to teaching should allow for accurate management of the 

teaching process, as well as create the basis for the achievement of educational goals at a high level in 

advance." For the application of pedagogical technologies in the teaching process, the teacher must organize 

his work in such a way as to achieve the most optimal use of the opportunities of interactive teaching 

methods. Methods and technologies for training should be selected depending on the goals and conditions 

set.… The main thing is that training develops children, instills in them the ability to think, express 

themselves independently, apply their knowledge; to form in them a culture of communication, 

understanding, the ability to solve their own problems. The main purpose of applying new pedagogical 

technologies to the teaching process is to enable students to approach the result in a very short time without 

making any mistakes. Research shows that "the technological approach to teaching should allow for accurate 

management of the teaching process, as well as create the basis for the achievement of educational goals at a 

high level in advance." For the application of pedagogical technologies in the teaching process, the teacher 

must organize his work in such a way as to achieve the most optimal use of the opportunities of interactive 
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teaching methods. Methods and technologies for training should be selected depending on the goals and 

conditions set.… The main thing is that training develops children, instills in them the ability to think, 

express themselves independently, apply their knowledge; to form in them a culture of communication, 

understanding, the ability to solve their own problems. 

Keywords: Pedagogical Technology, Application, Training, Active 

 

GĠRĠġ 

XXI əsrin tələbləri baxımından təhsildə ənənəviliyin uğurları qorunub saxlanılmaqla yanaşı, 

innovasiyaların, yeni pedaqoji texnologiyaların tətbiqi təhsilin keyfiyyətini yüksəldən mühüm şərtlərdən 

hesab edilməlidir. Elə bu səbəbdən yüzlərlə yeni anlayışlar innovasiyalar kimi təhsilimizə daxil olmuşdur. 

Həyati bacarıqlara əsaslanan təhsil, kurikulum, elektron məktəb, İKT, distant təhsil, fəal və interaktiv 

metodlar, portfolio, Boloniya prosesi, sinergetik təhsil, konstruktiv təhsil, təhsildə sinektika və s. 

təhsilimizin yeni anlayışları olmaqla innovativ təhsilin mühüm sahələri və metodlarıdır.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin ―Azərbaycan Respublikasında təhsilin 

inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası‖ 24 oktyabr 2013-cü il tarixli sərəncamında təlim prosesində 

innovasiyalardan geniş istifadə edilməsi, yeni təlim texnologiyalarının tətbiqi xüsusi qeyd edilmişdir.  

Bu istiqamət təhsilin məzmununun səmərəli mənimsənilməsini təmin edən, yeni pedaqoji 

texnologiyalardan fəal istifadə edən səriştəli təhsilverənin formalaşdırılmasına xidmət edir. Burada 

təhsilverənlərin peşəkarlığının yüksəldilməsi, təhsilalanların nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi üzrə yeni 

sistemlərin qurulması, təhsilalanların istedadının aşkar olunması və inkişafı ilə bağlı aparılan işlər, habelə 

xüsusi qayğıya ehtiyacı olanlar üçün inklüziv təlim metodologiyasından istifadə xüsusi diqqətə alınır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 

―Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası‖ sənədində ölkəmizdə qabaqcıl 

texnologiyalara əsaslanan infrastruktura malik təhsil sisteminin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. Ona görə 

də innovativ təlim metodlarından müasir pedaqoji texnologiyalardan səmərəli istifadə sürətlənməkdədir.  

Təlimin keyfiyyətinə təsir edən amillərdən biri pedaqoji texnologiyalardır.Təlim prosesi zamanı 

yüksək keyfiyyətlərə malik şagirdlərin yetişdirilməsi mexaniki hafizəyə deyil, tənqidi təfəkkürə istinad 

etməyi və idraki fəallığın yüksəldilməsini tələb edir.  

Yeni pedaqoji texnologiyaların tədris prosesinə tətbiq edilməsində əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, 

şagirdlər çox qısa yolla heç bir səhvə yol vermədən nəticəyə yaxınlaşa bilsinlər.  

Araşdırmalarda göstərilir ki,‖tədrisdə texnoloji yanaşma tədris prosesini dəqiq idarə etməyə imkan 

verməklə bərabər, təhsil məqsədlərinin əvvəlcədən yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsinə zəmin 

yaratmalıdır‖. Müəllim pedaqoji texnologiyaların tədris prosesinə tətbiqi üçün öz işini elə qurmalıdır ki, 

interaktiv təlim metodlarınin imkanlarından ən optimal yollarla istifadə etməyə nail olsun. Təlim üçün 

metod və texnologiyalar qarşıya qoyulmuş məqsəd və şəraitdən asılı olaraq seçilməlidir… Əsas odur ki, 

təlim uşaqları inkişaf etdirsin, onlara düşünmək, müstəqil fikir söyləmək, biliklərini tətbiq edə bilmək 

bacarıqları aşılasın; onlarda ünsiyyət, anlaşma mədəniyyəti, öz problemlərini həll edə bilmək qabiliyyəti 

formalaşdırsın.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin ―Azərbaycan Respublikasında təhsilin 

inkişafı üzrə Dövlət strategiyası‖ 24 oktyabr 2013-cü il tarixli sərəncamı (4) təhsilimizin inkişafında, 

pedaqoji elmimizin inkişafında yeni bir mərhələni açmışdır. Bu sənəd təhsil sistemimizin metodoloji əsası, 

pedaqoji elmimizin təməl prinsipidir. Bu sənəd ölkə prezidentinin təhsilə göstərdiyi ardıcıl diqqət və 

qayğısından, onun təhsil haqqında dediyi müdrik kəlamlarından və xüsusilə ―maddi kapitalın insan 

kapitalına çevirmək‖ ideyasından qaynaqlanır ki, bu da səriştəli müəllim kadrları hazırlığının mühüm 

şərtidir. Bu dövlət sənədində təhsildə innovasiyalardan istifadəyə xüsusi diqqət yetirilmiş və deyilmişdir: 

"Təhsilin inkişafında mühüm irəliləyişlərə nail olmuş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, informasiya-

kommunikasiya texnologiyalarına əsaslanan, yaradıcı düşüncəni inkişaf etdirən və təhsilalanın fərdi 

xüsusiyyətlərini nəzərə alan müasir, fəal-interaktiv təlim metodları daha yüksək nəticələr verir. Həmin 

məqsədlə, davamlı olaraq mütərəqqi tədris metodlarının yaradılması və müəllimlərin səriştəsinin artırılması 

təhsil siyasətində mühüm yer tutur‖ (4). Bu gün məktəblərimizdə tədris prosesində interaktiv təlim 
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metodlarından, innovasiyalardan istifadə getdikcə genişlənməkdə, artmaqda və öz səmərəsini verməkdədir. 

Alimlərin fikrincə, səmərəli, təkmil pedaqoji fəaliyyətin yarısı pedaqoji texnologiyaların, o biri yarısı isə 

müəllimin pedaqoji ustalığının payına düşür.  

Dünya təcrübəsinin öyrənilməsi təhsildə innovasiyaların uğurlu tətbiqində başlıca amil kimi 

dəyərləndirilməlidir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Dövlət Neft 

Akademiyasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş mərasimdəki çıxışında demişdir: ―Biz inkişaf etmiş 

ölkələrin təcrübəsini bilirik və görürük ki, o ölkələr, sözün əsl mənasında, inkişaf edir ki, orada təhsilin 

səviyyəsi yüksəkdir. Biz çalışırıq ki, Azərbaycanda bu sahəyə daim diqqət göstərilsin, praktiki tədbirlər 

görülsün, həm təhsil sisteminin maddi-texniki bazası güclənsin, eyni zamanda və ən önəmlisi təhsilin 

keyfiyyəti artsın. Həm orta, həm də ali məktəblərdə bu proses ardıcıllıqla, vahid sistem şəklində 

aparılmalıdır və aparılır‖.  

―İnnovasiya‖ termini latın dilində ―innovato‖ sözündən olub, ―yeniləşmə‖ və ―yaxınlaşma‖ deməkdir.  

İnnovasiya yüksək səmərəliliyə malik yeniliyin tətbiqi, insanın intellektual fəaliyyətinin, kəşfinin, 

ixtirasının son nəticəsi kimi şərh olunur. İnnovasiya fəaliyyətin nəticəsi yeni və ya təkmilləşdirilmiş məhsul 

(iş, xidmət), texnoloji proses, həmçinin ictimai münasibətlərin müxtəlif sahələrində təşkilati-texniki, 

maliyyə-iqtisadi və digər hallar hesab edilir. Təhsildə innovasiyanın reallaşdırılması, məhz qeyd olunan 

xüsusiyyətlər bu sahəyə tətbiq olunması ilə bağlıdır.  

Təlim prosesində innovasiyalardan istifadə :  

– təlim prosesində öyrənənin şəxsiyyətini ön plana çəkir; – uğurlu öyrədən-öyrənən, məktəb-ailə 

münasibətləri yaradır; – öyrənənlərin nailiyyətlərini qiymətləndirməyin üsul və vasitələrindən uğurla istifadə 

etmək; – qiymətləndirmə nəticələrinin təhlilinə əsasən müvafiq qərarlar qəbul etmək.  

- öyrənmə prosesində öyrənənlərin şüurluluğu, fəallığı təmin edilir.  

- öyrənilən material uzun müddət yadda qalır.  

Müəllim təlim zamanı yeni pedaqoji texnologiyaların tətbiqinə nail olursa, o, təşkilatçılığı üzərinə 

götürməklə şagirdlərin fəallığını artırmış olur ki, bu da onların interaktiv fəaliyyətlərinin artmasına, 

inteqrativ bilik və bacarıqlarının dərinləşməsinə, intellektual səviyyələrinin yüksəlməsinə səbəb olur.  

Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra demokratik yolla vətəndaşa, ümumilikdə cəmiyyətə 

xidmət yüksəlmiş, həmçinin  müstəqil dövlətin iqtisadi-siyasi, mədəni yüksəlişinə və gənc nəslin inkişafına 

gətirib çıxarmışdır. 

―Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat proqramı haqqında‖ (15 iyun 1999-cu il) qəbul 

edilmiş fərman təhsilin inkişafına təkan vermişdir.  

İslahatın tələbləri baxımından təhsilləndirici, tərbiyələndirici və inkişaf  etdirici sahələr diqqət 

mərkəzində olmaqla yeni-yeni təlim metodları – innovativ elmi metodlar yaranmışdır. Bu da öz növbəsində 

dünya təhsil sisteminə, qloballaşma prosesinə yaxınlaşmağa imkan vermişdir. 

Fəal təlim, interaktiv təlim, tənqidi təfəkkür, didaktik təfəkkür, məntiqi təfəkkür, nəzəri təfəkkür, 

deduktiv təfəkkür, texniki təfəkkür, produktiv (yaradıcı) təfəkkür, sistemli təfəkkür və s.
 
meydana gəlmişdir 

[3, s.13].Təlim zamanı müəllim bu üsullardan istifadə etməklə humanistliyə, şəxsiyyətin yetişməsinə, 

müəllim-şagird münasibətlərinin əməkdaşlığını və s. önə çəkməlidir.  Müasir dərs şagirdlərdə müəyyən 

bilik əldə etməsinə və vərdişlərin yaranmasına, formalaşmasına imkanlar açır [5, s.52]. 

 Təlimin formalaşdırılmasında bir sıra metodlar xüsusi əhəmiyyət daşıyır: 

 — Kollektivlə iş: Qruplarda iş, Cütlərlə iş, Fərdi iş, Beyin həmləsi, Anlayışların çıxarılması, 

Müzakirə, Rollar üzrə oyun, Layihələrin hazırlanması, Təqdimatlar, Debat Müzakirə xətləri, Esse, fasiləli 

oxu üsulu, Qrup bölgüsünün aparılmasına dair və s. göstərmək olar. Fənnin tədrisi prosesində şagird 

nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi də diqqət mərkəzində olmalıdır. Qiymətləndirmənin də bir çox meyarları 

vardır: 

Pedaqoji tədqiqatlardan məlum olur ki, tədrisin əsаsını üç məsələ təşкil еdir: "Nə üçün öyrənilməlidir", 

"Nə öyrənilməlidir", "Nеcə öyrənilməlidir".  

"Nə üçün öyrənilir" suаlınа cаvаb vеrən cəhətlər tədris prosesinin məqsəd və vəzifələrini təşкil еdir. 

Bu, əsаsən tədris proqramlarının izаhаt vərəqində, metodik vəsait və göstərişlərdə, "Pedaqogika" 

dərsliklərində öz ifаdəsini tаpır.  
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"Nə öyrənilməlidir" suаlınа cаvаb Dövlət Təhsil Standartlarında, kurikulumlarda, tədris 

prоqrаmlarında, dərslik və dərs vəsaitlərində öz əksini tapır. "Nə öyrənilməli" suаlına cаvаb əsasən dövlət 

tərəfindən müəyyənləşdirilir və dеməк оlаr кi, uzun müddət dəyişilməz olaraq qаlır. "Nеcə öyrənilməli?" 

suаlınа cаvаb isə bu artıq metodikadır. Bu məsələlər fənnə dахil оlаn mаtеriаllаrın hаrаdа, кim tərəfindən, 

necə və hаnsı metodlarla öyrədilməsini əhаtə еdir.  

Qeyd edək ki, tədrisə dахil оlаn mаtеriаllаrı "nеcə öyrətməк", hаnsı iş fоrmаlаrındаn, metod və 

vаsitələrdən istifаdə еtməк bаrədə hökmlər vermək, rеsеpt хаrакtеrli göstərişlər vеrməк çətindir. Çünki 

öyrətmə prosesi orijinal, bir birinə bənzəməyən, yalnız müəllimin öyrətmə metodikasına xas olan bir 

pedaqoji prosesdir. Bunun nəticəsidir кi, tədris prosesində istifаdə оlunаn metodlar, iş fоrmаlаrı hаqqındа bu 

gün də çох müхtəlif fiкirlər söylənilir. Məlum оlduğu кimi, tədris prоsеsində əsаs üç аmil iştirак еdir: 

müəllim, şаgirdlər və tədris оlunаn mаtеriаllаr. Təlim metod və vаsitələrdən bəhs еdən pedaqoq alimlər 

bunlаrdаn birini və yа iкisini əsаs götürür və оnlаrı акtuаllаşdırır, оnlаrа üstünlüк vеrirlər. Bu proses 

müxtəlif dövrlərdə müxtəlif cür işlənmiş və həyata keçirilmişdir.  

2005-ci ildə Azərbaycan Avropa məkanına inteqrasiya olundu, Boloniya təhsil prosesinə qoşuldu, 

qlobal dünyaya daxil oldu. Məhz bu dövrdən etibarən interaktiv təlim metodları meydana gəldi. Bu metodlar 

tez bir zamanda rəğbət qazandı və məktəblərimizdə geniş istifadə edilməyə başlandı. İntеrакtiv təlim 

metodları şаgirdlərin fəаl idrак fəаliyyətinə əsаslаnаn və təhsil prоsеsinin digər iştirакçılаrı ilə əməкdаşlıq 

şərаitində həyаtа кеçirilən təlimi nəzərdə tutur.  

Bu bir növ ―necə öyrətmək‖ məsələsini özündə ehtiva edir. Strategiyada göstərilir ki, ―Təhsilin 

inkişafında mühüm irəliləyişlərə nail olmuş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, informasiya-kommunikasiya 

texnologiyalarına əsaslanan, yaradıcı düşüncəni inkişaf etdirən və təhsilalanın fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə 

alan müasir, fəal-interaktiv təlim metodları daha yüksək nəticələr verir. Həmin məqsədlə, davamlı olaraq 

mütərəqqi tədris metodlarının yaradılması və müəllimlərin səriştəsinin artırılması təhsil siyasətində mühüm 

yer tutur‖ (1). Bu gün məktəblərimizdə tədris prosesində interaktiv təlim metodlarından istifadə getdikcə 

genişlənməkdə, artmaqda və öz səmərəsini verməkdədir. Avropa alimlərinin fikrincə, səmərəli, təkmil 

pedaqoji fəaliyyətin yarısı pedaqoji texnologiyaların, o biri yarısı isə müəllimin pedaqoji ustalığının payına 

düşür.  

İntеrакtiv təlim metodları müəllim və şаgirdlərin fəаl əməкdаşlığını ön plаnа çəкir. Burada yalnız 

müəllim- şagird əməkdaşlığı deyil, həm də şagird-şagird əməkdaşlığı əsas yer tutur. "İnteraktiv təlim zamanı 

müəllimin başlıca vəzifəsi şagirdlərə yardımçı olmaqdan, təlim prosesində şagirdlərin fəaliyyətini 

əlaqələndirib onları yaradıcı axtarışa həvəs yaratmaqdan, axtarıb araşdırmağı, nəyi harada öyrənməyi 

öyrətməkdən ibarətdir" (2, I c. s.636).  

Həm biliк mənbəyinə, həm şаgirdlərin qаvrаmа, dərкеtmə хüsusiyyətlərinə, həm də müəllim ilə 

şаgirdlərin əməкdаşlığınа əsаslаnаn interaktiv təlim metodları şagirdlərin təfəkkürünü, yaradıcı fəaliyyətini 

inkişaf etdirir. "Təcrübə göstərir ki, şagirdlərin təfəkkür müstəqilliyi mühüm didaktik əhəmiyyət kəsb 

etməklə yanaşı, həm də zəruri tərbiyəvi əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, şagirdmüstəqil bilik qazanmaqla 

(yaradıcı və tənqidi təfəkkür prosesində) həm də fəal həyat mövqeyinə malik olur, onda təşəbbüskarlıq, öz 

gücünə inam, çətinliklərdən qorxmamaq kimi müsbət iradi keyfiyyətlər formalaşır" (3, s. 6).  

Fəal və interaktiv metodların tətbiqi prinsipləri müəyyənləşdirilmişdir ki, onlar aşağıdakılardır:  

1) Şəxsiyyət yönümlü təlim prinsipi; 2) fəal idrak prinsipi; 3) inkişafetdirici təlim prinsipi; 4) 

qabaqlayıcı təlim prinsipi; 5) Təlim və tərbiyənin çevikliyi prinsipi; 6) əməkdaşlıq prinsipi; 7) dialoji təlim 

prinsipi (4, s. 9-10).  

―İnteraktiv‖ latın sözü olub əsas iki mənada təqdim olunur. Birincisi ―intero‖ şəklində, yəni ―daxili‖, 

―içəri‖ mənasında, ikincisi isə ―internaşin‖ şəklində yəni ―ara‖, ―qarşılıqlı əlaqə‖ ―beynəlxalq‖ mənasında 

işlədilir. ―Aktiv‖ və ya ―akt‖ sözü isə beynəlxalq status almış ―aktivişhin‖ sözündən olub ―fəaliyyət‖, ‖fəal‖, 

―fəallıq‖, ―fəallaşmaq‖ mənasında işlədilir. Demək ―İnteraktiv‖ ―qarşılıqlı əlaqə‖, ―anlaşma‖, ―əməkdaşlıq‖, 

―dialoq‖ və daxilə təsir deməkdir. Bu prosesdə hər iki tərəfin fəallığı mühüm yer tutur. Bu fəallaşma adi və 

normal fəallaşma kimi deyil, çevik və dinamik fəallaşma kimi başa düşülür. Deməli, ―interaktiv‖ sözü 

pedaqoji prosesin son dərəcə dinamik fəallaşdırılması kimi başa düşülməlidir. Bu prosesdə hər bir şagirdin 

öz müstəqil fikri, düşüncəsi və ideyası olur və hər bir zəif şagird də fəallaşır və təşəbbüskar olur. Bütün 



  

5th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE 
SCIENCES CONFERENCE   

 

May 24-25, 2022 Azerbaijan State Pedagogy University, Shamakhi Campus ~ 158 ~ 
 

bunlar da heç şübhəsiz təlim keyfiyyətinin yüksəlməsinə, təkmilləşməsinə bilavasitə təsir göstərir, 

şagirdlərin mənimsəmə keyfiyyətini artırır.  
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ĠBTĠDAĠ SĠNĠFLƏRĠN RĠYAZĠYYAT DƏRSLƏRĠNDƏ MODELLƏġDĠRMƏNĠN ROLU 

 

Firidə Mustafayeva 

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şamaxı filialı 

 

XÜLASƏ 

Riyaziyyatın klassik tərifi belə ifadə olunur: ―Riyaziyyat real aləmin fəza formaları və miqdari 

münasibətlər haqqında elmdir‖. 

Məlumdur ki, riyaziyyat elminin obyekti – kəmiyyətlər və onların ölçülməsindən ibarətdir. Bunu 

həyata keçirmək üçün müxtəlif metodlardan və vasitələrdən istifadə olunur. Riyaziyyat elminin inkişafı 

məhz müvafiq metod və vasitələrin inkişaf edilməsi ilə və tətbiqi ilə əlaqədardır.  

Həmin vasitələrdən biri də riyazi model anlayışıdır ki, son illər riyaziyyat təlimində öz yerini və 

rolunu tapmışdır.  

Mücərrəd riyazi anlayışları şagirdlərə öyrətmək üçün onların modellərindən istifadə olunur.  

Obyekt və prosesə qurulmuş model, onun mühüm xassələrini əks etdirməklə gələcəkdə onun dəyişmə 

mexanizmini müəyyən etməyə imkan verir. Eyni bir model müxtəlif obyektləri ifadə edə bilər və ya eyni bir 

hadisəyə müxtəlif modellər uyğun gələ bilər.  

İstər elmi tədqiqatlarda, istərsə də təlim prosesində model o zaman tətbiq edilir ki, iş prosesi səmərəli 

və asan olsun. 

Yekun olaraq qeyd edə bilərik ki, riyaziyyat təlimində şagirdlərin fəza təsəvvürlərini və məntiqi 

təfəkkürünü inkişaf etdirmək üçün modelləşdirmə mühüm əhəmiyyətə malikdir.  

Riyaziyyat təlimində modelləşdirmə bir metod kimi tətbiq edilə bilər. Məsələn, ibtidai siniflərdə, 

xüsusən III-IV siniflərdə şagirdlərin riyazi-məntiqi təfəkkürünü formalaşdırmaq və inkişaf etdirmək üçün 

məsələ mühüm rol oynayır. Məsələ həlli vasitəsilə təlim qarşısında qoyulan bütün məqsədlər həyata 

keçirilir. Bu cəhətdən məsələ həlli prosesi şagird üçün çətinlik törətməsin deyə, onun həlli mərhələlərə 

ayrılır və hər mərhələdə model və ya modelləşdirmə elementlərindən istifadə olunur. Məsələn, məsələnin 

analitik və ya sintetik təhlilini asanlaşdırmaq üçün məsələ məzmununun qısa yazılışı və formalarından 

istifadə olunur. Buraya sxemlər, şərti işarələr və s. aid edilir. Məsələnin həllinin modelləşdirilməsi – həll 

üsulundan asılıdır. Məsələn, məsələnin ayrı-ayrı əməllər üzrə həlli (hesab üsulu), məsələnin tənlik qurmaqla 

həlli (cədvəl üsulu), məsələnin ifadə tərtib etməklə həlli və s. Modeldə iştirak edən parametrlərə qarşı 

onların konkret riyazi ifadə və ya qiymətləri qoyulur və bununla da məsələ həllinin konkret alqoritmi 

müəyyən edilir.  

Açar sözlər: Model, Tədqiqat, Obyekt, Məntiqi Təfəkkür, Təlim 

  

ABSTRACT 

The classical definition of mathematics is expressed as follows: "Mathematics is the science of spatial 

forms and quantitative relations of the real world." 

It is obvious that the object of mathematical science is quantities and their measurement. Various 

methods and tools are used to do this. The development of mathematical science is associated with the 

development and application of appropriate methods and tools. 

One of these tools is the concept of mathematical model, which in recent years has found its place and 

role in the teaching of mathematics. 

Their models are used to teach students abstract mathematical concepts. 

The model built on the object and the process allows to determine the mechanism of its change in the 

future, reflecting its important properties. The same model can represent different objects, or different 

models can correspond to the same event. 

The model is applied both in scientific research and in the training process when the work process is 

efficient and easy. 
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In conclusion, modeling is important in the development of students' spatial imagination and logical 

thinking in mathematics teaching. 

Modeling can be used as a method in maths teaching. For example, in primary school, especially in 

grades III-IV, the word problem plays an important role in the formation and development of students' 

mathematical and logical thinking. All the goals of the training are achieved through problem solving. In this 

regard, in order not to have difficulty for students  in the problem-solving process, its solution is divided into 

stages, and each stage uses elements of modeling or simple models. For example, summaries and forms of 

word problem content are used to facilitate analytical or synthetic analysis of a problem. Schemes, symbols, 

etc. are included here. The modelling of the word problem depends on the solution method. For example, the 

solution of the problem using different operations (calculation method), the solution of the problem by 

building an equation (table method), the solution of the problem by compiling an expression, and so on. 

Opposite to the parameters involved in the model, their specific mathematical expression or values are 

set, and a specific algorithm for solving the problem is determined. 

Keywords: Model, Research, Object, Logical Thinking, Training 

 

GĠRĠġ 

 Riyaziyyatın klassik tərifi belə ifadə olunur: ―Riyaziyyat real aləmin fəza formaları və miqdari 

münasibətlər haqqında elmdir‖. 

 Məlumdur ki, riyaziyyat elminin obyekti – kəmiyyətlər və onların ölçülməsindən ibarətdir. Bunu 

həyata keçirmək üçün müxtəlif metodlardan və vasitələrdən istifadə olunur. Riyaziyyat elminin inkişafı 

məhz müvafiq metod və vasitələrin inkişaf edilməsi ilə və tətbiqi ilə əlaqədardır.  

 Riyaziyyatın məktəbdə tədrisi keyfiyyətini təmin etmək üçün pedaqoqlar, psixoloqlar, riyaziyyatçı 

metodistlər müxtəlif prinsiplər, metodlar və vasitələr müəyyənləşdirmişlər. Həmin vasitələrdən biri də riyazi 

model anlayışıdır ki, son illər riyaziyyat təlimində öz yerini və rolunu tapmışdır.  

 Əslində model anlayışı riyaziyyatın mahiyyətindən və məzmunundan irəli gəlir və bütün riyazi 

işarələr, sxemlər, cədvəllər, şərti yazılışlar, düsturlar, tənliklər, bərabərsizliklər riyazi modellər olub, 

mücərrəd anlayışların, tənliklərin mənimsənilməsini asanlaşdırmaq, yazılışları konkretləşdirmək üçün tətbiq 

olunur. Deməli, model bir vasitə kimi riyaziyyat təlimində də həmişə tətbiq olunmuşdur. Bu anlayış son on 

illikdə ibtidai siniflərin riyaziyyat təliminə daxil edilmişdir. Bəs model nədir? 

 Sözün geniş mənasında model – hər hansı obyektin, prosesin, hadisənin analoq obrazı və ya təsviri, 

sxemi, çertyoju olub, onu əvəz edən vasitə kimi istifadə olunur. Məsələn, qlobus, xəritə, nəqliyyatın hərəkət 

cədvəli, hava haqqında məlumat cədvəli, atmosfer təzyiqinin dinamikası cədvəli və s. modellərə aiddir. 

 Bəs modelləşdirmə nədir?  

 Hər hansı obyektin və ya obyektlər sisteminin tədqiq edilməsi üçün onların modellərinin qurulmasına 

modelləşdirmə deyilir.  

 Modellər tədqiq olunan obyekt və ya hadisəsinin zəruri olan ən mühüm xassə və ya əlamətlərini 

özündə əks etdirir. Model tədqiqat işini asanlaşdırmağa, səmərəli etməyə imkan verir. İstənilən elmi tədqiqat 

metodu modelləşdirmə ideyasına əsaslanır və aşağıdakı növləri tətbiq olunur: 

 1) işarələr-model kimi; 

 2) mücərrəd modellər, məsələn, həndəsi fiqurlar, rəqəmlər və onların vasitəsilə yazılan ədədlər və s.; 

 3) əşya modelləri. 

 Təlim proesesində tətbiq olunan əyani vasitələrin təsnifi: 

 1) təbii əyanilik; 

 2) əldə və ya fabrik-zavodda hazırlanan əyanilik - əslində müvafiq modellər olub, mənimsəməni 

sürətləndirən vasitələrdir. 

 Məlumdur ki, riyaziyyat təlimində çətinlik əsasən məsələ həlli ilə bağlı olur. Ona görə də məsələ 

məzmununu əyaniləşdirilməsindən (modelləşdirilməsindən) istifadə olunur. Məsələn, məsələ məzmununun 
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qısa şəkildə yazılışı formaları – məsələnin modelləşdirilməsinin ilkin mərhələsi hesab olunur. Məsələyə 

uyğun qurulan və ya tərtib edilən tənlik də məsələnin həlli modeli adlanır.  

 Mücərrəd riyazi anlayışları şagirdlərə öyrətmək üçün onların modellərindən istifadə olunur.  

 Obyekt və prosesə qurulmuş model, onun mühüm xassələrini əks etdirməklə gələcəkdə onun 

dəyişmə mexanizmini müəyyən etməyə imkan verir. Eyni bir model müxtəlif obyektləri ifadə edə bilər və ya 

eyni bir hadisəyə müxtəlif modellər uyğun gələ bilər. Məsələn, bütün cüt natural ədədləri 2n (n-natural 

ədəddir) şəklində, tək natural ədədləri 2n1 (n-natural ədəddir) şəklində ifadə etmək olar.  

 Başqa bir misal ―6n1 və ya 6n1 şəklində sadə ədədlər var‖ təklifi göstərir ki, n-in ixtiyari natural 

qiymətində həm sadə ədədlər, həm də mürəkkəb ədədlər var. Bu onu göstərir ki, 6n1 həm sadə ədədlərin, 

həm də müəyyən mürəkkəb ədədlərin modelidir. Yəni, eyni bir modelə müxtəlif obyektlər uyğun gəlir. 

 İstər elmi tədqiqatlarda, istərsə də təlim prosesində model o zaman tətbiq edilir ki, iş prosesi səmərəli 

və asan olsun. 

 Yekun olaraq qeyd edə bilərik ki, riyaziyyat təlimində şagirdlərin fəza təsəvvürlərini və məntiqi 

təfəkkürünü inkişaf etdirmək üçün modelləşdirmə mühüm əhəmiyyətə malikdir.  

ARAġDIRMA 

İbtidai siniflərdə riyaziyyat təlimi digər fənlərin, xüsusən də ana dili təlimindən fərqlənir. Çünki, bir 

tədris fənni kimi riyaziyyatın öz anlayışları, təklifləri, obyektləri və onların xassələri, simvolları, sxemləri və 

s. vardır. Bütün bunların şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsi üçün müxtəlif metodlardan və vasitələrdən 

istifadə olunur. Bu vasitələrdən bir növü də riyazi məzmunu özündə əyani şəkildə əks etdirən sxemlər, 

şəkillər, şərti işarələrdir ki, onlar ümumi şəkildə model adlandırılır. Modellərin bir didaktik xüsusiyyəti 

ondan ibarətdir ki, şagird həmin əyani təsvir əsasında riyazi məzmunu şifahi və ya yazılı təsvir etməyə 

çalışır və bu da riyazi nitqin inkişaf etməsinə kömək edir.  

 I-IV siniflər üzrə modellərdən istifadə üzrə konkret mövzuları qeyd edək. 

I sinif üzrə: 

- toplama və çıxma əməllərini bir münasibət kimi modellərlə göstərmək; 

- ədədi ifadələrin və dəyişəni olan ifadələrin modellərlə göstə-rilməsi: 

- əşyaların müstəvi üzərində və fəzada qarşılıqlı vəziyyətlərinin göstərilməsi; 

- həndəsi obrazların modellərlə göstərilməsi; 

- eynicinsli kəmiyyətlərin müqayisəsinin modellərlə təsvir edil-məsi; 

- standart və standart olmayan ölçü vahidlərinin modellərlə göstərilməsi və müqayisə edilməsi; 

- əşyalar və hadisələr haqqında məlumatların modellərlə təsvir edilməsi. 

II sinif üzrə: 

- ədəd anlayışı ilə ədədin tərkib hissələri arasındakı münasibətlərin modellərlə göstərilməsi; 

- hesab əməlləri xassələrinin modellərlə göstərilməsi; 

- ədədi bərabərlik və tənliklərin riyazi məzmununun modellərlə göstərilməsi; 

- istiqamət və məsafə anlayışlarının modellərlə əyaniləşdirilməsi; 

- müxtəlif məlumatların modellərlə göstərilməsi. 

III sinif üzrə: 

- 1000 dairəsində ədədlərin mərtəbələri arasındakı miqdari münasibətlərin modellərlə göstərilməsi; 

- hesab əməlləri komponentləri ilə nəticəsi arasındakı əlaqələrin və asılılığın modellərlə təsvir edilməsi; 

- həndəsi fiqurlar arasındakı cins-növ münasibətlərinin model-lərlə göstərilməsi; 

- toplama və vurma əməlləri arasındakı əlaqənin modellərlə təsviri; 

- bölmə və çıxma əməlləri arasındakı əlaqənin modellərlə təsviri; 

- kəmiyyətlərin ölçü vahidləri arasındakı əlaqənin modellərlə təsviri; 

- ədəd anlayışının genişləndirilməsi prinsipinin əyaniləşdirilməsi; 

- hissə və kəsr anlayışlarının əyani şəkildə müqayisə edilməsində modellərdən istifadə olunması. 

IV sinif üzrə: 
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- ədədin sinif və mərtəbə anlayışları arasındakı əlaqə və münasibətlərin modellərlə təsviri; 

- məsələ məzmununun qısa yazılışında modellərdən istifadə olunması; 

- məsələnin alqoritmik üsulla həllində modellərdən istifadə olunması; 

- çoxrəqəmli ədədlərin nömrələnməsində modellərdən istifadə olunması; 

- dəyişəni olan ifadələrin ədədi qiymətlərinin müqayisəsində modellərdən istifadə olunması; 

- hadisələrin müqayisəsi və təsnifində modellərdən istifadə olunması; 

- sadə kəsrlərin müqayisəsində modellərdən istifadə olunması. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz məsələlər I-IV siniflərin riyaziyyat kursunda şagirdlərin dərketmə bacarıqlarını 

inkişaf etdirmək üçün tez-tez tətbiq olunur. Lakin, nəzərə almaq lazımdır ki, riyaziyyat fənni şagirdlərin 

mücərrəd təfəkkürünün inkişafında mühüm rol oynayır. Ona görə də zəruri olmayan situasiyalarda 

əyanilikdən az istifadə olunmalıdır.  

TAPINTILAR 

Elmi-texniki tərəqqi respublikamızda təhsil keyfiyyətinin artırılmasına böyük imkanlar açmışdır. Bu ilk 

növbədə təlim metodlarının yeniləşdirilməsi və pedaqoji texnologiyalardan istifadə olunması ilə əlaqədardır. 

Hazırda riyaziyyat elmində və riyaziyyatın təlimində model anlayışından geniş istifadə olunur. Real aləmin 

obyektlərinin öyrənilməsi və onların xassələrinin mücərrədləşdirilərək riyazi dildə ifadə edilməsi elmi 

biliklərin mənimsənilməsinə imkan verir. Obyekt və ya hadisələri (prosesləri) öyrənərkən, tədqiqat 

məqsədinə uyğun olan xassələrdən istifadə olunur. Deməli, real obyekt əvəzinə, onun əlverişli ölçüdə 

hazırlanmış şəkli və ya modeli üzərində tədqiqat və ya araşdırma aparılır. Məsələn, insan modeli kimi, 

maniken, kukla, heykəl və s. istifadə etmək olar. Riyaziyyatdan hər hansı tətbiq məsələsini həll etmək üçün 

onun modeli hazırlanır və kəmiyyətlər arasındakı miqdari münasibətlər aşkar edilir. 

 Model – öyrənilən real obyektin, proses və hadisənin əsas xassələrini özündə əks etdirən hər hansı 

yeni bir obyektidir. Belə modellərə mücərrəd modellər deyilir. Riyazi modellər də mücərrəd modellərdir. 

Çünki, riyazi model – reallığın riyazi təsviri və ya riyazi dildə ifadə formasıdır. 

 Model qurularkən qəbul edilən fərziyyənin düzgünlüyü real sistemdə aparılan ölçmələr ilə yoxlanıla 

bilər.  

 ―Model‖ termini latın sözü olub, ―Modulas‖ deməkdir və ―örnək‖, ―nümunə‖ mənasını verir. Hər 

hansı bir obyektin model vasitəsi ilə ifadə edilməsi modelləşdirmə adlanır. Riyazi modelləşdirmədə sistemli 

təhlil metodundan istifadə olunur. ―Modelləşdirmə‖ – ciddi problemi qoyan hər hansı bir real  və ya 

mücərrəd hadisənin canlandırılması və onun vasitəsi ilə problemin həll edilməsi deməkdir‖. 

  

 İnformatikanın tədrisi prosesində şagirdlər formalaşdırma, modelləşdirmə, alqoritmlərşdirmə və 

proqramlaşdırma elementləri ilə tanış edilir. Əslində bunlar məzmun xətləri olub, bunlara hazırlıq ibtidai 

siniflərin riyaziyyat təlimində görülür; ədədi ifadə, dəyişəni olan ifadə, bərabərlik, tənlik tərtib edilməsi – 

formalaşdırma mərhələsindən başlayır, modelləşdirmə prosesində mücərrədləşdirmə artırılır və nəhayət 

məsələnin həlli alqoritmi tərtib edilir. İstənilən məsələnin həllində kompüterdən də istifadə oluna bilər. Bu 

zaman məsələni kompüter dilinə çevirmək üçün formalaşdırma, modelləşdirmə və alqoritmləşdirmədən 

istifadə olunur. İnformasiyanı kompüterə daxil etmək üçün proqramlaşdırmadan istifadə olunur. Şagird real 

hadisəni ana dilindən riyazi dilə və ondan da maşın dilinə keçirməyi öyrənir. Bu mərhələlərin hər biri 

modelləşdirmə ilə bağlıdır. Təcrübə göstərir ki, riyaziyyat və ya informatika təlimində şagirdlər yeni forma 

və ya yanaşmalara maraq göstərirlər. Çünki, modelləşdirməni əyləncəli və maraqlı edən onun real 

həqiqətləri müxtəlif obraz, alqoritm və ya əyani-qrafik təsvirlərlə ifadə olunmasıdır. Bu formaların hər 

birində riyazi münasibətlər, qanuna-uyğunluqlar öz əksini tapır. Məsələdə verilənlərin, şərtlərin, 

kəmiyyətlərin məchul qiymətlərinin birlikdə şagirdə təqdim edilməsi – məsələ həlli yolunu müəyyən etmə 

zərurətini qarşıya qoyur. Aşkar görünməyən həll alqoritmi (modeli) kəmiyyətlər arasındakı funksional 

asılılıqların birlikdə nəzərdən keçirilməsini tələb edir.   
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Riyaziyyat təlimində modelləşdirmə bir metod kimi tətbiq edilə bilər. Məsələn, ibtidai siniflərdə, 

xüsusən III-IV siniflərdə şagirdlərin riyazi-məntiqi təfəkkürünü formalaşdırmaq və inkişaf etdirmək üçün 

məsələ mühüm rol oynayır. Məsələ həlli vasitəsilə təlim qarşısında qoyulan bütün məqsədlər həyata 

keçirilir. Bu cəhətdən məsələ həlli prosesi şagird üçün çətinlik törətməsin deyə, onun həlli mərhələlərə 

ayrılır və hər mərhələdə model və ya modelləşdirmə elementlərindən istifadə olunur. Məsələn, məsələnin 

analitik və ya sintetik təhlilini asanlaşdırmaq üçün məsələ məzmununun qısa yazılışı və formalarından 

istifadə olunur. Buraya sxemlər, şərti işarələr və s. aid edilir. Məsələnin həllinin modelləşdirilməsi – həll 

üsulundan asılıdır. Məsələn, məsələnin ayrı-ayrı əməllər üzrə həlli (hesab üsulu), məsələnin tənlik qurmaqla 

həlli (cədvəl üsulu), məsələnin ifadə tərtib etməklə həlli və s. 

 Modeldə iştirak edən parametrlərə qarşı onların konkret riyazi ifadə və ya qiymətləri qoyulur və 

bununla da məsələ həllinin konkret alqoritmi müəyyən edilir.  

NƏTĠCƏ 

İbtiadi siniflərin riyaziyyat kursunun təlimində modelləşdirmə şagirdlərin qrupla və diferensiasiyalı 

müsətqil işlərinin təşkili və biliklərinin yoxlanılması üçün təsirli, əlverişli vasitədir.  

Modelləşdirmə  şifahi və yazılı hesablamalara nisbətən az əqli gərginlik tələb edir. Ona görə də bu 

fəaliyyətdə şagirdlər az yorulurlar. Bu baxımdan dərsdə tədris işi növlərinin düzgün növbələşməsinin 

əhəmiyyəti böyükdür. Kiçik məktəblilərdə modelləşdirmə bacarıqlarının əmələ gəlməsi və formalaşması 

ibtidai siniflərdə həm riyaziyyatın, həm də riyaziyyatla əlaqəli fənlərin (rəsm, əmək) əsaslı öyrənilməsi üçün 

mühüm əhəmiyyətə malikdir. O, şagirdlərdə müxtəlif qrafik çalışmaların yerinə yetirilməsi bacarığı və 

vərdişlərinin formalaşmasını sürətləndirir. 

Modelləşmədən  istifadə edilməsi ibtidai siniflərin riyaziyyat kursunun təlimində riyaziyyatda 

funksional asılılıq anlayışının daxil edilməsinə, şagirdlərdə həm konkret, həm də mücərrəd təfəkkürün 

inkişafı üçün zəruri hazırlıq yaradır. Riyaziyyatın ibtidai kursunun hesab, cəbr və həndəsə materialları 

arasında daha dərin riyazi əlaqələri təmin edir. Şagirdlərdə riyaziyyatın öyrənilməsinə marağı yüksəldir.  
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RIYAZIYYAT DƏRSLƏRINDƏ ĠNFORMASĠYA TEXNOLOGIYALARININ ROLU. 

ĠNFORMASĠYA CƏMĠYYƏTĠNƏ KEÇĠD 
(THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN MATHEMATICS. TRANSITION TO THE INFORMATION 

SOCIETY) 

 

Abbasova Almarə Əlisa qizi 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

ÖZET 

İnformasiya və kommunikasiya müasir modeli  riyaziyyatla əlaqəli pedaqoji fəaliyyətlərdə bir sıra 

əsaslı xüsusiyyətlərə malikdir. Qeyd edək ki, hər bir müəllim və şagird öz tədris-tədris fəaliyyətlərində 

bundan yüksək dərəcədə istifadə etməlidirlər. Bir çox tədqiqatlar göstərmişdir ki, müəllimlərin Permute 

(çevirmək, dəyişdirmək) pedaqoji bacarıqları, tədris səmərəliliyi, peşə bacarıqları, məzmun bilikləri və tədris 

bacarıqları, ünsiyyət bacarıqları, riyazi anlayışı, əyləncəli öyrənməni təşviq etmək, tələbələrə riyazi 

problemlərin həlli ilə məşğul olmağı öyrətməkdə  əvzsiz rolu vardır. 

İdarəetmə işinin səmərəliliyinin artırılmasının əvəzsiz şərti çevik, mobil və xarici təsirlərə uyğunlaşa 

bilən optimal informasiya texnologiyasıdır. 

İnformasiya texnologiyası informasiya və kompüter texnologiyaları ilə səriştəli işləmək bacarığını 

nəzərdə tutur.İnformasiya texnologiyası obyektin, prosesin və ya hadisənin vəziyyəti haqqında yeni 

keyfiyyətli məlumat əldə etmək üçün məlumatların toplanması, işlənməsi və ötürülməsi üçün alətlər və 

metodlar toplusundan istifadə edən prosesdir. İnformasiya sferasına fərdi kompüterin tətbiqi və 

telekommunikasiya vasitələrindən istifadə informasiya texnologiyalarının inkişafında yeni mərhələni 

müəyyənləşdirdi. Məqalədə məqsədi informasiya texnologiyalarının xüsusiyyətlərinin nəzəri 

araşdırılmasıdır: 

1. İnformasiya, informasiya texnologiyası anlayışını nəzərdən keçirmək, 

2. İnformasiya texnologiyalarının yaranması və informasiya cəmiyyətinə keçid tarixini öyrənmək, 

3. Əsas informasiya proseslərini və əsas informasiya texnologiyalarını nəzərdən keçirmək. 

Informasiya, informasiya texnologiyalari konsepsiyasi 

İnformasiya termini latın informatio sözündən olub, ―məlumat, aydınlaşdırma, təqdimat‖ mənasını 

verir. İnformasiya o qədər ümumi və dərin məfhumdur ki, onu bir cümlə ilə izah etmək mümkün deyil. Bu 

söz texnologiyada, elmdə və gündəlik vəziyyətlərdə fərqli məna daşıyır. 

Məlumatların kompüterdə emalı ilə əlaqədar olaraq informasiya dedikdə, semantik yük daşıyan və 

kompüter üçün başa düşülən formada təqdim edilən simvolik təyinatların (hərflər, rəqəmlər, kodlaşdırılmış 

qrafik təsvirlər və səslər və s.) müəyyən ardıcıllığı başa düşülür. Belə simvollar ardıcıllığında hər yeni 

simvol mesajın informasiya məzmununu artırır. 

Son zamanlar informasiya texnologiyaları daha çox kompüter texnologiyası kimi başa düşülür. 

Xüsusilə, İT məlumatları saxlamaq, çevirmək, qorumaq, emal etmək, ötürmək və qəbul etmək üçün 

kompüter və proqram təminatının istifadəsi ilə məşğul olur. Bütün dünyada informasiya texnologiyaları 

getdikcə bəşəriyyətin öz qabiliyyətlərini genişləndirmək və inkişaf etdirmək üçün istifadə etdiyi vasitəyə 

çevrilir. Qeyd edək ki, bu akademik fənnin mahiyyətini ifadə edən ―texnologiya‖ adı indi o qədər tez-tez 

işlənir ki, praktiki olaraq sifətə çevrilib, daha çox müxtəlif fənn sahələri və vasitələri ilə əlaqələndirilir. Eyni 

zamanda, texnologiya həmişə materialın, obyektin və s. keyfiyyət və ya ilkin vəziyyətinin dəyişməsi ilə 

əlaqəli müəyyən əməliyyatların və proseslərin yerinə yetirilməsi üsulu və ya üsuludur. Beləliklə, məsələn, 

maddi istehsal texnologiyası xammalın və ya materialın istehsalı, emalı, vəziyyətinin, xüsusiyyətlərinin və 

formasının dəyişdirilməsindən ibarət bir prosesi nəzərdə tutur. 

İnformasiya texnologiyalarının (İT) xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onlar bir və ya bir neçə 

informasiya prosesi ilə əlaqələndirilir: məlumatın yaradılması, qəbulu (toplanması), saxlanması, emalı, 

ötürülməsi və yayılması. 

Bundan əlavə, onları ayrı-ayrılıqda, maddi sferadan kənarda nəzərdən keçirmək olmaz. İnformasiya 

insan tərəfindən başlanan və ya onun iştirak etdiyi demək olar ki, bütün maddi proseslərin ayrılmaz və çox 

vaxt müəyyənedici komponentidir. Material və informasiya komponentlərinin bu nisbəti yalnız maddi 

istehsal sahəsində təzahür edən və qiymətləndirilən informasiya texnologiyalarından, o cümlədən kompüter 

texnikası, telekommunikasiya, proqram təminatı və informasiya təminatının istifadəsinin səmərəliliyini 

müəyyən edir. 

Açar sözlər: informasiya, texnologiya, kompüter texnikası, telekommunikasiya 
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ABSTRACT 

The modern model of information and communication has a number of fundamental features in the 

pedagogical activities related to mathematics. It should be noted that every teacher and student should use it 

to a high degree in their teaching activities. Numerous studies have shown that teachers have an invaluable 

role in Permute pedagogical skills, teaching effectiveness, professional skills, content knowledge and 

teaching skills, communication skills, mathematical understanding, encouraging fun learning, and teaching 

students to solve mathematical problems.  

An indispensable condition for increasing the efficiency of management is flexible information 

technology that can be flexible, mobile and adapt to external influences. 

Information technology refers to the ability to work competently with information and computer 

technology. Information technology is the process of using a set of tools and methods to collect, process, and 

transmit information to obtain new quality information about the state of an object, process, or event. The 

application of personal computers and the use of telecommunications in the information sphere marked a 

new stage in the development of information technology. The purpose of the article is a theoretical study of 

the features of information technology: 

1. To consider the concept of information, information technology, 

2. To study the history of the emergence of information technology and the transition to the information 

society, 

3. Review key information processes and key information technologies. 

Information, the concept of information technology 

The term information comes from the Latin word informatio, meaning "information, clarification, 

presentation." Information is so general and profound that it is impossible to explain it in one sentence. The 

word has different meanings in technology, science, and everyday situations. 

Information related to the processing of data on a computer means a certain sequence of symbolic 

designations (letters, numbers, coded graphics and sounds, etc.) that carry a semantic load and are presented 

in a form that is understandable to the computer. Each new character in such a sequence of characters 

increases the informative content of the message. 

Recently, information technology is increasingly understood as computer technology. In particular, IT 

uses computers and software to store, convert, protect, process, transmit and receive data. All over the 

world, information technology is increasingly becoming a tool used by mankind to expand and develop their 

abilities. It should be noted that the name "technology", which expresses the essence of this academic 

subject, is now used so often that it has become a practical adjective and is associated with more different 

disciplines and means. At the same time, technology is always a matter of material, object, and so on. is the 

method or method of performing certain operations and processes related to changes in quality or initial 

condition. Thus, for example, material production technology involves the process of producing, processing, 

changing the condition, properties and shape of a raw material or material. 

The feature of information technology (IT) is that they are associated with one or more information 

processes: the creation, reception (collection), storage, processing, transmission and dissemination of 

information. 

In addition, they should not be considered in isolation from the material sphere. Information is an 

integral and often defining component of almost all material processes initiated or participated in by man. 

This ratio of material and information components determines the efficiency of the use of information 

technologies, including computer technology, telecommunications, software and information support, which 

are manifested and evaluated only in the field of material production. 

Keywords: information, technology, computer technology, telecommunications 

GIRIġ 

Müasir təhsil mühiti daim dəyişməkdə və yenilənməkdədir. Şagirdlərimiz texnologiyalar dünyasında 

inkişaf edirlər. Texnologiya elə sürətlə inkişaf edir ki, müəllimlərin yeni rəqəmsal alətlərlə ayaqlaşması 
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biraz çətinlik törədir. Görürük ki, istər şagirdlər istərsə də tələbələr bizdən bir neçə addım irəlidədirlər. Onlar 

mobil telefonlardan, sosial şəbəkələrdə daha rahat istifadə edir, YouTube-da video görüntülər yerləşdirirlər. 

Bloqlarlar yaradaraq, Facebook-un imkanlarından istifadə edərək öz dostları ilə əlaqə yaradırlar və s. Bu 

səbəbdən müasir texnologiyaların köməyi ilə şagirdləri tədris prosesində daim məşğul etmək və öyrənmə 

prosesini cəlbedici formada həyata keçirmək üçün Azərbaycan müəllimlərinin təlim prosesinə yaradıcı 

yanaşması texnologiyalar sistemində geniş istifadə etməsi vacibdir. 

 
Elmi Texniki Tərəqqinin tədris prosesində rolu . ETT-in (Elmi Texniki Tərəqqi) həyatımızın bütün 

sahələrini əhatə etdiyi bir dövrdə məktəblərdə tədris olunan dərslərin keyfiyyət göstəricilərini artırmaq 

məqsədilə İKT-ni dərs prosesinə tətbiq etmək artıq zəruri bir məsələyə çevrilmişdir. İKT-nin istifadəsi təlim 

prosesini həm əyaniliyi ilə zənginləşdirir, həm də bilikləri praktik şəkildə tətbiq etməyə sövq edir. 

 
Son zamanlar informasiya texnologiyaları daha çox kompüter texnologiyası kimi başa düşülür. 

Xüsusilə, informasiya texnologiyaları məlumatları saxlamaq, çevirmək, qorumaq, emal etmək, ötürmək və 

qəbul etmək üçün kompüter və proqram təminatının istifadəsi ilə məşğul olur. Bütün dünyada informasiya 

texnologiyaları getdikcə bəşəriyyətin öz qabiliyyətlərini genişləndirmək və inkişaf etdirmək üçün istifadə 

etdiyi vasitəyə çevrilir. 
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MÜASIR CƏMIYYƏT BĠZDƏN NƏ  TƏLƏB EDĠR? 

 
Veb 2.0- internetdə fəaliyyət göstərən  II nəsil şəbəkə xidmətləridir; 

Veb 2.0 dinamik və aktivdir; İnnovasiyadır; Məhsuldarlıqdır; İnkişafin təkmilləşdirilməsidir; Yeni 

layihələrdir; Sağlam rəqabətdir;  

Yüksək professional yanaşmadir. 

Veb 2.0 texnologiyalarInIn əsas İmkanları: 

 Veb səhifənin yaradılması 

 Materiallardan daimi istifadə imkanı  

 İşarələmə-qruplaşdırılmış tapşırıqların həlli üçün vasitə 

 Şəbəkə istifadəçiləri arasında dinamik, qarşılıqlı münasibətlər 

Web 2.0 əslində bir axındır. Texnoloji axın. Əsas mənası, daha doğrusu əsas məqsədi istifadəçilərin sayta 

olan təsirini çoxaltmaqdan ibarət bir axın.  

Qeyd edək ki,Web 1-də saytlar bir növ monoloq idi. Yəni saytlar istifadəçiyə aktivlik etməyə imkan 
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vermirdi. Web 2.0 isə bir növ dialoqdur. Bu vaxt istifadəçi saytın contentinin, məzmununun yaranmasında 

iştirak edir. Tutaq ki, biz lent.az-dan nəsə bir xəbər oxuyuruq və oraya heç bir təsirimiz yoxdurda, oxuyub 

xəbəri çıxırıqsa bu Web 1 stilidir. Ancaq biz indi burada — Weboxu-da istəyən hər kəs sayta blog postu 

yazır, şərhlərlə müzakirə edir. Nəticədə istifadəçi saytın conteninin yaranmasında iştirak edir. Bu artıq Web 

2.0 deməkdir. Əgər Web 2 imkanları olmasa da idi, siz videoya baxıb saytdan gedəcəkdiniz, nəticədə sualı 

heç kimə ünvanlaya bilməyəcəkdiniz. Ancaq indi həm siz sualı verdiniz, sizə lazım olanları öyrəndiniz, həm 

də sizdən başqa bunu oxuyan istifadəçilər də, Web 2.0 daha ətraflı məlumat alacaqlar. Eləcə də, Youtube — 

saytın qurucuları deyil, istifadəçilər tərəfindən yüklənmiş vidolarla böyüyür, Facebook istifadəçilərin üzv 

olub yaratdığı contentlər hesabına böyüyür, Twitter — istifadəçilərin yazdığı statuslarla böyüyür, Wikipedia 

— istifadəçilər buranın contentini yaradır. Bunun kimi çox sayt misal çəkmək olar. Qısaca istifadəçi saytın 

contetninin inkişafında rol oynayır. Bu sadaladıqlarım işin məntiqi açıqlamasıdır. 
Ədəbiyyat siyahısı 
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BAĞÇA YAġLI UġAQLARIN NĠTQĠNĠN ĠNKĠġAF ETDĠRĠLMƏSĠNDƏ MƏNTĠQĠ – 

ĠNTELLEKTUAL OYUNLARDAN ĠSTĠFADƏ 

 
BaxĢiyeva Sevinc Soltanmecid qızı,  BabaĢova Ruqiyyə Məmməd qızı 

ADPU-nun Şamaxı filialı 

XÜLASƏ 

Uşaqların nitqinin inkişafında mühüm rol oynayan oyunlar  onlara yeni  təsəvvür, bilik və vərdişlər 

aşılamaqla bərabər, qazandıqlarını  ətrafdakılarla bölüşməyi də öyrədir. Hər bir məntiqi-intellektual  oyun 

müəyyən bir qaydaya malik olur. Qaydalara əməl etmək  uşaqların davranışını tənzimləyir, 

normallaşdırır.Yaşdan asılı olaraq  oyunun gedişi və xarakteri dəyişir. Kiçik yaşlı uşaqların oyunlarında 

nitqin səs mədəniyyətinin düzgün tərbiyəsi üstünlük təşkil edir. Nitqin səs mədəniyyətinə səslənən nitqi 

xarakterizə edən  xüsusi tələffüz keyfiyyətləri (səs tələffüzü, diksiya və s.), səs ifadəliliyinin elementləri ( 

intonasiya, sürət) və s.daxildir. 

Oyunların müəyyən nəticəsi olur ki,buna da oyunun finalı deyilir.Qoyulmuş vəzifənin icrası, 

tapşırığın yerinə yetirilməsi, tapmacanın düzgün cavabı əyləncənin məntiqi nəticəsidir.Uşaqlar bu nəticəni 

öz uğurları kimi dəyərləndirir və qürurlanırlar. Oyunun finalı  uşaqların müxtəlif biliklərə səylə yiyələnməsi 

və əqli  fəaliyyətinin real göstəricisi kimi  meydana çıxır.Uşaqlar oyunun müsbət sonluğundan , tapşırığın 

düzgün yerinə yetirilməsindən həzz alırlar.  

Açar Sözlər: Uşaq Bağçası, Oyun , Oyuncaq, Lüğət Ehtiyatı,  Uşaq, Nitq,Əşya. 
ABSTRACT 

Games, which play an important role in the development of children's speech, not only instill in them 

new ideas, knowledge and habits, but also teach them to share what they have gained with others. Every 

logical-intellectual game has a certain rule. Adherence to the rules regulates and normalizes children's 

behavior. The course and nature of the game changes depending on age. Proper upbringing of speech sound 

culture prevails in the games of young children. Speech culture of speech includes special pronunciation 

qualities (sound pronunciation, diction, etc.) that characterize the speech, elements of sound expression 

(intonation, speed), etc. 

The result of the game is called the final of the game. Completion of the task, fulfillment of the task, 

correct answer to the riddle is the logical result of the fun. Children value this result as their success and are 

proud of it. The finale of the game appears as a real indicator of children's diligent acquisition of various 

knowledge and mental activity. Children enjoy the positive end of the game, the correct completion of the 

task. 

Keywords: Kindergarten, Game, Toy, Vocabulary, Child, Speech, Stuff. 
GĠRĠġ 

Məktəbəqədər pedaqogikanın  ən mühüm məsələlərindən biri uşaq bağçalarında uşaqların nitqinin 

oyunlar vasitəsilə inkişaf etdirməkdir.. Rus pedaqoqu A.S.Makarenko oyunlardan bir tərbiyə vasitəsi kimi 

istifadə etməyi tərbiyəçilərə və valideynlərə tövsiyyə edir və göstərirdi ki, gələcəyin adamlarının tərbiyəsi  

oyunların düzgün təşkilindən çox asılıdır, onu elə formada təşkil etmək lazımdır ki, oyun kimi qalmaqla 

yanaşı gələcək işçinin və vətəndaşın keyfiyyətləri tərbiyə oluna bilsin. 

Nitq və dil mürəkkəb dialektik vəhdət təşkil edir. Onların hər ikisi eyni vaxtda və eyni mənbədən 

yaranır.Təfəkkürdə yaranan hər hansı bir fikir dillə, dil materiallatı ilə başqalarına çatdırılır. Eyni zamanda  

idrak fəaliyyəti prosesində nitq də inkişaf edir.Nitqli təfəkkür məntiqi nəticə çıxarmağa, ümumi və mücərrəd 

anlayışlar yaratmağa,gerçəkliyi daha dərindən dərk etməyə imkan verir.Bu baxımdan uşaqların nitqinin 

inkişafı üçün məntiqi-intellektual oyunlardan istifadə  mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki,uşaqların təlim motivasiyasının  vasitələrindən biri olan  əyləncəlilik onlarda 

təlimə maraq yaratmağa, əqli fəaliyyətə alışdırmağa  kömək edir. Deməli, təlimdə sistemli istifadə olunan 

məntiqi – intellektual  oyunlar həm uşaqların əqli inkişafına, həm də onların nitqinin inkişafına güclü təsir 

göstərir. Uşaqların oyun fəaliyyəti  sözlə müşayiət olunur.Şifahi oyunlar  diqqətlə dinləməyi , verilən 

suallara cəld cavab tapmağı, öz fikirlərini dəqiq və aydın ifadə etməyi,fikirlərinin tətbiqini tələb edir. 

ARAġDIRMA 

Uşaqların nitqinin inkişafında mühüm rol oynayan oyunlar  onlara yeni  təsəvvür, bilik və vərdişlər 

aşılamaqla bərabər, qazandıqlarını  ətrafdakılarla bölüşməyi də öyrədir. Hər bir məntiqi-intellektual  oyun 

müəyyən bir qaydaya malik olur. Qaydalara əməl etmək  uşaqların davranışını tənzimləyir, 

normallaşdırır.Yaşdan asılı olaraq  oyunun gedişi və xarakteri dəyişir. Kiçik yaşlı uşaqların oyunlarında 
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nitqin səs mədəniyyətinin düzgün tərbiyəsi üstünlük təşkil edir. Nitqin səs mədəniyyətinə səslənən nitqi 

xarakterizə edən  xüsusi tələffüz keyfiyyətləri (səs tələffüzü, diksiya və s.), səs ifadəliliyinin elementləri ( 

intonasiya, sürət) və s.daxildir. 

Bağçaya yeni gəlmiş uşaqların əksəriyyəti səsləri düzgün tələffüz edə bilmirlər. Tərbiyəçilər ilk 

gündən  uşağın nitq xüsusiyyətini  nəzərə almalı və oyun məşğələlərdən sonra onların səsləri düzgün tələffüz 

etmələrinə nail olmalıdır. Məqsədə çatmağın ilk mərhələsi  oyunların düzgün seçilməsidir. ―Avtomobil‖, 

―Qaz‖, ―Gələn kimdir‖, ―Heyvanları səsindən tanı‖, ―Xoruz və toyuq‖ və s. oyunlar vasitəsilə  uşaqlarda 

düzgün tələffüz formalaşmış olur.Məsələn, ―Qəribə torba‖ oyununa nəzər salaq: - Tərbiyəçi torbaya  

müxtəlif heyvan, quş və  cücüləri təsvir edən oyuncaqlar qoyur. Uşaqlardan biri oyuncaqları bir – bir çıxarıb 

yoldaşlarına göstərir, ucadan adını deyir, onun necə səs çıxardığını soruşur. Uşaqlar onun səsini çıxarırlar. 

Səslərin uşaqlar tərəfindən düzgün tələffüz edilməsi məqsədilə aparılan iş nəticəsində  get – gedə 

uşaqlarda dönüş əmələ gəlir.‖Ş‖səsinin düzgün tələffüzünü öyrətmək  məqsədilə tərbiyəçi  ―ş‖ səsini düzgün 

tələffüz edə bilməyən uşağa paravoz rolunu ifa etməyi  tapşırır. Bu oyunda həmin uşaq ―fış-fış‖ səsini 

çıxararaq paravozu təmsil edir. Qalan uşaqlar da onun dediyini  təkrar edirlər. Oyunun qaydası üzrə paravoz 

tərpənərkən  hərəkəti əvvəlcə yavaş olur, get-gedə sürəti artır və qatar stansiyaya çatır. Uşaqlar bu üç 

mərhələnin hər birində  müvafiq səs çıxarırlar.Əvvəlcə yavaş fışşş-fışşş, sonra tez-tez fışşş-fışşş, daha sonra 

yenə yavaş-yavaşfışşş-fışşş edirlər. 

Oyunların müəyyən nəticəsi olur ki,buna da oyunun finalı deyilir.Qoyulmuş vəzifənin icrası , 

tapşırığın yerinə yetirilməsi, tapmacanın düzgün cavabı əyləncənin məntiqi nəticəsidir.Uşaqlar bu nəticəni 

öz uğurları kimi dəyərləndirir və qürurlanırlar. Oyunun finalı  uşaqların müxtəlif biliklərə səylə yiyələnməsi 

və əqli  fəaliyyətinin real göstəricisi kimi  meydana çıxır.Uşaqlar oyunun müsbət sonluğundan , tapşırığın 

düzgün yerinə yetirilməsindən həzz alırlar.  

―Uşaq bağçasının tərbiyə proqramı‖tərbiyəçinin qarşısında uşaqların lüğətini  yeni sözlər hesabına  

zənginləşdirmək  vəzifəsini də qoyur. 

Orta qruplarda oyunlar  xarakterinə görə kiçik qrupun oyunlarına yaxın olur, lakin onlar getdikcə 

mürəkkəbləşdirilir.Bu oyunlarda uşaqların səs tələffüzü  yaxşılaşır, söz ehtiyatı  zənginləşir və suallara 

düzgün cavab verməyi  öyrənirlər. Tərbiyəçi ―Tərəvəz‖adlı oyun zamanı  uşaqlara yeni sözlər öyrədə bilər. ― 

Stolun üstünə  boşqabda müxtəlif böyüklükdə , müxtəlif rəngdə pomidor,kök,çuğundur və s. qoyulur.Sonra 

uşaqlara bir növ  müxtəlif böyüklükdə , müxtəlif rəngdə tərəvəzdən verilir.Bir pomidor böyük, qırmızı, o 

biri pomidor isə kiçik, göy rəngdə olur.Tərbiyəçi tərəvəzi birinci qoşa uşağa verərək onlardan öz əllərindəki 

tərəvəz haqqında danışmağı təklif edir.Uşaq danışarkən  tərbiyəçi çalışmalıdır ki, böyük, kiçik, göy, qırmızı 

sözləri  yerində və düzgün işlənsin. Bütün uşaqlar oyunda növbə ilə iştirak edirlər. 

Tərbiyəçi  uşaqların həmin sözləri necə mənimsədiklərini yoxlamaq məqsədilə bir neçə gündən sonra  

―Nə çatmır‖ adlı oyun keçirir.Oyunda yenə tərəvəzlərdən istifadə edir.Tərəvəz boşqabda stolun üstünə 

qoyulur.Uşaqlar onların adlarını söyləyir və gözlərini yumurlar. Bu zaman tərbiyəçi tərəvəzlərdən birini 

götürür. Oyunun qaydasına görə uşaqlar gözünü açıb nəyin: uzun kökün, yaşıl xiyarın,qırmızı pomidorun 

çatışmadığını deməlidir. 

Oyun zamanı məlum olur ki, uşaqlar böyük, kiçik, uzun, qısa, az, çox, yaşıl,qırmızı sözlərini  yaxşı 

mənimsəmişlər. 

Böyük yaş qrupunda  uşaq tapşırıqları yerinə yetirə-yetirə  məntiqi  düşünməyi  və mühakimə  

yürütməyi , müqayisə və təhlil etməyi  öyrənir. Tapşırığın həlli üçün müxtəlif  yollar axtarır.Tərbiyəçi 

məşğələ zamanı  müxtəlif iş üsullarından istifadə edərək  uşaqlarda özünəinam, öyrənmə həvəsi yaratmağa 

çalışır.  

 İntellektual oyunlarda iştirak edən  uşaqlar  təhlil və müqayisə etməyi, ümumiləşdirmə aparmağı , 

hadisələr arasında  qanunauyğunluğu tapmağı , təsəvvür etməyi və məntiqi düşünməyi öyrənir. Bir qayda 

olaraq , belə oyunlar  uşağın dialoji və izahedici  nitqini  inkişaf etdirir. 

Qrammatik cəhətdən düzgün nitqin formalaşmasının əsas vasitəsi xüsusi məşğələlərdə uşaqların 

diqqəti  öyrənilən qrammatik formaya yönəldilir.Belə məşğələlərin səmərəli təşkili üçün  tərbiyəçi sistemli 

hərəkət etməlidir. Nədən başlamaq , qrammatik qaydaları hansı ardıcıllıqla öyrətmək  əvvəlcədən 

planlaşdərəlmalıdır. Hər bir məşğələdə yalnız bir qrammatik  vəzifə nəzərdə tutulmalıdır. 

Məşğələlər əyani vəsait,didaktik materiallarla zənginləşdirilməli, ona oyun elementləri daxil 

edilməlidir. Hər bir oyun 5 – 10 dəqiqədən artıq davam  etdirilməməlidir. 

3-4 yaşlı uşaqlara qrammatik vərdişlər həm məişət ünsiyyətində, həm də xüsusi nitq çalışmalarında 

verilir. Bu zaman  didaktik materiallar  və oyun elementlərindən  geniş istifadə olunmalıdır. Məsələn: feilin 
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zamanları öyrədilərkən  vaxt bildirən sözlərdən istifadə etmək olar. ―Qardaşım indi dənizə çimməyə gedir‖. 

―Bu gün dayanmadan yağış yağır.‖ ―İradə dünən Moskvaya getdi.‖ ― Sabah hava sərin olacaq.‖ və s. 

Uşaqlara müəyyən model üzrə cümlə qurmağı ööyrətmək faydalıdır. Tərbiyəçi mübtəda + xəbər + 

tamamlıqdan ibarət  cümlə işlədir.  Uşaqlara belə cümlə qurmağı öyrətmək məqsədilə müəyyən oyun 

stuasiyası  yaradır və  süjetli – rollu oyun keçirir. ―Ana dovşan balasını oyatdı. Balasının adı haçaqulaqdır. 

Haçaqulaq əl-üzünü yudu.‖ və s. 

Bu məqsədlə ―Məktəb‖oyunundan istifadə məqsədəuyğun hesab olunur.Oyunun məqsədi  mövzu ilə 

əlaqədar  müxtəlif nitq hissələrinə aid sözlərlə lüğəti fəallaşdırmaq, cümlə qurmaq və onu 

genişləndirməkdir. 

Tərbiyəçi müəllimi, uşaqlar isə şagirdləri təmsil edirlər. Zəng çalınır və onlar guya ―sinfə‖daxil 

olurlar. Tərbiyəçi uşaqların diqqətini stolun üstündəki bağlamaya cəlb edərək deyir: 

-Bu bağlamanı sizə yuxarı sinif şagirdləri  göndəriblər. Bilirsinizmi , bağlamanın içində nə var? 

Uşaqlar bilmədiklərini söyləyirlər.Tərbiyəçi bir tapmaca deyib cavabını soruşur: 

Ağaca çıxdım adamla, 

Bir nəlbəki badamla. 

Nə dili var, nə ağzı 

Hey danışır adamla. 

Uşaqlar tapmacanın cavabını ( kitab) tapırlar. Tərbiyəçi bağlamadan əlifba kitabını çıxarır, sonra 

yenə uşaqlara müraciət edir: 

- Mənim bir çubuğun var, yeridikcə iz qoyar. 

Uşaqlar: 

-Qələm. 

Beləliklə, tərbiyəçi bağlamadan məktəbli çantası, rəngli karandaşlar, xətkeş və digər məktəb 

ləvazimatını  çıxarıb deyir: 

- Bu gördüyünüz əşyaların hamısı birlikdə ― dərs ləvazimatı‖ adlanır. Siz tezliklə məktəbə 

gedəcək və məktəbli olacaqsınız. Bu əşyalar sizə lazım olacaq. 

Tərbiyəçi  ―dərsə‖başlayır: 

- Uşaqlar,bu gün biz sizinlə iki əşyanı müqayisə edəcəyik. 

 O, kitab və dəftəri stolun üstünə qoyub  soruşur: 

- Biz nələri müqayisə edəcəyik? 

Uşaqlar: 

- Biz bu gün kitab və dəftəri müqayisə edəcəyik. 

Tərbiyəçi: 

- Doğrudur. Onlar kimə lazımdır? 

Uşaqlar: 

- Onlar məktəbliyə lazımdır. 

Tərbiyəçi: 

-Kitab və dəftər həm də tələbələrə, müəllimlərə lazımdır. 

Uşaqlar: 

- Mənim atam axşamlar  həmişə kitab oxuyur. 

Uşaqlar: 

-―Əlifba‖ kitabı ancaq Isinif  şagirdinə lazımdır. 

Tərbiyəçi: 

- Bəs kitabla dəftər bir-birindən nə ilə fərqlənir? 

Uşaqlar: 

- Kitab qalındır,dəftər isə nazikdir. 

- Kitabda yazı, şəkillər var, dəftər isə ağdır. 

Tərbiyəçi: 

- Biz kitab və dəftərin bir-birindən nə ilə fərqləndiyini  dedik. Bəs onların oxşar cəhətləri  

hansılardır? 

Uşaqlar: 

- Kitab və dəftərin ikisinin də forması eynidir, dördküvcdür.Hər ikisi kağızdan hazırlanıb. 

Beləliklə, uşaqlar əvvəlcə kitabla dəftərin  fərqli cəhətlərini, sonra isə oxşar cəhətlərini deyirlər. 
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Uşaq bağçasında uşağın hərtərəfli inkişaf etməsi üçün onların ətraf mühit haqqında olan 

təsəvvürlərini genişləndirmək, tərbiyəçinin rəhbərliyi  ilə uşaqlara yeni biliklər vermək  lazımdır.Bu 

təəssüratları müxtəlif məzmunlu fəaliyyətdə aşkara çıxarmaq üçün quraşdırma  xarakterli oyunlardan 

istifadə etmək lazımdır. Quraşdırma xarakterli oyunlar  uşaqların fəallığının və müstəqilliyinin aşkara 

çıxarılmasına imkan verir və  onları ətraf mühitlə maraqlandırır.Bunların hamısı uşaqların nitqinin inkişaf 

etməsinə səbəb olur.Məsələn: 

Uşaqlardan biri kərpicləri bir-birinin üstünə yığıb paravoza oxşadır.Sonra da paravoz fitini xatırladan 

səs çıxarır. 

Başqa bir uşaq itin(oyuncağın) ətrafına kərpic düzür, guya itə dam tikir.Sonra iti o tərəf bu tərəfə 

hərəkət etdirərək ―ham-ham-ham‖deyə it kimi səs çıxarır. 

Orta və böyük qruplarda quraşdırma zamanı uşaqlar nə etdiklərini və ya nə edəcəklərini, hansı 

materialdan istifadə edib,nədən başlayacaqlarını sözlə ifadə edirlər.Məsələn, biz ev tikəcəyik, o ikimərtəbəli 

olacaq.Evi kubik daşlardan tikəcəyik.Əvvəl evin divarlarını hörəcəyik, sonra isə qapı və pəncərəsini 

qoyacağıq. Və s. 

TAPINTILAR 

Bu tipli oyunlar vasitəsilə uşaqlar  əşyaların fərqli və oxşar cəhətlərini görmək, ayırd etmək, onları 

ifadə etmək üçün  dəqiq söz seçmək  bacarığına yiyələnirlər.Həmin sözləri cümlədə işlətməyi öyrənirlər. 

Uşaqlar əşya üzrə  müqayisə əsasında  sadə və mürəkkəb cümlələr qururlar. 

Belə oyunlardan rabitəli nitqi inkişaf etdirmək üçün də istifadə oluna bilər. Məktəbə ekskursiyadan 

sonra tərbiyəçi  müsahibə apararaq  uşaqların məktəb haqqında təsəvvürlərini  möhkəmləndirir. Onlar 

məktəb haqqında  kollektiv  hekayə qururlar. 

Məktəbəqədər yaşlı uşağın nitqi əvvəllər oyun fəaliyyətinin nəticəsi olmaqla müəyyən hərəkətin 

yerinə yetirilməsini ifadə edir. Sonralar isə nitq getdikcə əməliyyatın başlanğıcına keçir, niyyətin, planın, 

məqsədin ifadəsinə çevrilir. 

Məktəbəhazırlıq qruplarında uşaqlar öz oynadıqları ilə oyunlara dair fantaziya yaradırlar.Tədricən 

onların fantaziyası inkişaf edir, özlərindən nağıl yarada bilirlər. İlk dövrlərdə onların nağılları digər nağıllara 

bənzəyir.Sonralar daha müstəqil hərəkət edirlər. 

Uşaqların nitqinin qrammatik cəhətdən formalaşması ilə əlaqədar olaraq oyunlar seçərkən 

tərbiyəçilərə aşağıdakı  şərtlərə riayət rtmələri məsləhət görülür: 

1. Didaktik oyunları  məzmun və qaydasına görə tədricən mürəkkəbləşdirmək. 

2. Didaktik oyun zamanı uşaqların məzmunca düzgün işlədə bilmədikləri sözlərin çox olmasına 

çalışmaq. 

3. Oyunların təkrarına lazımi yer vermək. 

NƏTĠCƏ. 

Oyunlar bağçayaşlı uşaqların nitqinin istər fonetik, istərsə qrammatik cəhətdən formalaşması və lüğət 

ehtiyatının zənginləşməsi üçün ən yaxşı üsuldur.Digər cəhətdən bu oyunlar uşaqların davranışlarını 

mədəniləşdirən , həyati hadisələrə müəyyən münasibət tərbiyə edən  və eyni zamanda onların həyat 

marağına cavab verən fəaliyyətdir. Belə mühüm fəaliyyəti düzgün yönəltmək və eyni zamanda bir üsul kimi  

pedaqoji təcrübədə  nitqin inkişafı üçün istifadə etmək  tərbiyəçilərin məharətindən asılıdır. Təcrübə onu 

göstərdi ki, istər bağçada aparılan təlim-tərbiyə işi, istərsə ailə və bütün ətraf mühit  uşağa təsir 

edir.Tərbiyəçilər və ailə tərəfindən uşağa müvafiq şərait yaradılarsa, alınan təəssüratlar oyunlarda onların 

yaradıcılığında öz əksini tapar.Bu isə həqiqətən uşağın hərtərəfli inkişaf etməsinə, xarakterinin 

formalaşmasına və xüsusən nitqinin inkişafına təsir edə bilər. 

Beləliklə, nitq inkişafı ilə əlaqədar  oyunlar  uşaqların ilkin vərdişlər üzərində  nitqinin 

formalaşmasına təkan verir. Onlar ilkin olaraq  nitqin səs mədəniyyətinə yiyələnirlər. Uşaqların lüğət 

ehtiyatları zənginləşir.Müxtəlif əşya şəkilləri ilə keçirilən oyunlar  uşaqlara  qruplaşdırma və təsnifetmə 

vərdişi aşılayır. 

Nəhayət,oyunlar uşaqların  rabitəli nitqlərinin  inkişafını sürətləndirir. Onlar əşyalar və şəkillər üzrə 

mətn qurub nağıl edirlər.Hətta onlara yaradıcı xarakter verdikdə  nitq inkişafı  vəzifələrinin yerinə 

yetirilməsi  sürətlənir və optimal xarakter alır. 
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1920-1930-Cu Ġllərdə Azərbaycanda Kənd Ziyalılarının Repressiyası Tarixindən 
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ADPU-nun Şamaxı filialı, cavadova, ORCİD NO: 0000-0003-4294-386X 

 

                                     ―...1937-1938-ci illərin repressiyaları Azərbaycan xalqına,onun 

mədəniyyətinə,mənəviyyatına böyük zərbələr vurmuşdur. ―                                        

Ümummilli Lider Heydər Əliyev            

XÜLASƏ 

XX əsrin 30-cu illərinin ortalarında  İ.V.Stalinin şəxsiyyətinə pərəstiş şəraitində başlanıb geniş 

miqyas alan cəza tədbirləri xalqımızın tarixində ən faciəli  səhifələrindən biridir.Dözülməzlik, düşmənçilik  

,şübhəlilik ab-havasında  meydana gələn sosializm quruculugu genişləndikcə siyasi mübarizənin guya 

kəskinləşdiyi  bərədə Stalinin 1930-cu ildə irəli sürdüyü saxta tezislə ―nəzəri cəhətdən ―əsaslandırılan cəza 

tədbirləri bütün vilayətləri .diyarları,respublikaları bürümüş,ən mübariz insanları həyatdan,yaxud normal 

yaşayış və fəaliyyət şəraitindən məhrum etmişdi.  

Faktlar və sənədlər göstərir ki, SSRİ-də baş verən repressiv  zədələnmənin episentri Azərbaycana 

düşmüşdü. 1930-1933-cü illərdə Az.SSR XDİK –nin sədri vəzifəsində işləyən Frinovski M.P. Moskvaya 

gpndərdiyi məruzəsində göstərirdi  ki, Qafqazda ən çox repressiyalara məruz qalan azərbaycanlılar 

olmuşdur...‖ 

1930-cu illərdə formalaşmış inzibati amirlik sistemi Azərbaycanda bütün sahılırdı çalışan insanlara 

bəla gətirmişdir. Bu illərdən başlayaraq ziyalı varlıgının təməlinə müstəqil düşüncənin ,şəxsiyyətin azad 

yaradıcılıgının mümkünlüyünün özülünə balta vurulmuşdu. 

M.Bagırov 1937-1938-ci illərdə  70 mindən çox adamın məhv edilməsinə sanksiya  vermişdi.Onların 

29 min nəfəri ziyalı  təbəqəsinə aid idi.  

Cəza tədbirləri kənd ziyalıları,müəllimlərdən də yan keçməmişdi. Onlar da xalq düşmənləri elan 

edilir və ―günahları sübuta yetirilirdi.‖Həmin vaxt ―düşmənləri ifşa etmə ―prosesi yeni-yeni aşkara çıxarılan 

―təxribatçı dəstələr‖ hesabına  da daha da geniş miqyas almışdı.   Bu günahsız qurbanlar içərisində 

Tarıverdiyev Mirələm,Əsgərov Tanqah,Qasımov Qasımbala və yüzlərlə başqaları sərt cəza aparatının 

qurbanı olmuşlar.  

―Xalq düşməni‖ adı ilə divan tutmaq metodlarından biri təxribatların yuxarıdan deyil,yerlərdə 

törədilməsi idi. Bu məqsədlə respublikanın 4 regionunda Sovet hakimiyyətinə qarşı üsyançı dəstələrinin 

yaradılması barədə ―ssenari‖işlənib hazırlanmış və ugurla ―səhnəyə ―qoyulmuşdur.  

1937-ci il oktyabrın 26-da Şamaxı şəhərində əksinqilabçı,üsyançı,casus ,terrorçu,burjua-millətçi təşkilatının 

mühakiməsi olmuşdu. Başda Həmid Sultanov olmaqlabir qrup günahsız adam guya M.C. Bagırova sui-qəsd 

hazırlamaqda və əksinqilabçı fəaliyyət üstündə açıq mühakimə edildi 
Açar Sözlər:Azərbaycan, Repressiya,Kənd Ziyalıları,Cəza Tədbirləri ,Repressiya Qurbanları 

Keyworlds: Azerbaijani,Repression,Rural Intellektuals,Punitive Measures,Victims Of Repression 

 

GĠRĠġ 

Keçən əsrin 30-cu illərinin ortalarında İ.V.Stalinin şəxsiyyətinə pərəstiş şəraitində başlanıb geniş 

miqyas alan cəza tədbirləri xalqımızın tarixində ən faciəli səhifələrdən biridir. Dözülməzlik, düşmənçilik, 

şübhəlilik ab-havasında meydana galan sosializm quruculuğu genişləndikcə siyasi mübarizənin güya 

kəskinləşdiyi barədə Stalinin 1930-cu ildə irəli sürdüyü saxta tezislə "nəzəri cəhətdən" əsaslandırılan cəza 

tədbirləri bütün vilayətləri, diyarları, respublikaları bürümüş, ən mübariz insanları həyatdan, yaxud normal 

yaşayış və fəaliyyət şəraitindən məhrum etmişdi. Bolşevizmin qəddarlığı Azərbaycanda da tüğyan etməyə 

başlamış, ilk növbədə mərd insanların aradan götürülməsi üçün zəmin yaratmışdı. 

Faktlar və sənədlər göstərir ki, SSRİ-də baş verən repressiv zədələnmənin episentri Azərbaycana 

düşmüşdü. 1930-1933-cü illərdə Az.SSR XDİK-nin sədri vəzifəsində işləyən Frinovski M.P. Moskvaya 

göndərdiyi məruzəsində göstərirdi ki, Qafqazda ən çox repressiyalara məruz qalan azərbaycanlılar 

olmuşdur...[1] 

Həmin vaxt on minlərlə namuslu, xalqını sevən insanlar kütlə-kütlə məhv edilmişdir. Lakin 30-cu 

illər faciəsi heç də 1937-ci ildən başlanmır. 20-ci illərin ortalarından başlanan bu proses-sosialist 
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qanunçuluğunun pozulması 1937-1938-ci illərdə özünün kulminasiya nöqtəsinə çatmışdır.1937-ci ildə 

Moskvaya göndərilmiş hesabatlardan birində qeyd olunurdu ki, respublikada 32 nəfər rayon partiya katibi, 

28 nəfər rayon icraiyyə komitəsinin katibi, 18 xalq komissarı ve onların müavinləri, 66 mühəndis,8 

professor, 88 hərbi qulluqçu həbsə alınmışdır.[2,24] 

30-cu illərdə formalaşmış inzibati amirlik sistemi Azərbaycanda bütün sahələrdə çalışan insanlara 

bəla gətirmişdir. Bu illərdən başlayaraq ziyalı varlığının təməlinə müstəqil düşüncənin, şəxsiyyətin azad 

yaradıcılığının mümkünlüyünün özülünə balta vurulurdu. 

1937-ci ildə Bağırov Stalin va Jdanovun imzası ilə bir məktub almışdı. Məktubda müəyyən 

müddətdə müəyyən miqdarda adamları, başlıca olaraq ziyalıları həbs etmək vəzifəsi qarşıya qoyulmuşdu. 

Məktubun müəllifləri Bağırovun yumşaqlığından narazı qaldıqlarını bildirirdilər-guya "xalq düşmənləri" az 

tutulur. Halbuki, M. Bağırov, 1937-1938-ci illərdə 70 mindən çox adamın məhv edilməsinə sanksiya 

vermişdi ki, onların 29 min nəfəri ziyalı təbəqəsinə mənsub idi. 

AraĢdırma  

  30-cu illərdə Azərbaycan ziyalılarına qarşı tədbiq edilən kütləvi repressiya və həbslər məktəb 

qurculuğu işinə də ağır zərbə vururdu. Həmin dəhşətli illərdə Azərbaycanın görkəmli alimlər və pedaqoqları, 

o cümlədən professorları Ə.Ubaydulin, B.Çobanzadə, B.Həsənbəyov, V.Xuluflu, 

C.Hacıyev,A.Bukşpan,V.I.Tixomirov,dosentlər M.Bayramov,H.Nəzərli,Ə.Nəzmi,Ə.Salamzadə, İ.Həsənov, 

H.Qasımov və yüzlərlə başqaları sərt cəza aparatının qurbanı olmuşlar. 

― Xalq düşməni" adı ilə divan tutmaq metodlarından biri təxribatların yuxarıda deyil, yerlərdə 

törədilməsi idi. Bu məqsədlə respublikanın 4 regionunda Sovet hakimiyyətinə qarşı üsyançı dəstələrin 

yaradılması barədə "ssenari" işlənib hazırlanmış və uğurla "səhnəyə qoyulmuşdu. Məsələn, İsmayıllı, Əli 

Bayramlı, Şamaxı, Qonaqkənd, Astraxanbazar (Cəlilabad) hadisələrini göstərmək kifayətdir. Əli Bayramlı 

rayonunda 300 kalxozçu və kənd ziyalısı mühakimə edilmişdi. Şamaxı rayonunda cəza tədbirlərinin qurbanı 

olanlar isə daha çox idi. 

Cəza tədbirləri kənd ziyalıları, müəllimlərdən də yan keçməmişdir. Onlar da xalq düşməni elan edilir 

və günahları‖ sübuta‖ yetirilirdi. Bunlardan bəzilərinin adlarını aşkarlamaq üçün şəxsən  respublikanın ayrı-

ayrı kəndlərində olmuş və represiyaya məruz qalmış kənd ziyalılarının, müəllimlərinin ailələri, qohumları, 

kənd ağsaqqalları, ağbirçəkləri ilə söhbət aparmışam. Bu günahsız qurbanlar içərisində Tariverdiyev 

Mirələm. Əsgərov Tanqah, Qasimov Qasımbala, Yusifov Ağayusif, Əfəndiyev Əliheydər, Nəcəfov Danyar 

və başqaları da olmuşdur. 

Həmin vaxt "düşmənləri ifşaetmə" prosesi yeni-yeni aşkara çıxarılan "təxribatçı dəstələr" hesabına da 

geniş miqyas alırdı. 1937-ci il oktyabrın 26-da Şamaxı şəhərində əksinqilabçı, üsyançı, casus, terrorçu, 

təxribatçı,ziyançı, burjua-millətçi təşkilatının mühakiməsi başlanmışdı. Başda Həmid Sultanov olmaqla bir 

qrup günahsız adam guya M.C.Bağırova sui-qəsd hazırlamaqda və əksinqilabçı fəaliyyət üstündə açıq 

mühakimə edilirdi. "Şamaxı prosesi" kimi ifrat bir uydurma meydana çıxanda yüzlərlə adam həbs edildi. 

Rayonun Leninabad kəndində onlarla adam heç nədən xəbəriz rayonda tədbirdə iştirak etmək adı ilə 

maşınlara doldurulub rayona gətirilmiş və həbs edilmişlər. Rayonun Əngixaran kəndində həbs edilən 14 

nəfərdən 9-na güllənmə hökmü oxunmuşdur. 

Şamaxı prosesi" kimi ifrat bir uydurma meydana çıxanda cəzaya məhkum edilən 14 nəfərin 

içərisində Mirələm Hacıbaba oğlu Tariverdiyevdə var idi. O, 1905- ci ildə Şamaxı rayonunun Əngixaran 

kəndində sadə kəndli ailəsində doğulmuşdu. Mirələmin atası 1918-ci ildə daşnaklar tərəfindən 

öldürülmüşdü. Anası 1932-ci ildən partiya üzvü olmuşdu. Mirələmin həyat yoldaşı rayonda birinci olaraq 

çadranı atanlardan olmuşdur. Təsərrüfat işinin bacarıqlı bilicisi olan Tariverdiyev rayonun torpaq şöbəsində 

maldarlıq üzrə mütəxəssis işləmişdir. Sonra Əngixaran kəndindəki "Qırmızı oktyabr" kalxozuna başçılıq 

etmiş, 1937-ci ildə 32 yaşında ikən həbs edilmişdi Tariverdiyev 1944-cü ildə 39 yaşında doğma el-

obasından uzaqlarda Komi MSSR-də vəfat etmişdir. M.Tanrıverdiyev habs ediləndə onun uşaqlarının an 

böyünün 7 yaşı olmuşdur. Əksinqilabçi, trotskçi-zinovyevski, üsyançı spion-terrorçu, dversiyaçı, ziyançı 

burjua-millətçi kimi ittiham olunan adamlar- H Sultanov başda olmaqla, Şamaxı rayon İcraiyyə Komitəsinin 

sədri İsrafil İbrahimovun (o "saqqal İbrahim" adı ilə Şamaxılılar arasında məşhur idi), rayon icraiyya 

komitəsinin I katibi Xəlfə Hüseynov, 6 Saylı şərabçiliq savxozunun drektoru Əlisahib Məmmədov, rayon 

prokuroru Əhməd Əmirov,rayonun baş baytarı Ağalar Kələntərov va başqaları tamamilə günahsız adamlar 

idi. Tariverdiyevin evində guya hökumət əleyhinə üsyan üçün silah gizlədilməsi bəhanə edilərək axtarış 

aparılmış, evin zirzəmisi hatta bir neçə metr qazılmış heç nə aşkar olunmamışdır. Axtarış zamanı çalaya 

çevrilmiş yer bu günki günümüzə qədər də  olduğu kimi saxlanılmışdır. M.Tariverdiyevin əmlakı müsadirə 
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edilmiş, evin ikinci mərtəbəsi isə məktəbə verilmişdi. Sonralar 1957-ci il mayın 23-da respublika Maliyyə 

nazirinin müavini I.M.Hüseynovun imzası ilə müsadirə edilmiş əmlakın dəyəri 1636 manat 70 qəpik 

həcminda ödənilmişdir. 

Repressiya qurbanı olmuş 1937-ci ildə güllələnmiş Hüseynbaba Zərbəliyev əvvəl Şamaxı rayon 

Partiya Komitəsində məsul vəzifədə işləmiş, partiya işinə sadiqliyini nəzərə alıb onu Ali Firqə məktəbinə 

göndərmişdilər. Məktəbi bitirdikdən sonra rayona qayıdaraq "1 May" adına kalxoza sadir göndərilmişdir. 

Onun rəhbərliyi dövründə kolxoz respublikada adlı-sanlı təsərrüfatlardan birinə çevrilmişdi. Taxıl yığımının 

qızğın vaxtı Zərbəliyevin evi mühasirəyə alınaraq xalq düşməni kimi həbs edilmiş və ona güllələnmə hökmü 

verilmişdi. 

Həbs edilənlərdən biri də Əngixaran kəndində anadan olmuş Əsgərov Tangah Mirzalı oğlu idi Onu 

həbs edəndə 28 yaşı vardı. T.Əsgərov Şamaxı pedaqoji texnikomunu bitirib. Əngixaran kəndində müəllim 

işləmişdi. Partiya məktəbini bitirdikdən sonra partiya işində işləmişdir. Tanqahın qardaşı arvadı Pəri 

xanımın dediyinə görə, müharibə vaxtı onun xəstəxanada vəfat etməsi haqqında kağız gəlmişdir. Tanqahın 

atasını da 1918-ci ildə daşnaklar öldürmüşdülər. T.Əsgərov özü həbs edilən vaxt 2 ayliq Tahir adli körpə 

oğlu qalmışdır. Represiyaya məruz qalanların ailəsi, qohumları, dostları da təqib olunduğundan tasadüfü 

deyildir ki, T.Əsgərovun həyat yoldaşı da iki aylıq körpə oğlunu qaynanasına verib evi tərk etmişdir. 

T.Əsgərovla birlikdə 1937-ci ildə Əngixaran kəndində Qaniyev Nəriman, Imanov Şahsəddin, Sultanov 

Məcid, Qədirov Əjdər, Xəlilov Fərəc, Sirac, Qədirov Ələnur, ata-oğul Mehdiyev Ağacan və Mehdiyev 

Balaqardaş, Vəliyev Əzizxan,Sadiqov Əli. Tariverdiyev Mirələm həmçinin partiya məktəbini bitirmiş 

Əhmədov Agababa da habs edilmişdir. 

Caza tədbirlərinin qurbanı olmuş digər müəllimlər Şamaxı rayonunun Cəyirli kəndində müəllim 

işləmiş va 1937-ci ildə güllələnmiş Məşədi Məlik Baloğlanov olmuşdur. O öz təhsilini əvvəlcə Şamaxıda 

mədrəsədə, sonra isa İraqda davam etdirmiş, 30 il kəndlərdə məktəblərlıqla məşğul olmuş, kolxoz 

qurluşunun düşməni kimi güllələnmiş Qubalı Baloğlan kənd sakini molla Danyar Nəcəf oğlu, Şamaxı 

şəhərində anadan olmuş, dini, realni məktəbdə oxumuş Əliheydər Əfəndiyev idi. Əliheydər Əfəndiyev aprel 

çevrilişindən sonra 1926-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin humanitar fakultəsini bitirmişdir. O, Şamaxı 

şəhər məktəbində, sonra Cavad qəzasının Qaradonlu kənd məktəbində müəllim, daha sonra qəza təhsil 

şöbəsinin müdiri işləmişdir. Əfəndiyev 1929-1932-ci illərdə Şamaxı Maarif şöbəsinin müdiri vəzifəsində 

çalışmışdır. O, Şamaxının kəndlərində məktəb binalarının təşkili, tikintisi sahəsində xeyli iş görə bilmişdi. 

Maarif sahəsinda belə bacarığı olduğuna görə Azərbaycan Maarif Komissarlığı onu 1933-cu ildə Xızı rayon 

Maarif şöbəsinə müdir təyin etmişdi. O, 1935-ci ilə kimi həmin vəzifədə çalışmışdır. Azərbaycanın digər 

ziyalıları kimi 1936-cı ildə həbs olunmuş və Uxta şəhərinə sürgün edilmişdi. Həbsxanada müxtəlif 

işgəncələrə məruz qalan Əfəndiyev xəstəliyə tutulmuş və 1944-cu ildə orada vəfat etmişdir. Başqa 

günahsızlar kimi Əfəndiyevə də sonralar bəraət verilmişdir. 

1937-1938-ci illərdə M.C.Bağırov və onun dəstəsinin cəzalandırılma fəaliyyəti xüsusi ilə geniş 

xarakter almışdı. Yalnız Ismayıllı rayonunda 300 adam həbs edilmiş, 63 nəfəri güllələnmişdi. Rayonunun 

Diyallı, Lahic, Basqal kəndlərində, o cümlədən təkcə Kürdmaşı kəndində 68 nəfər mühakimə edilmişdi. 

Saxta ittihamlarla 1937-ci ildə Diyallı kənd müəllimləri Yusifov Ağayusif və Qasımov Qasımbala xalq 

düşməni kimi həbs edilmiş, onlarla yanaşı qohumlarından bir çoxu da günahlandırılmışdı. 

Dəhşətli 30-cu illərdə ağlasığmaz ittihamlarla xalqın görkəmli oğullarının, o cümlədən ziyalılarının, 

müəllimlərinin aradan götürülməsi Azərbaycan xalqına ağır zərbə vurmuşdu. Xalqımızın səadət və həqiqət 

yolunu nurlandıran işıqlarımız məhv edimişdi. Repressiya qurbanları olmuş insanlarının günahsız ruhunu 

sakitləşdimək üçün onaları xalqa tanıtmaq, xatirələrini yad etməliyik. Heç bir günah sahibi olmayan 

şəxsiyyətə pərəstiş düvrünün qurbanlarını unutmağa bizim əsla mənəvi haqqımız yoxdur. 

1937-ci il repressiyanın ən tüğyan etdiy günlər  olmuşdur. Çox saylı "cinayətkarları", vətən xainlərini 

sorğu-sual etməyə müstəntiqlər çatışmırdı. Onlar istintaq işini başdansovdu, tələm-tələsik bitirərək təcili 

məhkəməyə göndərirdilər. Hər bir işdə birinci olmağa, "nümunə" olmağa can atan respublika rəhbərliyi 

başqa respublikalardan geridə qalmamaq üçün canafşanlıq edir, dərin-qabıqdan çıxır.. insanların taleyi ilə 

oynayırdı. Heç bir müttəfiq respublikada özbaşınalıq bu haddə çatmamışdı Günahsız insanların taleyi 

ayaqüstü həll olunurdu. Nəticədə öz günahını əməlli-başlı dərk etməyən zavallı insanlar məhkəmənin 15-20 

dəqiqəlik iclasından sonra ağir cəzaya, güllələnməyə, ən yaxşı halda isə 8-10 illik həbsə məhkum edilirdilar. 

Sonradan həmin cəzanı çəkməyə məcbur edilən şəxs ya Rusiyanın insan ayağı dəyməyən qarlı-şaxtalı, ucqar 

yerlərində donub ölür, ya da uzun məşəqqətlərdən sonra yarmcan halda  vətənə qayıdatraq gətirdiyi xəstəliyi 

ömrünün sonuna qədər özü ilə daşıyırdı.[3]       
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XX əsrdə totalitar rejim diktaturasının ən dəhşətli olaylarından sayılan siyasi represiyalar firtinası 

bütün keçmiş respublikalar bürümüş, milyonlarla günahsız insan amansız diktatura rejiminin qurbanı 

olmuşdur. Bu dövrdə bizim xalqımız represiyalara ən çox məruz qalanlardan olmuşdur.,Beləki 1920-1950-ci 

illər ərzində əks-inqilabi cinayətlərə görə dövlət siyasi idarələrinin kollegiyaları onların təşkil etdiklari 

"Üçlük", "Beşlik", "Yeddilik", "Xüsusi müşavirələr", "Hərbi tribunal" lar tərəfindən 3.778.234 nəfər əsassız 

olaraq represiyalara məruz qalmışdır ki, bunların da 79.852 min nəfəri həmin dövrdə 3 milyon əhalisi olan 

Azərbaycandan olmuşdur. Əldə edilmiş məlumatlara görə onların 5752 nəfəri güllələnmiş, minlərlə insan 

yaşayış yerlərindən sürgün edilmişdir.[4,səh 5-6]  

Cəza tədbirləri ,repressiyalar qadınlardan da yan keçməmişdir. Qadınların bəziləri öz fəaliyyətinə  

görə,bəziləri isə onların həyat yoldaşlarına görə həbs edilmiş,sürgünə göndərilmişdir. Düzdür, bunların 

bəzilərinə sonralar bəraət verilmuiş,bəziləri isə sürgünün əzablarına dözə bilməyərək həlak olmuşdur. 

Məsələn, Axundova Leyla Məmməd qızı,Abdullayeva Abidə,Abdullayeva Tükəzban Səfər qızı və başqaları 

güllələnməyə məhkum edilmiş. Şəxslərin həyat yoldaşları olduqlarına görə həbs edilmiş,sürgünlərə 

göndərilmişlər.Bəzi qadınların isə repressiya qurbanı olanların həyat yoldaşları oldugundan səsi alınmışdır. 

[5,səh. 34] 

Nəticə  

XX yüzillik ən qəddar va ən qanlı, siyasi quruluş- sovetlər birliyi kimi totalitar dövlət yaratmışdı. 

SSRI-nin komunist rejimi özündən sonra qanlı iz, bir ümman dərd-sər qoyub getmişdi. Əgər ötən əsrdə 

dünyanın müxtəlif dövlətlərində müharibələr, aclıq, etnik soyqırımları nəticəsində cəmi 170 milyon insan 

qırılmışdısa, onların 15 milyonu sovet ittifaqında təkcə "Qırmızı terrorun" və Stalin represiyalarının qurbanı 

olmuşdur. 

73 il davam edən kommunist hakimiyyəti dövründə SSRİ-də təkcə 9 milyon 853 min 900 adam 

dövləti cinayətlərə görə məhkum edilmiş. 5 milyondan çox. günahsız insan zorla Sibirə, Qazaxıstana və 

digər regionlara köçürülmüş onların yarısından çoxu həlak olmuşdur. 

1937-ci il iyunun 30-da Stalin terrorunun ən qanlı sənədi- SSRI-Xalq Daxili İşlər Komisarlığını 

keçmiş kulakların və "Antisovet" ünsürlərin represiya edilməsi haqqında 00447 nömrəli əmri dərc 

olunmuşdu. Bundan əvvəl isə ÜK(b) PMK Siyasi Bürosunun bu "ünsürlərin" aşkara çıxarılması və 

yoxlanılmasına dair məhkəmədən kənar "üçlüklərin şəxsi heyətinin təsdiq edilməsi barədə bir sıra qərarları 

imzalanmışdı.[6] 

27 may 1997-ci ildə Respublikamızın müstəqilliyinin il dönümü ilə əlaqədar keçirilən yığıncaqda 

Ümumilli Liderimiz Heydər Əliyev bu mövzuya toxunaraq demişdir, 20-30-cu illərdə Kommunist, bolşevik 

hakimiyyətinin qurulması, möhkəmlənməsi ilə əlaqədar yüzlərlə, minlərlə, on minlərlə insan ədalətsiz olaraq 

represiyalara uğramış, yerindən, yurdundan-uzaq ellərə, Orta Asiyaya, Qazaxıstana sürgün edilmiş, öz 

mülklərindən, varlarından məhrum olmuş, çox əzab-əziyyətlərə məruz qalmışlar. 1937-1938-ci illərin 

repressiyaları Azərbaycan xalqına, onun mədəniyyətinə, mənəviyyatına böyük zərbələr vurmuşdur"[7səh8-

9]. 

"Azərbaycan Respublikasi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin orqanı olan "Sərhəd" qəzetinin xüsusi 

buraxılışının 4-cü sayında " Yaddaşın bərpası" başlığı altında əməkdaşı Cəlal Qasımovun arxiv sənədləri 

əsasında dərc edilən represiya qurbanlarının siyahısından görünür ki, Azərbaycanda  1920-1941-ci illər 

ərzində 5752 nəfər güllələnmişdir. Bunlardan 5485 nəfər 1920-190-cı illər ərzində güllələnmişdir. 

Illər üzrə bu miqdar aşağıdakı kimidir: 

1920-1925-ci illər-527 nəfər, 1930-1936-cı illər 328 nəfər, 1937-ci il 1572 nəfər, 1938-ci il 2741 

nəfər, 1939-1940-ci illər 317 nəfər. Yuxarıda göstərilən günahsız güllələnənlərin milli tərkibi belədir: 4842 

nəfəri Azərbaycanlı, 114 nəfəri erməni və 529 nəfəri rus, yəhudi, alman və başqa millətlər 

olmuşdur.[1]Bütövlükdə bu illər ərzində Azərbyacan xalqına ,o cümlədən də kənd ziyalılarımıza böyük 

ziyan dəymişdir.  
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ƏNƏNƏVĠ TƏLĠM ĠLƏ FƏAL VƏ ĠNTERAKTĠV TƏLĠM ARASINDA ƏLAQƏ 

 

ƏliĢah Eyyubov 
  Baş müəllim,Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şamaxı filialı 

XÜLASƏ 

Fəal təlim və interaktiv təlim metodları eyni bir prosesə daxil olan metodlardır. Bu metod zamanı şagirdlər 

qruplarla və cütlərlə iş aparmağı öyrənirlər. Həmçinin bu metodlardan istifadə etməklə problemlərin 

axtarılıb tapılması əsas plana çəkilir. Bu cür təlim texnologiyası ilə təşkil olunan dərslərdə əvvəlcə problemə 

istiqamət veriləcək motivasiya yaradılır. Motivasiya problemə çıxacaq məsələnin qoyulmasıdır. 

Motivasiyanın əsas nəticəsi tədqiqat sualı olur. Həmin tədqiqat sualı problemin həlli yollarına şərait yaradır, 

problemin həllini sürətləndirir.  

Motivasiya zamanı həmin problemin araşdırılması üçün qruplarda işlər təşkil olunur, yəni başqa sözlə desək, 

sinif qruplara bölünür, hər qrupa bir rəhbər təyin olunur, hər qrup üçün xüsusi mətnlər hesablanır. Qruplar 

irəli sürülmüş fərziyyələrin doğruluğunu isbat etmək üçün mətn üzərində bilik mənbələrinə nəzər salmaqla 

tədqiqat işlərinə cəlb olunur. Qruplar aldıqları nəticələri xüsusi vərəqlərdə qeyd edirlər. İşçi vərəqələrində 

işlər kollektiv şəkildə tamamlandıqdan sonra hər qrupun təqdimat vərəqəsi gəlir. Qrupun lideri öz 

təqdimatlarının yekunları ilə sinifi tanış edir. Sonra digər liderlər həmin təqdimatlarını edirlər. Təqdim 

olunan bütün işlər arasında rabitə əlaqələr yaradılır. Təqdim olunmuş məlumatlar ümumiləşdirilir. Həmin 

ümumiləşdirilmələr ilkin fərziyyələrlə müqayisə olunur və nəticələr çıxarılır. Bundan sonra biliyin tətbiqi 

mərhələsi gəlir. İşin gedişindən aydın olunan kimi fəal interaktiv təlimdə şagirdlərin hamısında məntiqi, 

tənqidi və yaradıcı təfəkkür inkişaf etdirilir, təlim prosesində tədqiqat xarakteri yaradılır. Şagirdlərə bu təlim 

prosesinde sərbəst işləmə şəraiti, bir-biri ilə əməkdaşlıq edə bilmək kimi şərait yaradılır. Bu metodla 

sinifdəki bütün şagirdlərin fəallığı təmin olunur.  

Açar Sözlər: Ənənəvi, Fəal, Təlim, Interaktiv, Motivasiya, Əlaqə 

 
ABSTRACT 

Active learning and interactive learning methods are methods that go into the same process. In this method, 

students learn to work in groups and in pairs. It also focuses on finding problems using these methods. 
Lessons organized with this type of learning technology create motivation to focus on the problem first. 

Motivation is to ask a problem. The main result of motivation is a research question. This research question 

creates conditions for solving the problem and accelerates the solution of the problem. 

During motivation, work is organized in groups to study the problem, in other words, the class is divided 

into groups, one leader is appointed for each group, and special texts are calculated for each group. The 

groups are involved in the research by looking at the sources of knowledge on the text to prove the validity 

of the hypotheses. The groups record their results on special sheets. After the work is completed collectively 

on the worksheets, each group receives a presentation sheet. The group leader acquaints the class with the 

results of their presentations. Then other leaders make the same presentations. Communication links are 

established between all submitted works. The information provided is summarized. These generalizations 

are compared with the initial assumptions and conclusions are drawn. Then comes the stage of applying 

knowledge. As it is clear from the course of the work, active, interactive learning develops logical, critical 

and creative thinking in all students, creates a research character in the learning process. In this learning 

process, students are given the opportunity to work independently and collaborate with each other. This 

method ensures the activity of all students in the class. 

Keywords: Traditional, Active, Learning, Interactive, Motivation, Communication 

 

GĠRĠġ 

Ənənəvi təlim metodunda (buna ənənəvi təlim də deyilir) müəllim əsas sima olub yalnız şagirdlərə 

diktə edir, öyrədir. Buna ənənəvi təlim prosesi deyilir ki, uzun illər belə təlim prosesi mövcud olmuş və bu 

gün də yeniliyə can ataraq yaşamaqdadır. Ənənəvi təlim prosesində müəllim fəaldır, şagirdlər isə passiv 

dinləyicidirlər. Müəllim deyir, şagirdlər eşidir. Belə dərs prosesində qarşılıqlı əlaqə, əks əlaqə yoxdur. 

Şagird bu prosesdə yalnız bir obyektdir. Müəllimin şagirdlərlə əlaqəsi yalnız suallara verilən cavablar, yazı 

işləri vasitəsilə həyata keçirilir. Şagirdlərə çatdırılan biliyin mənimsənilməsi baxımından belə metod 

səmərəsizdir. Lakin, belə ənənəvi dərsin də müəyyən müsbət cəhətləri vardır. Belə ki, müəyyən vaxt 
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çərçivəsində şagirdlərə müəyyən bilik və məlumatlar verilır. Şagirdlərin bilik dairəsi genişlənir, məlumatları 

artır. Bu prosesdə təlim şagirdləri inkişaf etdirir. Amma buna inkişafetdirici təlim deyə bilmərik. Bu 

prosesdə yalnız biliklər, məlumatlar genişlndirilir, inkişaf etdirilir. Buna inkişafetdirici təlim yox, təlim 

inkişaf etdirir deyə bilərik. Şagirdin belə fəaliyyəti produktiv deyil, reproduktiv təlim adlanır. 

Pedoqoji tədqiqatlardan və tələbələrin pedoqoji işlərindən məlum olurki, təlim prosesinə metodik 

yanaşmanın 3 növü var: 

            1.Passiv ənənəvi təlim 

            2.Müasir fəal təlim 

            3.Yeni interaktiv təlim 

          Ənənəvi təlim zamanı məlumdur ki, müəllim şagirdlərə öz fikrini diktə edir və məlumatı onlara 

söyləyərək öyrədir. Bu ənənəvi təlim prosesi qeyd edir ki, müəllim öyrədir, şagirdlər dinləyir, yəni müəllim 

fəaldır, şagirdlər isə passiv dinləyicidirlər. Belə dərslərdə müəllim ilə şagird arasında qarşılıqlı əlaqə olmur. 

Yalnız müəllim şagirdlərə sual verən zaman şagirdlər cavab verir və yaxudda ki şagirdlər cavabını yazılı 

şəkildə müəllimə çatdırır. Biliyin bu cür öyrədilməsi metodiki cəhətdən çox səmərəsizdir. Lakin ənənəvi 

dərsin də müsbət cəhətləri də çoxdur. Dərs müddəti ərzində müəllim şagirdlərə lazımi qədər bilik və 

məlumatlar verir, onların mövzu haqqında məlumatlarını genişləndirir, biliklərini artırır. Ancaq bu zaman 

təlim inkişaf etdirici xüsusiyyət daşımır. Buna inkişaf etdirici təlim yox, təlim inkişaf etdirir deyə bilərik. 

         Ənənəvi təlim zamanı şagird yalnız yazır, məlumatları, bilikləri alır, onları qəbul edir, başa düşməyə 

və yadda saxlamğa çalışır, praktik işlərdə tətbiq edir. Bu fəaliyyətin əsas məqsədi məktəblərdə bilik və 

bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılmasına diqqət və yaddaşın inkişaf etdirilməsinə nail olmaqdır. Təcrübə 

zamanı müəyyən edə bilirik ki, bəzi müəllimlər bu metodun qalacağına inanirlar və hətta bu metodla dərsi 

tədris edirlər. Bəzi hallarda da təcrübəli müəllimlər, xüsusilə də şagirdlər materialın mahiyyətini, dərsin 

məqsədini biləndə passiv metodun özündən də fənni əsaslı öyrənə bilirlər. Təlimdə ənənəvi metodun 

aşağıdakı xüsusiyyətləri vardır: 

1.Ənənəvi dərslərdə əsas diqqət şagirdlərdə bacarıqlarının formalaşmasına deyil, biliklərin mexaniki 

mənimsənilməsinə yönəldilir. 

2.Ənənəvi təlimdə məlum informasiyanın çatdırılması ilə onun mənimsənilməsi üçün şərait yaradılması 

müəllimlərin başlıca funksiyasını təşkil edir.  

3.Müəllimin şagirdlə rəftarında avtoritar iş üsulu qabarıq şəkildə özünü göstərir.  

          Ənənəvi təlim zamanı hər hansı bir dərsin əvvəlcədən hazırlanması, hazırlanmış materialın 

şagirdlərə izahı, sonra isə həmin dərsin möhkəmləndirilməsi mərhələləri yerinə yetirilir. Ənənəvi dərs 

zamanı şagirdlərin deyil, müəllimin hazırladığı materiallar əsas rol oynayır. Müəllim daha aktiv olur, 

şagirdlər isə passiv olaraq dərsi dinləyir. Hər bir dərs eyni bu tipli olur yalnız çalışmalar dərsində şagirdlərin 

fəallığı artır. Bu isə bütün şagirdlərə aid olmur. Müəllimin izah edib dediklərini bütün şagirdlər eyni 

səviyyədə qəbul edə bilmir. Ona görə də hansı şagirdin mövzunu yaxşı və ya pis öyrəndiyini müəyyən 

etmək omur. Bu səbəbdən də prosesə interaktiv deyil, interpassiv deyilir.  

           Ənənəvi təlimin bəzi üstün cəhətləri də var. Belə ki müəllim onu dinləyən şagirdlərə mövzunu 

onların sərbəst öyrənə biləcəyindən artıq izah edə bilir, daha geniş məlumatlar verə bilir. Bu zaman müəllim 

çalışır ki, bilikləri çatdırsın, geniş şərh etsin və misallar göstərsin. Şagirdlər isə bu məlumatları passiv 

şəkildə qavrayır, anlayır, öyrənir, sonra isə möhkəmləndirmək məqsədi ilə təkrarlayır və ya məsələ-misal  

həll prosesinə tətbiq edirlər. Beləliklə, ənənəvi prosesdə şagirdlər məlumatları yadda saxlamağa çalışırlar, 

müəllim isə hər mövzu haqqında nəticəni özü çıxarır və bilikləri şagirdlərə hazır şəkildə çatdırır. Bu mərhələ 

müəllimin fəallığı ilə həyata keçirilir. Xüsusiyyətinə görə bu metod təkraredici təlim adlandırılır.  Bunları 

aşağıdakı sxem üzrə təsvir etmək olar.    
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Ənənəvi təlim prosesində biliklərin praktik tətbiqini təsəvvür etmək üçün şagirdlərə uyğun imkanlar 

yaradılmır. Dərsin məzmunu adətən daha çox nəzəri öyrədilir və həyatın tələbatına uyğunlaşdırılmır, 

şagirdin şəxsi təcrübəsi, onun tələbatları, maraqları, qabiliyyətləri və fərdi xüsusiyyətləri nəzərə alınmır. Bu 

proses nəticəsindən əmin ola bilmərik ki, bütün şagirdlər qeyd etdiyimiz bilikləri lazımi səviyyədə dərk edib. 

Şagirdlərin hazır bilikləri mənimsəməsi onları kütləşdirir, sərbəstlik, müstəqillik və s. kimi keyfiyyətlərdən 

məhrum edir. Beləliklə, ənənəvi təlim zamanı şagirdlərin dərketmə fəallığı zəif olur. Ənənəvi təlim 

prosesinin ən mürəkkəb problemlərindən biri istifadə olunan pedoqoji texnologiyaların konservatizmi, qeyri-

çevik, şablonçu olmasıdır.  

       Fəal təlim metodu elə təlim metodudur ki, bu zaman müəllimlə şagird arasında qarşılıqlı əlaqə, 

ünsiyyət müəllim-şagird əməkdaşlığı olur. Ənənəvi  metoddan fərqli olaraq şagirdlər passiv dinləyici 

deyillər. Şagirdlər dərsin fəal iştirakçısı olur, müəllinin yaxın köməkçisinə çevrilir. Bu zaman müəllim və 

şagird birlikdə dərsin əsas təşkilatçılarıdır. Fəal təlimdə müəllim və şagird eyni səviyyədə olur. Müəllim izah 

edir, şagird dinləmir. Hər ikisi eyni dərəcəlidir. Fəal dərs tipində əməkdaşlıq, işgüzarlıq, diplomatik 

prinsiplər müəllim və şagird arasında öz əksini tapır. Fəal təlimdə qarşılıqlı əməkdaşlıq hökm sürür. Bunu 

aşağıdakı sxemlə göstərə bilərik. 

 

 
 

Fəal təlim prinsipi aşağıdakı kimi qruplaşdırılır: 

1.Şəxsiyyətə yönəlmiş təlim prinsipi 

2.Fəal idrakı prinsip 

3.İnkişafetdirici təlim prinsipi 

4.Qabaqlayıcı təlim prinsipi 

5.Təlim-tərbiyənin çevikliyi prinsipi 

6.Əməkdaşlıq prinsipi 

7.Dioloji təlim prinsipi 

Qeyd edək ki, fəal və interaktiv anlayışları bir-birinə çox yaxındır. Bu iki metodla öyrədilən dərs 

şagirdlərə hazır bilik vermir, onları yaradıcılığa istiqamətləndirir, müəllim və şagird arasında ünsiyyəti 

artırır. 

İnteraktiv təlim zamanı isə müəllimin başlıca vəzifəsi şagirdlərə yardımçı olmaqdan, təlim 

prosesində şagirdlərin fəaliyyətini əlaqələndirib onlara yaradıcı axtarışa həvəs yaratmaqdan, axtarıb 

araşdırmağı, nəyi harada öyrənməyi öyrətməkdən ibarətdir. İnteraktiv təlim metodları özü də fəal təlim 

prosesinə daxil olan metodlardandır. Burada biliyin əsas qrup və cütlərlə iş formalarından müntəzəm şəkildə 

istifadə etməklə axtarılıb tapılması ön plana çəkilir. Bu cür təlim texnologiyası ilə təşkil olunan dərslərdə 

əvvəlcə problemə istiqamət verəcək motivasiya yaradılır. Motivasiya problemə çıxaracaq məsələnin 

qoyulmasıdır. Onun nəticəsi tədqiqat sualı olur. Həmin tədqiqat sualı problemin həlli yollarına dair ilkin 

fərziyyələrin irəli sürülməsinə şərait yaradır. Sonra həmin problemin araşdırılması üçün qruplarda işlər təşkil 

olunur. Hər qrup irəli sürülmüş fərziyyələrin doğruluğunu isbat etmək üçün mətn üzərində, bilik 

mənbələrinə nəzər salmaqla tədqiqat işlərinə cəlb olunurlar. Alınan nəticələr işçi vərəqlərində qeyd olunur. 

İşçi vərəqlərində işlər tamamlandıqdan sonra təqdimat mərhələsi gəlir. Hər qrup öz tədqiqatlarının yekunları 

ilə auditoriyanı tanış edirlər. Sonra təqdim olunan bütün işlər arasında rabitə, əlaqələr yaradılır. Məlumatlar 

sistemə salınaraq ümumiləşdirilir. Həmin ümumiləşmələr ilkin fərziyyələrlə müqayisə olunur və nəticələr 

çıxarılır. Bundan sonra biliyn tətbiqi mərhələsi gəlir. 

İşin gedişindən aydın olduğu kimi, fəal-interaktiv təlimdə şagirdlərdə məntiqi, tənqidi və yaradıcı 

təfəkkürün inkişafı qayğısına qalınır, təlim prosesinə tədqiqat xarakteri verilir. Təlim prosesində işgüzar iş 

mühiti, əməkdaşlıq şəraiti yaradıldığından iştirakçıların yüksək fəallığı təmin olunur.  

 

Müəllim  
istiqamət verir və 

öyrədir 

ġagird öyrənir və 

ondan öyrənilir 
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ARAġDIRMA 

Bu metodun müsbət cəhətini görən bəzi müəllimlər bu metodun həmişə qalacağı iddiasındadırlar. 

Bəzi hallarda da təcrübəli müəllimlər, xüsusilə də şagirdlər artıq materialın mahiyyətini, dərsin məqsədini 

biləndə passiv metodun özündən də fənni əsaslı öyrənə bilirlər. Təlimdə ənənəvi metodların aşağıdakı 

səciyyəvi cəhətləri vardır: 1.Bir qayda olaraq ənənəvi dərslərdə əsas diqqət şagirdlərdə bacarıqların 

formalaşmasına deyil, biliklərin mexaniki mənimsənilməsinə yönəldilir. 2. Ənənəvi təlimdə hazır 

informasiyanın çatdırılması ilə onun mənimsənilməsi üçün şərait yaradılması müəllimin başlıca funksiyasını 

təşkil edir. 3. Müəllimin şagirdlə rəftarında avtoritar, avtokratik iş üsulu, üslubu qabarıq şəkildə təzahür edir. 

Ənənəvi təlimdə hər bir dərs hazırlığın yoxlanması, yeni materialın izahı və dərsin möhkəmləndirilməsi 

mərhələləri ilə səciyyələnir. 

TAPINTILAR 

Ənənəvi dərs tipində mövzuların tədrisi zamanı sinifdə ümumi gərginlik hökm sürür, tədris prosesi 

şagirdlərin deyil, daha çox müəllimin aktual hesab etdiyi məsələlərin həllinə yönəlir. Bu zaman şagirdlərin 

əksəriyyəti təlim prosesində passiv iştirak edir. Ona görə də dərslər eyni tipli olub, şagirdlər üçün darıxdırıcı 

keçir. Hər bir dərs öz predmeti səciyyəsində tədris olunur, bu zaman həm də fənlərarası əlaqəyə az diqqət 

yetirilir.Bu prosesə interaktiv deyil, interpassiv deyilir. 

NƏTĠCƏ 
Ənənəvi təlimin müəyyən imkanları da vardır. Belə ki, ənənəvi pedaqoji prosesi təsvir edəndə biz ilk 

növbədə lövhənin qarşısında duran müəllimi və onun sakit dinləyiciləri olan şagirdləri görürük. Bu zaman 

müəllim çalışır ki, bilikləri çatdırsın, şərh etsin və misallar gətirsin. Sagirdlər isə bu məlumatları passiv 

şəkildə qavrayır, anlayır, mənimsəyir, sonra bilikləri möhkəmləndirmək üçün bunları təkrarlayır və ya 

məsələlərin həlli prosesində tətbiq edirlər. Yəni, ənənəvi dərsdə şagirdlər məlumatları yadda saxlamağa 

çalışırlar, müəllim isə nəticələri özü çıxararaq bilikləri hazır şəkildə 634 şagirdlərə çatdırır. Öyrədici 

fəaliyyət ilk növbədə müəllimin fəallığı əsasında həyata keçirilir. Ənənəvi təlimin bu xüsuiyyətinə görə onu 

izahedici-illüstrativ və ya reproduktiv (təkraredici) təlim adlandırırlar.  
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ġƏXSĠYYƏTĠN FORMALAġMASINDA MƏNƏVĠ DƏYƏRLƏR 
 

Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Mikayılov ġasəddin Sabir oğlu 
ADPU-nun Şamaxı filialının, Tədris və elmi işlər üzrə direktor müavini 

 

XÜLASƏ 

Məqalədə  şəxsiyyətin yetkinləşməsinin  mənəvi mühit daxilində baş verməsi  əsas məsələ. Mənəvi 

mühit  şəxsiyyətə öz qabiliyyətini nümayiş etdirmək imkanı verir,insan özünün həyati prinsiplərini seçə bilir 

və özünün cəmiyyət daxilindəki davranış istiqamətlərini müəyyənləşdirməyə nail olur. Bunun da nəticəsində 

insan öz iradəsini daha vacib və mühüm məqsədlərə tabe etdirir, müəyyən tələbatları təxirə salır və onlardan 

imtina etmək hesabına digər tələbatların ödənilməsinə üstünlük verir. Mədəni-sosial-mühit daxilində 

şəxsiyyət öz məqsədlərinə çatmaq, yeni nailiyyətlər əldə etmək üçün özünə müvafiq vasitələr seçir və bu 

vasitələrdən səmərəli şəkildə istifadə etməyə çalışır. Bu fəaliyyət prosesində yetkin şəxsiyyətə özünün 

mübarizə niyyətləri aydın olur və bu niyyətləri həyata keçirmək üçün mədəni sosial mühitə daha tez 

uyğunlaşmağa çalışır. 

Açar Sözlər: Mənəvi Dəyərlər, Din, Ailə, Cəmiyyət, Xalq Yaradıcılığı, Tərbiyə 

Keywords: Moral Values, Religion, Family, Society, Folk Art, Education 

 

GIRIġ 

Şəxsiyyət anlayışı tarixin bütün dövrlərində əsas diqqət mərkəzində olmuş və bir çox sosial-humanitar 

elmlərin tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Fəlsəfə, tarix, pedaqogika, psixologiya, politologiya, sosiologiya, 

etika, estetika və s. sosial humanitar elmlər şəxsiyyət anlayışının mahiyyətini, onun cəmiyyətdəki rolunu 

təhlil etmiş və qiymətləndirməyə çalışmışlar Təbii ki, insana fərdi anlayışlar zəminində yanaşarkən onun 

biososial varlıq olduğunu qəbul etmək olar. Belə ki, hər bir fərdə ayrıca insan kimi qiymət verərkən insan 

növünə xas olan ümumi əlamətləri ifadə etmək mümkündür. ―Fərd öz ifadəsini insanın təbii əlamətlərində 

və psixi xassələrində-hafizə, təxəyyül, temperament, xarakter xüsusiyyətlərində və insan simasında, onun 

həyat fəaliyyətinin bütün rəngarəngliyində tapır‖. Məhz fərdi, qeyd olunan bu xüsusiyyətinə görə 

şəxsiyyətdən fərqləndirmək olar. Ayrıca fərddən fərqli olaraq şəxsiyyət fərdi xassə və keyfiyyətləri ilə 

yanaşı cəmiyyətdəki bir sıra sosial, mənəvi və fiziki keyfiyyətlərə də malikdir. Şəxsiyyətin fərdi 

keyfiyyətləri cəmiyyətdəki bir sıra sosial, mənəvi proseslərə inteqrasiyasında özünü büruzə verir. Bunun da 

nəticəsində şəxsiyyətin sosial fəaliyyəti onun göstəricisinə çevrilir və fərdi insandan onu bu göstəricilərə 

görə fərqləndirir.  

İnsan maddi və mənəvi sərvətlərin yaradıcısı kimi daima təkamül etmişdir. Qədim daş dövründən üzü 

bəri bəşəriyyət çoxlu yeniliklərlə, həyatda və idrakda baş verən təkamül inqilabları ilə üzləşmişdir. Neolit 

inqilabı insanları təbiətin asılılığından xilas etmiş, onları həm də yaradıcı varlığa çevirmişdir. İnsanlar öz 

istək və arzularına uyğun olaraq müxtəlif məşğuliyyət növləri icad etmişlər. Bu məşğuliyyətlər içərisində 

çoxlu mənəvi əhəmiyyət kəsb edən yaradıcılıq nümunələri də olmuşdur. Tarixin ayrı-ayrı mərhələlərində 

yaranan mağaralar və ya onların rəsmləri, bayatılar, nağıllar, dini məzmun kəsb edən miflər və başqa xalq 

yaradıcılığı nümunələri şəxsiyyəti formalaşdıran mənəvi dəyərlər toplusuna çevrilmişdir. Bunların hər biri 

insanların mənəvi aləminə təsir göstərmiş və onların həyat fəaliyyətlərini mənalandırmışdır. Eyni zamanda 

Novruz, Qurban, Orucluq bayramlarında, el toylarında mənəvi dəyərlərimizin tərbiyəvi və bədii estetik 

məzmun kəsb edən zəngin, mədəni, kamil nümunələrini qoruyub saxlayaraq, onlardan indi də bəhrələnirik. 

Qeyd etmək lazımdır ki, xalqımızın mənəvi dəyərləri bütün tarix boyu xalq pedaqogikası funksiyasını 

yerinə yetirmiş, insanlara lap kiçik yaşlarından ictimai varlıq haqqında müəyyən bilgilər aşılamışlar. 
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―Kafdarküsdü‖, ―Xan-xan‖, ―Kosa-kosa‖ və s. xalq oyunlarında ictimai ziddiyyətlər, xeyirlə şərin 

mübarizəsi, ədalətin zəfər çalması tərənnüm olunmuş, bu bədii-emosional vasitələrlə insanların əxlaqına, 

onların dünyagörüşünə təsir göstərmişdir, insanlarda şərə qarşı nifrət hissi yaratmışdır. 

Dini mənəvi dəyərlər də qədim tarixə malikdir. Belə ki, din hələ üst paleolit dövüründən insanların 

mənəvi həyatında xüsusi əhəmiyyət kəsb etmiş, sosial, fəlsəfi, psixoloji əsaslara malik olmuşdur. Din insan 

şüurunun təkamülündə özünəməxsus yer tutmuşdur. Hələ qədim daş dövründən üzü bəri animistik, 

totemistik, fetişist  və s. dini-mifoloji anlayışlar abstrakt və emprik biliklərin ilkin mərhələsi olmuşdur. 

Bütpərəstlik, atəşpərəstlik, sehrbazlıq və s. kimi dini etiqadlar da insan idrakının təkamülünün müəyyən 

dövrlərini əks etdirir. Sonralar isə milli dinlər və Buddizm, Xristianlıq, İslam kimi dünya dinləri meydana 

gəlmişdir. Lakin bütün dinlərin kökündə animistik, totemistik və fetişist anlayışlar dayanır. Sonrakı dinlərin 

hər biri qeyd olunan tarixi köklərdən qidalanmışlar. Buna görə də belə qənaətə gəlmək olar ki, ibtidai dinlərə 

xas olan fövqəltəbii anlayışlar formaca dəyişsə də mahiyyətcə sonrakı dinlərin ana xəttini təşkil etmişdir. 

İslamşünas alimlər İslam dinin ağıl çırağının olduğunu xüsusi olaraq qeyd edirlər. Şəxsiyyətin 

formalaşması mənbəyi kimi Məhəmməd peyğəmbərin şəxsi nümunəsi, onun müqəddəs sayılan kəlamları, 

inşalara münasibəti əsas götürülür. Bu etik münasibətlər İslamda - mənəvi dəyərlər səviyyəsinə yüksəlir. 

İslamın müqəddəs kitabı olan Qurani Kərim bütün mahiyyəti ilə xeyir əməllər təlqin edən müqəddəs bir 

kitab kimi dünya müsəlmanlarının əqidəsinə, şüuruna, davranışına və s. keyfiyyətlərə öz təsirini göstərir. 

İslami dəyərlər  şəxsiyyətin davamlı formalaşmasının əsas dəyərlərindən biri kimi qəbul edilir. İslam həyat 

və təfəkkür tərzi kimi çıxış edir. Məhz bu xüsusiyyətinə görə İslam əsasən orta əsrlərdə yaşamış alimlərin, 

mütəfəkkirlərin dünyagörüşündə xüsusi yer tutur. Elə bu səbəbdən də bilavasitə İslama aid olan nəzəri 

hüquqşünaslıq (fiqh) meydana gəlmiş, bu dinin fəlsəfə, əxlaq, məntiq və s. sahələrə böyük təsiri olmuşdur. 

Şəxsiyyətin formalaşmasında  ailə və cəmiyyət  tənzimləyici mövqeyə malik olmuş, əsas mənbəyi olan 

ailənin əxlaqi mühitinin daxilində qorunub saxlanılmasına böyük təsir göstərmişdir. Ailə və cəmiyyət 

şəxsiyyətdə görmək istədiyi humanizim, xeyirxahlıq, ümumbəşərlik, elmə, təhsilə həvəs göstərmək, xeyrini, 

ziyanını düzgün müəyyənləşdirmək, eqoist, lovğa olmamaq, zina işlərindən, oğurluqdan, başqalarının 

malına sahib olmaqdan, riyakarlıqdan çəkinmək, allahını tanımaq, inam, əqidə sahibi olmaq, mənəviyyatını 

zənginləşdirmək, dünya malına acgözlüklə həvəs göstərməmək, peşəyə yiyələnmək, ailə qurmaq, ev-eşik 

yaratmaq, oğul-qız yetişdirmək və müsbət keyfiyyətlər  şəxsiyyətə təlqin edilir. 

Xalqımızın bədii və məntiqi düşüncəsinin bəhrəsi olan şifahi yaradıcılıq nümunələri insanların nəinki 

yaddaşlarına hopmuş, eyni zamanda onların məişətinə, əmək fəaliyyətinə daxil olmuşlar. Əkin, biçin, 

heyvandarlıq fəaliyyəti, ailə və məişət ənənələri xalq folkloru nümunələri ilə müşayət olunmuşlar. Bu 

folklor nümunələrindəki nağılların, mahnıların, məzhəklərin, qaravəllilərin, bayatıların ifa olunması 

prosesində minlərlə istedadlı adamlar iştirak etmiş, onlar el sənətkarları səviyyəsinə yüksəlmişlər. 

Xalqımızın əsrlər boyu yaratdığı zəngin mədəni irsin ünsiyyət funksiyasını yerinə yetirən fomaları da 

çoxdur. Bu ünsiyyət formaları müxtəlif adət və ənənə şəkilində uzun əsrlər boyu insanların mənəvi həyatını 

zənginləşdirir, ayrı-ayrı fərdlərin şəxsiyyət kimi formalaşmasında böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki, adət 

və ənənələrdə xalqımıza xas olan ən gözəl cəhətlər toplanmış, onlann bədii ifadə vasitələrində ən ideal  

fikirlər təcəssümlədirilmişdir. 

Məlumdur ki, hər bir insan bəşər tarixi boyu yaranmış mənəvi sərvətlərdən bəhrələnir və təkmilləşir. 

Təkmilləşdikcə insanm mənəvi-emosional keyfiyyətləri də zənginləşir. Bu zənginləşmə insanı yeni fəaliyyət 

istiqamətlərinə yönəldir. Onun əxlaqi tərəqqisi yaradıcılıq potensialını da artırır. Qeyd olunan keyfiyyətləri 

özündə əxz edən insanlar elmin müəyyən sahələrində - təhsildə, incəsənətdə, siyasətdə və s. sahələrdə böyük 

naliyyətlər əldə edirlər. Onlar hətta cəmiyyəti qabaqlayaraq yeni fikir və ideyalar ortaya qoyur, gələcək 

haqqında müəyyən proqnozlar vermək qabiliyyətinə malik olurlar. Bu cəhət şəxsiyyəti adi fərddən əsaslı 



  

5th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE 
SCIENCES CONFERENCE   

 

May 24-25, 2022 Azerbaijan State Pedagogy University, Shamakhi Campus ~ 183 ~ 
 

şəkildə fərqləndirir. Qeyd olunan keyfiyyətlər əsasında adi və ya qeyri-adi şəxsiyyətlər formalaşır. Adi 

şəxsiyyətdən fərqli olaraq qeyri-adi şəxsiyyətlər bəşəriyyətin inkişaf qanunlarını daha yaxşı qavrayır, 

başqalarının ifadə edə bilmədiyi yeni fikirlər söyləyir, tarixi, ictimai, elmi əhəmiyyəti olan kəşflər edir. 

Hər bir şəxsiyyətin özünə məxsus olan psixi fəaliyyət imkanları, şüuru, təfəkkürü, intiuisiyası vardır. 

Belə adamlar özlərinə məxsus hissləri sayəsində elə ideyalar və obrazlar yaradırlar ki, bunlara real həyatda 

təsadüf edilmir. Onlar öz istedad və bacarıqlarına arxalanaraq cəmiyyətdə qeyri-adi keyfiyyətlər nümayiş 

etdirirlər. Özlərinin böyük elmi, ictimai əhəmiyyət kəsb edən kəşfləri ilə məşhurlaşır, insanları öz arxasınca 

aparmaq, onları idarə etmək kimi bacarıqları ilə liderləşirlər. Belə şəxsiyyətlər xarizmatik liderlər kimi 

qiymətləndirilir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, tanınmış alman sosioloqu M.Veberin fikrinə görə ənənəvi, xarizmatik, 

rasional-leqal lider tipləri mövcuddur, öz əlamətinə görə ənənəvi lider öz ictimai-siyasi fəaliyyətində daha 

çox ənənələrin gücünə arxalanır. Xarizmatik liderlik isə öz istedad və bacarığına güvənərək yeni təşkilatçılıq 

keyfiyyətləri ilə fərqlənən şəxsiyyətlərə məxsusdur. Rassional-leqal liderlər isə qanunların aliliyinə 

əsaslanaraq bütün cəmiyyət üzvlərini onlara inandırmağa və qanunların aliliyinə hörmətlə yanaşmağa 

üstünlük verir.  

Bildiyimiz kimi ictimai həyatın rəngarəngliyinə uyğun olaraq şəxsiyyətin xarakteri, fəaliyyət 

istiqamətləri, onun mənvi aləmi çox müxtəlifdir. Bu müxtəliflik əsasən özünü şəxsiyyətin cəmiyyətdəki 

fəaliyyətinin məzmununda büruzə verir. Onların fəaliyyətlərinin məzmununu təhlil edərkən ən dahi 

şəxsiyyətlərin mənəvi keyfiyyətlərinin bir-birindən fərqli olduğunu görürük. Məhz, şəxsiyyətin bir-birindən 

fərqinə münasibətdə də ayn-ayrı elmi ədəbiyyatlarda müxtəlif aspektlərdən yanaşılır. Belə ki, bəzi müəlliflər 

şəxsiyyətin fərdi-nisbi inkişafını mənəvi və əxlaqi tərəqqinin əsas amili kimi qiymətləndirirlər. Onlar 

şəxsiyyətin formalaşması prosesini ictimai inkişafdan kənarda təsəvvür edirlər. Lakin şəxsiyyətin 

formalaşmasını, onun mənəvi inkişafını cəmiyyətin həyatından ayrı təsəvvür etmək mümkün deyildir. Çünki 

şəxsiyyət yalnız real cəmiyyət daxilində nəzərə çarpır və bu da şəxsiyyətlə cəmiyyət arasındakı vəhdətin 

mövcudluğundan irəli gəlir. 

Pedaqoqlar belə hesab edirlər ki, ―cəmiyyət həyatında hansı insan, xeyirli, səadət, xoşbəxtlik gətirən 

işdə çalışmasından, tutuduğu vəzifədən asılı olmayaraq, yüksək insani məqama çatıbsa, kamil insan 

səviyyəsinə yüksəlibsə şəxsiyyətdir‖. Şəxsiyyətin kamilləşməsinin əsasında isə onun hərtərəfli inkişafı 

dayanır. 

Vaxtilə Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyev öz çıxışlarının birində qeyd etmişdir ki, 

―İnsanın hərtərəfli tərəqqisi bizim üçün abstrakt bir ideya deyil, ictimai inkişaf qanunudur‖. Mənəvi azadlığa 

malik olmadan müstəqil şəxsiyyət kimi formalaşmaq mümükün deyildir. Müstəqil şəxsiyyət özünün 

cəmiyyət qarşısındakı məsuliyyət dərəcəsini də azad şəkildə qiymətləndirmək qabiliyyətinə malikdir. Belə 

şəxsiyyət öz vicdanı qarşısında etdiyi hərəkətlərinə və əməllərinə cavab verməyi bacarır, cəmiyyətin əxlaqi 

tələblərini düzgün dərk edə bilir. Məhz şəxsiyyətin cəmiyyət qarşısında öz məsuliyyətini dərk etməsi əxlaqi 

məsuliyyətin əsas şərti kimi özünü biruzə verir. Bir tərəfdən müstəqil şəxsiyyət cəmiyyət qarşısında mənəvi 

azadlıq nümayiş etdirir, digər tərəfdən isə o, öz üzərinə böyük vəzifələr qoymaqla cəmiyyət qarşısındakı 

mənəvi borcuna əməl etmək zərurəti qarşısında qalır. Məhz, bu cəhət şəxsiyyətin cəmiyyət qarşısında 

məsuliyyət hissini formalaşdırır, onun azadlıq dərəcəsini məsuliyyət duyğusu ilə qovuşdurur. Beləliklə də 

şəxsiyyətin cəmiyyət qarşısındakı məsuliyyəti obyektiv şəraitin tələbatına uyğun şəkildə baş verir. Bu 

məsuliyyət hissi davranış normasına çevrilərək şəxsiyyətin cəmiyyət qarşısındakı mənəvi borcuna şüurlu 

münasibət formalaşdırır. Şəxsiyyətin məsuliyyət hissi onun özünəməxsus keyfiyyətlərinin cəmiyyətin 

həyatına tətbiq etməsinə zəmin yaradır. 
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NƏTICƏ 

Məlumdur ki yaşlıların davamlı təhsili prosesində cəmiyyətdə baş verən elmi, ictimai - siyasi, mədəni 

proseslər haqqında bilgilər formalaşdırılmalıır. Bu prosesdə hər bir fərd və şəxsiyyət özünün hüquq və 

azadlıqlarını dərk etməli, prioritet məqsədli təhsil prsesinə qoşulmaq imkanlarına sahib olmalıdır . 

Məlumdur ki, hər bir şəxs siyasi, sosial və mədəni tərəqqinin layiqli iştirakçısına çevrilir və məktəbdənkənar 

kulturoloji məşğuliyyətlər şəxsiyyətin ictimai davranışına, onun özünəməxsus istedad və qabiliyyətinin 

inkişafına həlledici təsir göstərir. İctimai davranışın tərkib hissəsi olaraq tərbiyə və özünütərbiyə prosesi baş 

verir. Bu prosesdə şəxsiyyətin mədəni təfəkkür səviyyəsi və mənəvi nüfuzu mükəmməlləşir. Beləliklə də 

şəxsiyyət fərdi xarakterdə təcəssümləşən sosial simaya çevrilir. O təkcə tərbiyənin deyil, həm də özünü 

tərbiyənin məhsulu kimi ictimai mövqeyə çıxır. Bu mənada şəxsiyyət fərdi istedad, qabiliyyət və mənəvi 

məsuliyyətlə yanaşı yüksək sosial keyfiyyətləri özündə birləşdirən ictimai varlığa çevrilir. Qeyd olunan 

keyfiyyət məhz sosial-mədəni mühitdə baş verir. Sosial-mədəni məşğuliyyətlər şəxsiyyətin ictimai 

davranışlarını formalaşdıraraq onda qəhramanlıq, ülvülük, xeyirxahlıq və s. kimi gözəl keyfiyyətləri daha da 

inkişaf etdirir. Həmçinin şəxsiyyət sosial mədəni mühitin təsiri nəticəsində özünə xas olan zəif cəhətləri 

aradan qaldırmaq, əməllərindəki yanlışlıqları düzəltmək imkanı əldə edir. Nəticədə, insan cəmiyyətin həyatı 

ilə uzlaşdırılmış fəaliyyət xəttini müəyyən edə bilir. 
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XÜLASƏ 

Müasir təhsildə şagirdin təlim fəaliyyətinə  onun ayrı-ayrı idrak proseslərinin üstünlükləri deyil, bütöv-

lükdə yaradıcı fəaliyyəti nöqteyi-nəzərindən baxılır. Nəticədə biliyin yüksək forması yaranır. Bu baxımdan 

biliyin əldə olunmasına, bütövlükdə dərketmə fəaliyyətinə texnoloji bacarıqların inkişafı baxımından yanaşma 

müasir təhsilin tələbləri baxımından daha əhatəli və obyektivdir.  

Bacarıq həmişə biliyə əsaslanır. Texnoloji bacarıqları formalaşdıran bilikdən bəhs edərkən, onun 

quruluşuna diferensial yanaşa bilmərik. Bu halda bilik özü də dəketmə mahiyyəti kəsb edir, çünki bilik 

dərketmə sayəsində əldə olunur. Biliyin əldə olunmasında iştirak edən hər bir psixi proses dərketmə sahəsi-

nin ayrılmaz komponentidir. Deməli, texnoloji bacarıq, həm də informasiyaların işlənməsi prosesində yerinə 

yetirilən əməliyyatlar sistemini uğurla həll edən, yeni biliklərin yaranmasına gətirib çıxaran bacarıqdır.  

Mövzu ilə bağlı tədqiqatda müşahidə və eksperiment metodları ilə araşdırma aparıldı. Məqsədimiz 

kompüter texnologiyaları üzrə fərqli qavrayışları olan ibtidai sinif şagirdlərində kompüter savadının və ondan 

istifadə bacarıqlarının inkişaf imkanlarını müəyyənləşdirmək idi. Təcrübənin I hissəsində tədqiqatın məqsədi 

ibtidai məktəb şagirdlarının kompüter texnologiyalarına münasibətini müəyyənləşdirmək idi.  

Məlum oldu ki, şagirdlərin fəallığı üçün tələb olunan texnoloji bacarıqların əhatə dairəsi daha genişdir: 

  İKT-dən istifadə edərək səmərəli fəaliyyət göstərmək; 

 müasir informasiya vasitələrinə bələd olmaq və onlardan səmərəli qaydada istifadə etmək; 

 kommunikasiya texnologiyalarından istifadə edərək zəruri məlumatlar axtarmaq, onları təhlil etmək 

və lazım olanları seçmək; 

 yeni informasiyanı yaradıcı şəkildə təhlil etmək; 

 maraqlandığı sahə ilə bağlı lazım gələn məlumatları toplayaraq sistemləşdirmək, onların qorunmasını 

təmin etmək, 

 informasiyaların işlənməsi, ümumiləşdirilməsi, saxlanılması, ötürülməsi və yüksək səviyyədə nəticə 

əldə etmək bacarığına sahib olmaq. 

Təcrübənin II hissəsində isə dərslərdə kompüter texnologiyalarından istifadənin şagirdlərdə hansı 

bacarıqları formalaşdırdığını ortaya çıxarmaq məqsədimiz idi. Belə bir nəticəyə gəlindi ki, şagirdlərin dərsin 

müxtəlif mərhələlərində kompüter texnologiyalarından istifadə etməsi zamanı həm mövzunu dərindən 

mənimsəmək və idrak proseslərinin fəallaşması ilə, həm də informasiyaynın axtarışı, emalı, alqoritmi 

müəyyən etmək və s. kimi texnoloji bacarıqların formalaşması ilə inkişafa nail olunur. 

Açar Sözlər: Kiçikyaşlı Məktəblilər, Dərketmə, Bilik, Bacarıq, Vərdiş, Fəaliyyət, Texnoloji Bacarıq.  

 

ABSTRACT 

In modern education, a student's learning activities are viewed not from the point of view of the 

advantages of his individual cognitive processes, but from the point of view of his creative activity as a 

whole. As a result, a higher form of knowledge emerges. In this regard, the acquisition of knowledge, 

completely the approach to cognitive activity in terms of the development of technological skills is more 

comprehensive and objective in terms of the requirements of modern education. 

Skills are always based on knowledge. When we talk about the knowledge that shapes technological 

skills, we cannot approach its structure differently. In this case, knowledge itself is the essence of 

perception, because knowledge is acquired through perception. Every mental process involved in the 

acquisition of knowledge is an integral component of the field of perception. So, technological ability is also 

a skill that successfully solves the system of operations performed in the process of information processing, 

leading to the emergence of new knowledge. 

Research on the topic was conducted by observation and experimental methods. Our goal was to 

identify opportunities for the development of computer literacy and computer skills in primary school 

students with different perceptions of computer technology. In the first part of the experiment, the aim of the 

study was to determine the attitude of primary school students to computer technology. 

It turned out that the scope of technological skills required for student activity is wider: 
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 Effective use of ICT; 

 to be acquainted with modern mass media and to use them effectively; 

 search for necessary information using communication technologies, analyze them and select the 

necessary ones; 

 to analyze new information creatively; 

 to collect and systematize the necessary information related to the field of interest, to ensure their 

protection, 

 to be able to process, generalize, store, transmit and achieve high-quality information. 

In the second part of the experiment, our goal was to find out what skills the use of computer 

technology in the classroom develops in students. It was concluded that, when students use computer 

technology at different stages of the lesson, it is necessary to master the topic in depth and activate cognitive 

processes, as well as to search for information, process it, determine the algorithm, etc. development is 

achieved through the formation of technological skills such as. 

         Keywords: primary school students, cognition, knowledge, skills, habits, activities, technological 

skills. 

GIRIġ 

Müasir təhsildə şagirdin təlim fəaliyyətinə  onun ayrı-ayrı idrak proseslərinin üstünlükləri deyil, bütöv-

lükdə yaradıcı fəaliyyəti nöqteyi-nəzərindən baxılır. Nəticədə biliyin yüksək forması yaranır. Bu baxımdan 

biliyin əldə olunmasına, bütövlükdə dərketmə fəaliyyətinə texnoloji bacarıqların inkişafı baxımından yanaşma 

müasir təhsilin tələbləri baxımından daha əhatəli və obyektivdir.  

Bacarıq həmişə biliyə əsaslanır. Texnoloji bacarıqları formalaşdıran bilikdən bəhs edərkən, onun 

quruluşuna diferensial yanaşa bilmərik. Bu halda bilik özü də dəketmə mahiyyəti kəsb edir, çünki bilik 

dərketmə sayəsində əldə olunur. Biliyin əldə olunmasında iştirak edən hər bir psixi proses dərketmə sahəsi-

nin ayrılmaz komponentidir. Deməli, texnoloji bacarıq, həm də informasiyaların işlənməsi prosesində yerinə 

yetirilən əməliyyatlar sistemini uğurla həll edən, yeni biliklərin yaranmasına gətirib çıxaran bacarıqdır.  

Məsələn, təlim prosesində şagirdin təlim fəaliyyətinin qаrşısındа durаn başlıca prоblеm еpizоdik hаfizədən 

аlınmış infоrmаsiyаnın bаzа biliklərinə çеvrilməsini və təqdim edilməsini təmin etməkdir. Bunun üçün 

dərketmənin daha mürəkkəb proseslərini: qərar qəbulu, yaddasaxlama, təsvirin qavranılması kimi məsələləri 

daha sadə mərhələyə keçirmək lazım gəlir.  

Kiçikyaşlı məktəblilərin təlim fəaliyyətində müasir kompüter texnologiyalarından istifadənin bir sıra nəzəri 

- psixoloji məsələlərini təhlil edərək belə bir qənaətə gəlirik ki, bu prosesdə, ilk növbədə müəllimlərdə texnoloji 

bacarıqlar, vərdişlər və səriştələr olmalıdır. Onlar şagirdlərə həmin bacarıqları aşılayaraq təlim fəaliyyətində bu 

texnologiyalardan istifadəyə alışdırmalıdırlar. Çünki təlim fəaliyyətinin iştirakçısı yalnız müəllim deyil, həm də 

şagirddir. Kiçikyaşlı məktəblilər isə artıq kompüter texnologiyalarından istifadə üzrə bacarıqlara yiyələnəcək 

qədər əqli-fiziki imkanlara malik olurlar.  

TƏDQIQAT 

Hazırda təlim fəaliyyətində kompüter texnologiyalarından istifadə kiçikyaşlı məktəblilər üçün yeni 

bacarıqların formalaşdırılmasını tələb edir. Çünki hələ bütün ailələrdə kompüter texnologiyaalrından yetərincə 

istifadə edilmir. Şagirdlər həmin texnologiyalarla məktəbdə tanış olur, ondan istifadə edərək fəaliyyət göstərməyi 

öyrənirlər. Psixoloji araşdırmalar isə sübut etmişdir ki, insan üçün hər bir yeni fəaliyyət və həmin fəaliyyətdə is-

tifadə edilən resurs, vasitə üsul, yol ondan yeni bacarıqların formalaşmasını tələb edir. Şagird bu bacarıqlara şüurlu 

hərəkət edərək, öz fəaliyyətini nəzarətdə saxlayaraq, fəaliyyəti bütövlükdə tənzimləyərək, onun məqsədini, 

vəzifələrini, əməliyyat hissələrini və mərhələlərini planlaşdıraraq, ayrı-ayrı hərəkətlərin konstruksiyalarını 

quraraq nəticə əldə edir.     

 Məsələn, P.A.Bernşteyn bununla bağlı olaraq hərəkətlərin idarə edilməsinin sensor korreksiyası 

prinsiplərini təklif edərkən buna əsaslanır ki, həmin korreksiya hərəkətin gedişində sensor informasiya 

əsasında əmələ gələn yeni impulslar əsasında baş verir. Məhz həmin impulslar fəaliyyəti quruluşunda 

bacarıq, vərdiş, adət kimi struktur elementlərini formalaşdırır.      

Texnoloji bacarıq mürəkkəb quruluşa malikdir. Bu quruluşda idrak proseslərindən başlayaraq, 

davranışa qədər çoxsaylı komponentlər daxildir. Ona görə də texnoloji bacarığın quruluşuna  bir sıra 

altkomponentlər əsasında baxılır:  bilik; vərdiş; bacarıq; avtomatlaşmış hərəkət      

S.E.Şişov və V.A.Kalney bacarığa belə tərif verirlər: ―Bacarıq - özünəməxsus situasiyada hərəkət 

etmək, fəaliyyət göstərməkdir‖. Bacarıq fəaliyyətin səriştəliliyi kimi özünü göstərir (1, s. 79). L.Ş.Əmrahlı 

isə bacarığı belə səciyyələndirir: ―Bacarıq‖ pedaqoji elmlər sistemində ən geniş yayılmış anlayışlardandır. 
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Onun quruluşu psixoloji məzmun kəsb etməklə özündə bir sıra poseslərin nəticələrini birləşdirir. Bacarıq 

dedikdə, ilk növbədə insanın (subyektin, şagirdin, müəllimin) hərəki və ya əqli imkanlara yiyələnməsi üçün 

icra etdiyi hərəkətləri müvafiq qaydada yerinə yetirməsi başa düşülür. Bu zaman yeni bacarıqlarla yanaşı yeni 

biliklər və vərdişlər də yaranır. Bacarıqlar  təlim prosesində yerinə yetirilən mümarisələr: çalışma, tapşırıq, 

oyun, təmrin, test və d. vasitəsi ilə formalaşdırılır‖ (2, s. 9).   

Bacarıq, həmçinin, özündə bir sıra vərdişləri birləşdirir. Vərdişlər hərəkətlərin dəfələrlə icrası zamanı 

yaranır, çünki hər hansı yeni bir hərəkətin yaxşı mənimsənilərək vərdişə və bacarığa çevrilməsi üçün onun 

dəfələrlə təkrarlanması lazımdır. Məsələn, şagirdlərə verilən tapşırıqlar onlarda hansısa bacarığın formalaşması 

məqsədi daşıyır. Yeni bacarıq formalaşdırmaq lazım gəldikdə düzgün, eyniməzmunlu tapşırıqlar qoyulmalı, 

lakin maraqlı olması, şagirdləri yormaması üçün müxtəlif vasitələrlə bir-birinin ardınca təkrarlanmalıdır. Hazırda 

məktəb mühitində şagirdlərdə formaldırılan bacarıqları belə təsnifləşdirilir: 

- dərketmə bacarığı;  

- ümumi əmək bacarığı; 

- konstruktiv  - texnoloji bacarıq; 

- təşkilati-texnoloji bacarıq; 

- əməliyyat-nəzarətedici bacarıq. 

Kompüter texnologiyalarından istifadə edərkən şagirdlərdə formalaşdırılması lazım gələn bacarıqlar qarışıq 

quruluşların birləşməsindən yaranır. Onun əsas əlaməti şagirdlərin üzləşdikləri konkret təlim situasiyasında 

özünün bilik və vərdişlərini tətbiq edə bilməsi imkanları ilə müəyyən olunur. Buna icraetmə bacarığı və ya 

tətbiqetmə bacarıqlarını aid etmək olar.  Həmin bacarıqların daha bir izahı hərəkətlərin fəaliyyətin məqsə-

dinə və şəraitinə uyğun şəkildə, əlverişi vasitələrlə yerinə yetirilməsidir. İcraetmə bacarığı və tətbiqetmə 

bacarıqlarından istifadə hərəkətlərin səhvsiz, düzgün, ardıcıl yerinə yetirilməsini tələb edir.    

Bu bacarıqlar kompüter texnologiyalarının yeniləşməsinə uyğun olaraq daim yenilənir. Təlim 

fəaliyyətində mənimsənilən hər bir texnoloji bacarıq əsasında yeniləri formalaşır. Onlar özündən sonra ya-

ranacaq bacarıq üçün zəmin olur. Əgər şagirddə texnoloji bacarıq varsa, o, həmişə təlim fəaliyyətində 

onlardan istifadə üçün resurs axtaracaqdır.   

 Kiçikyaşlı məktəblilərin texnoloji bacarıqlarınnı inkişafı onların təlim fəaliyyətini optimallaşdırmaq 

üçün bir sıra imkanlar verir: təlim məqsədini anlayaraq hərəkətləri tapşırıqlar və müstəqil işlər əsasında ona 

doğru istiamətləndirmək; yerinə yetiriləcək hərəkətlərin quruluşunu, qaydalarını, istiqamətlərini bilmək və 

əməl etmək; hərəkətlərə məzmun və texniki baxımdan yaxşı bələd olmaq, onun strategiyasını, planını qu-

rmaq, modelləşdirmək və sxemləşdirmək; hərəkətləri texniki baxımdan düzgün icra edərək səmərəli nəticəyə 

gəlmək; nümunə əsasında hərəkətlərin qoyulmuş vaxtda keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək; 

yüksək fəallıq göstərmək;  təlimin gedişində qoyulmuş tədqiqat sualının  doğruluğunu sınaqdan keçirərkən 

gözlənilən nəticələrin vasitələrlə icrasına səy göstərmək; hərəkətlərinin icrası zamanı özündə yeni əqli quruluşların 

formalaşmasına yaradıcı yanaşmaq; tapşırığın həlli üsullarının seçilməsinə kreativ yanaşmaq; dəkredilmiş 

əqli nəticəyə gəlmək; özünün bacarıqlarını obyektiv qiymətləndirmək. 

Şagirdlərin fəallığı üçün tələb olunan texnoloji bacarıqların əhatə dairəsi isə daha genişdir: 

  İKT-dən istifadə edərək səmərəli fəaliyyət göstərmək; 

 müasir informasiya vasitələrinə bələd olmaq və onlardan səmərəli qaydada istifadə etmək; 

 kommunikasiya texnologiyalarından istifadə edərək zəruri məlumatlar axtarmaq, onları təhlil etmək 

və lazım olanları seçmək; 

 yeni informasiyanı yaradıcı şəkildə təhlil etmək; 

 maraqlandığı sahə ilə bağlı lazım gələn məlumatları toplayaraq sistemləşdirmək, onların qorunmasını 

təmin etmək, 

 informasiyaların işlənməsi, ümumiləşdirilməsi, saxlanılması, ötürülməsi və yüksək səviyyədə nəticə 

əldə etmək bacarığına sahib olmaq. 

Göründüyü kimi, texnoloji bacarıqlar bilavasitə müasir dövrdə şagirdlərin təlim fəaliyyətində onlardan 

tələb olunan bacarıqlardır. Bu bacarıqlara ayrı-ayrı idrak prosesləri kontekstindən deyil, kompleks yanaşılır. 

Hər bir bacarığın quruluşunda bütün idrak prosesləri və onların aralıq mərhələləri, o cümlədən emosiya, 

iradə, davranış, fəaliyyət, kommunikasiya vardır.    
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MƏKTƏBƏQƏDƏR YAġLI UġAQLARIN ĠNKĠġAFINDA OYUNLARIN ƏHƏMĠYYƏTĠ 

 

Abdullayeva Səməngül Tacəddin qızı 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şamaxı filialın müəllimi 

XÜLASƏ 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların həyatında onların  əsas məşğuliyyəti olaraq oyun müstəsna  dərəcədə 

əhmiyyətlidir,həm də  bu dövrdə oyun uşaqları daha çox cəlb edir. Eyni zamanda oyun məktəbəqədər 

dövrdə tərbiyənin başlıca vasitəsi kimi çıxış edərək uşaqlarda əqli və fiziki cəhətdən inkişafa kömək edir. 

Normal inkişafda olan uşağı oyunsuz,hərəkətsiz təsəvvür etmək çətindir. Durmadan hərəkət etmək, oynamaq 

uşaqların təbii ehtiyacından meydana gəlir .Oyun oynayan  zaman  ilk növbədə uşaqlar hərəkətə, 

dinamikaya, düzüb-qoşmağa olan ehtiyaclarını ödəyir, istək və arzularını həyata keçirirlər. Uşaq oyunları 

kiçik yaşlı uşaqlarda hafizənin möhkəmlənməsinə, diqqətin artırılmasına, rənglər dünyasına bələd olmağa, 

hesablama vərdişlərinin yaranmasına kömək edir. Onlar uşaqlarda birlik və bərabərlik, dostluq kimi mənəvi 

prinsiplərin, humanist hisslərin aşılanmasına  yardımçı olur. Eyni zamanda oyunlar uşaqlarda aktivlik, 

liderlik, cəldlik, ceviklik, hazırcavablıq kimi psixoloji keyfiyyətlərin meydana gəlməsinə  kömək edir. Ən 

başlıcası isə uşaq oyunları  insanın sonrakı sosial həyatında cəmiyyətə adaptasiyası məsələsini asanlaşdırır. 

Uşaqlıq dövrünü normal yaşamayan, oyun oynamayan uşağın gələcəkdə ünsiyyət çətinlikləri yarana bilir. 

Qeyd edək ki,oyunlar uşaqların yaş səviyyəsinə, zövqünə, düyagörüşünə, psixikasına uyğun seçilərsə daha 

çox səmərə verər.  

Oyun zamanı uşaq ətraf aləmi kəşf edir, məntiqi fikirləri irəli sürməyi, seçim etməyi, səbəb-nəticə 

əlaqələrini qurmağı, diqqətini toplamağı, məqsədə çatmağı öyrənir,sadə riyazi təsəvvürləri formalaşır,  şəkil, 

rəng, ölçü, kiloqram, həcm, zaman, məkan, məsafə, qalaktika və s. ilə bağlı olan informasiyaları 

mənimsəyir. 

Oyun elə bir təlim növüdür ki, burada şagird aktiv və yaradıcı şəkildə cəmiyyətin davranış qaydalarını 

və normalarını, insanların əməyə, ictimai əmlaka münasibətini, insanlar arasında qarşılıqlı münasibətləri 

öyrənir. Bu, elə bir fəaliyyət növüdür ki, şagirdlərin sosial davranışına, onların həyata və bir-birinə olan 

münasibətlərinin formalaşmasına əsaslı təsir edir.  XXəsrdə yaşamış sovet  pedaqoqu  A.S.Makarenko uşaq 

oyunlarının rolunu yüksək qiymətləndirərək onlar haqqında  demişdir: "Oyun uşaqlar üçün böyüklərin iş 

fəaliyyəti qədər dəyərlidir. Uşaq oyunda özünü necə aparırsa, gələcəkdə işləyəcəyi yerdə də bir çox hallarda 

özünü elə aparacaq. Beləliklə, gələcəyin lideri oyun oynayaraq təhsil alır...". 

 Oyun uşaqların iş fəaliyyətidir. Oyun uşaqların ən sevimli və təbii fəaliyyətidir. K.D.Uşinski qeyd 

edirdi ki, uşaqların ümumi və psixi sağlamlığını müəyyən etmək üçün onların oyununun müşahidə edilməsi 

əhəmiyyətlidir. Əgər uşaq oyunlara maraq göstərmirsə və ya öz yaşına görə passiv və ya bəsit oynayırsa, 

belə uşaq xüsusi diqqət tələb edir. Oyun həm uşağın psixoloji vəziyyətinin və şəxsiyyət kimi inkişafının 

diaqnostikasını aparmaq üçün bir vasitədir, həm də uşağın inkişafındakı ləngiməni və qüsurları aradan 

qaldırmaq üçün vasitədir. 

Uşaq oyun zamanı qaydalara əməl etməyi, səmimiyyəti, problemlərin həll yollarını tapmağı, diqqətini 

cəmləməyi, cəmiyyətdəki rolunu, məsuliyyəti, razılığa gəlməyi, özünü ifadə etmə bacarığını, qərar verməyi 

və nəticələrlə razılaşmağı öyrənir.  

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların oyunları düzgün təşkil olunmalı, oyun zamanı onların necə ünsiyyət 

qurması, həmyaşıdları ilə dostluq, yoldaşlıq münasibətində olub-olmaması, məhz hansı oyunlara maraq 

göstərməsi və s. kimi məsələlər diqqət məkəzində saxlanılmalıdır.   

Açar Sözlər : Oyun, Inkişaf, Dostluq, Əyləncə,  Dinamika, Aktivlik, Fəaliyyət  

Keywords: Game, Development, Friendship, Fun, Dynamics, Activity, Activity 
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Technology of Teaching Modern English In Pedagogical Faculties 
(Pedaqoji fakultələrdə müasir ingilis dilinin tədrisi texnologiyası) 

Mehpara Mammad Aliyeva 
Azerbaijan State of PedagogicalUniversity Center of Foreign Languages 

XÜLASƏ  
Pedaqoji fakültədə ingilis dilinin öyrənilməsində praktiki məqsədlərə nail olmaq üçün ilk növbədə 

ingilis dili nitqini şifahi formada  qavrayan tələbələrin başa düşməsi üçün lazımi səviyyədə biliklərin təmin 

edilməsi, söhbət zamanı dialoji və monoloji formalarda  istifadə etmək bacarığı, müxtəlif üslublu texniki 

mətnləri oxumaq və tərcümə etmək üçün xüsusi seçilmiş və mənimsənilmiş linqvistik və nitq materialı üzərində 

işləmək zəruridir.  

Məqalənin məqsədi ən səmərəli texnologiyaları müəyyən etmək üçün tədqiqatın nəticələrini təqdim 

etməkdir. 

Şübhə yoxdur ki,  məqsədlərin yerinə yetirilməsi prosesində qrammatik formaların həyata 

keçirilməsinin daim genişləndirilməsi zəruridir: 

1.    Sualı anlayın və ona cavab verin. 

2. Həmsöhbətə məlumat veriləcək bir  məlumat hazırlayın. 

3. Xüsusi mətni oxuyun, ondan məlumat (faktlar, fikirlər) çıxarın və ona şərh verin. 

4. Tədris materialının daha yaxşı mənimsənilməsi, inkişafı və təkmilləşdirilməsi üçün yazıdan istifadə edin. 

5. Danışmaq, oxumaq və tərcümə etmək üçün mövzu seçin. 

 Məlumdur ki, ingilis dilini öyrənmək tələbələrdən zəhmət və səy tələb edir. İngilis dili müəllimindən 

isə zəhmətlə yanaşı, ingilis dilinin tədrisi üçün geniş innovativ texnologiyalar, zehni fəaliyyət və yaradıcı 

yanaşma məqsədi ilə xarici dillərin tədrisində yeni metodların axtarışını və tətbiqini  ön plana çəkir. Həm də 

peşəkaryönümlü  öyrətmək gələcəkdə tələbələrin  tənqidi təfəkkürün inkişafı üçün səmərəli üsullar olan 

layihələr  də nəzərdə tutur. Elə buna görə də tədqiqatımızın mövzusu pedaqoji fakültələrdə ingilis dilinin tədrisi 

texnologiyası adlanır. 

 ―Tədris texnologiyası‖ anlayışına müraciət etmək müstəqil elm olan ingilis dilinin tədrisi 

metodikasında ciddi dəyişiklik göstərmək zərurətindən irəli gəlir. Uğurla öyrətmək üçün bu elmi bilmək 

lazımdır.  

Açar Sözlər: Pedaqoji Fakultə, Ingilis Dili, Texnologiya, Elmi Yanaşma, Peşəkar 

 

SUMMARY 

In order to achieve practical goals in teaching English at the pedagogical faculty it is necessary to 

provide students with the necessary level of knowledge to understand English speech orally. 

 The purpose of the article is to present the results of research and to identify the most effective 

technologies. 

There is no doubt that in the process of achiving goals it is necessary to constantly expand the 

implementation of grammatical forms: 

1. Understand the question and answer it. 

2. Prepare information that will be communicated to the interlocutor. 

3. Read a specific text, extract information (facts, opinions) from it and comment on it. 

4. Use writing to better master, develop and improve teaching material. 

5. Choose a topic to speak, read and translate. 

        It is known that learning English requires hard work and effort from students.  In addition to hard 

work, the English teacher highlights the application of innovative technologies in foreign language 

teaching.Vocational training also includes projects that are effective ways to develop students' critical 

thinking in the future.  That is why the subject of our research is called the technology of teaching English in 

pedagogical faculties. 

        The use of the term "teaching technology" stems from the need to make significant changes in the 

methodology of teaching English, an independent science.  You need to know this science to teach 

successfully.   

Keywords: Pedagogical Faculty, English Language, Technology In Pedagogical Faculty, Professional
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MÜASIR DÖVRDƏ ĠNFORMASIYA MƏDƏNIYYƏTI 

 
ġahbazova Qahirə Lələ qızı 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin, Şamaxi filialinin dekanı, “Riyaziyyat və kompüter elmləri”kafedrasinin Baş 

müəllimi, doktorant, ORCID: 0000-0002-6482-6675 
XÜLASƏ 

Müşahidə və faktlar göstərir ki, müasir dövrün gəncləri həyati hadisələrə obyektiv münasibət 

göstərmək, məlumatlılıq, faktik vəziyyətə çevik uyğunlaşmaq, müstəqilliyə meyil etmək baxımından əvvəlki 

vaxtların gənclərindən müsbət mənada xeyli fərqlənirlər. Onların əksəriyyəti İKT vasitələrindən bacarıqla 

istifadə edirlər ki, bu faktı təfəkkürün normal inkişafının göstəricisi kimi qəbul etmək olar. Kiçik yaşlardan 

başlayaraq insanlarda informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılması prosesinin həyata keçirilməsi olduqca 

vacibdir. İnformasiyanın əldə edilməsi və mənimsənilməsi, yadda saxlanılması, emalı, təqdim edilməsi, 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi haqqında bilik və bacarıqlar insanın informasiya mədəniyyətinin əsasını 

təşkil edir. Eyni zamanda, informasiya ilə işləyərkən hüquqi və etik normalara əməl olunması, təhlükəli 

informasiyadan qorunma bacarıqları da informasiya mədəniyyətinin vacib komponentləridir.  

Müasir dövrdə informasiyadan istifadənin səviyyəsi insanların həyat şəraitinə, eləcə də iqtisadi, 

siyasi, mədəni, elmi inkişaf perspektivlərinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. İnformasiya mədəniyyəti 

informasiya cəmiyyətinə hazırlığın əsas amillərindən biri kimi təhlil edilir və insanlarda bu mədəniyyətin 

formalaşdırılması ilə bağlı bir sıra təkliflər verilir. Müasir dövrdə informasiya mədəniyyətinə dair müxtəlif 

baxışlar mövcuddur. İnformasiya mədəniyyəti fəlsəfə, sosiologiya, kulturologiya, informatika, pedaqogika, 

psixologiya, linqvistika, kitabxanaşünaslıq və s. elm sahələrini təmsil edən alimlər tərəfindən geniş 

araşdırılıb. Lakin bu məsələlər kifayət qədər tədqiq olunmayıb. Bu baxımdan, məsələ ilə bağlı yeni elmi 

araşdırmalar çox əhəmiyətlidir. 

Açar Sözlər:  Informasiya Savadı, Informasiya Cəmiyyəti, Informasiya Mədəniyyəti, Fəlsəfə, Sosiologiya, 

Kulturologiya, Informasiya Inqilabı. 

 

SUMMARY 

Observations and facts show that the youth of today are significantly different from the youth of 

the past in terms of objective attitude to life events, awareness, adaptability to the actual situation, the 

tendency to independence. Most of them skillfully use ICT tools, which can be taken as an indicator of the 

normal development of thinking. It is very important to carry out the process of forming an information 

culture in people from an early age. Knowledge and skills of obtaining and assimilating information, 

remembering, processing, presenting, and ensuring security form the basis of a person's information culture. 

At the same time, compliance with legal and ethical norms when working with information, the ability to 

protect against dangerous information are important components of information culture. 

The level of use of information in modern times has a significant impact on people's living 

conditions, as well as prospects for economic, political, cultural and scientific development. Information 

culture is analyzed as one of the main factors in preparing for the information society, and people are given a 

number of suggestions for the formation of this culture. There are different views on information culture in 

modern times. Information culture includes philosophy, sociology, culturology, informatics, pedagogy, 

psychology, linguistics, librarianship, etc. has been extensively studied by scientists representing the fields 

of science. However, these issues have not been sufficiently studied. In this regard, new scientific research 

on the issue is very important. 

Keywords: Information Literacy, Information Society, Information Culture, Philosophy, Sociology, 

Culturology, Information Revolution 
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“Kitabi-Dədə Qorqud”un kommunist rejimi tərəfindən yasaqlanmasının sosial-siyasi səbəbləri 
(Socio-political reasons for the banning of "Kitabi-Dada Gorgud" by the communist regime) 

Qüdrət Umudov 
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, ADPU-nun dosenti 

 

XÜLASƏ 

Dünya qorqudşünaslığının iki yüz, Azərbaycan qorqudşünaslığının yüz illik tarixi vardır. Alman 

şərqşünası H.F.Ditsin oğuz yazılı abidəsini araşdırma müstəvisinə çıxarıb (1815) elmi dövriyyəyə daxil 

etməsindən tam bir əsr sonra Kilisli Müəllim Rifət ―Kitab‖ı İstanbulda daşbasma üsulu ilə çap etdirir (1916). 

Bundan sonra ―Dədə Qorqud‖ Azərbaycan elmi mühitinə daxil olur. 

M.Mirbağırlı, Ə.Abid, İ.Hikmət, A.Musaxanlı, M.Köprülüzadə, M.Ələkbərli dastanlarla bağlı ilk 

tədqiqatlarını aparıb məqalələr yazmışlar. Rus şərqşünası Bartold da 1922-ci ildə eposun rus dilinə tam 

tərcüməsini başa çatdırmışdı. 37-lərin  qanlı repressiyasından sonra Həmid Araslı ―Kitab‖ın tədqiqi və nəşri 

işini görür. Öncə o, eposla bağlı yazdığı fundamental məqaləsini ―Revolyusiya və kultura‖ jurnalında (1938, 

№3, s.61-69) dərc etdirir. 1939-cu ildə isə ―Kitabi-Dədə Qorqud‖un Drezden nüsxəsi latın qrafikasında 

H.Araslı tərtibatı və redaktəsi  və geniş ön sözü ilə Bakıda çap olunur. Qeyd edək ki, bundan bir il əvvəl 

―Dədə Qorqud‖ İstanbulda Orhan Şaiq Gökyayın tərtibatında, Topqapı sarayından  ―Oğuznamə‖ ilə birlikdə 

latın əlifbası ilə nəşr olunmuşdu. 

―Kitab‖ın işıq üzü görməsi Azərbaycan oxucularını, özəlliklə, elmi ictimaiyyəti çox sevindirir. 

Haqqında davamlı yazılar yazılır. Bakı internasional şəhər idi. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ əski oğuz türkcəsində 

çıxdığı üçün qeyri-millətlər onu oxuyub anlaya bilmirdi. Ona görə də eposun nəşri çox geniş dairədə 

rezonans yaratmadı. Onu ancaq türkoloqlar anlayırdı.  

V.Bartoldun tərcüməsi hələ də çap edilməmişdi. 1950-ci ildə H.Araslı və M.Təhmasib rus variantını 

Bakıda çap edərək Sovetlər Birliyi oxucularının ixtiyarına verdilər. İndi ―Kitab‖ı müasir rus dilində hamı – 

dost da, düşmən də oxuyub anlaya bilirdi. Rus, gürcü, erməni yəhudi və b. millətlərdən olan ―ziyalılar‖ 

əsərdəki türkçülük ideyalarını həzm edə bilməyib ona ―pantürkist‖ damğası vurdular. Çoxsaylı məktublarla 

Moskvanı ayağa qaldırdılar. 

1951-ci ilin mayında Kremlin gizli göstərişi ilə Azərbaycan Kommunsit Bolşevik Partiyasının XVIII 

qurultayının qərarı ilə ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ sovet ideolojisinə zərərli bir əsər kimi tamamilə yasaq edildi. 

Yasaq 1957-ci ilin baharına qədər davam etmişdir.  

 

SUMMARY 

World fear science has a two-hundred-year history, and Azerbaijani fear science has a hundred-year history. 

A century after the German orientalist H.F. Dietz's Oghuz written monument was put into scientific research 

(1815), a teacher from Kilis, Rifat, published the "Book" in Istanbul (1916). After that, "Dada Gorgud" 

enters the scientific environment of Azerbaijan. 

M.Mirbagirli, A.Abid, I.Hikmat, A.Musakhanli, M.Kopruluzade, M.Alakbarli conducted their first 

researches on epics and wrote articles. The Russian orientalist Barthold also completed the full translation of 

the epic into Russian in 1922. After the bloody repression of the 37s, Hamid Arasli began researching and 

publishing the Book. He first published a fundamental article on the epic in the journal Revolution and 

Culture (1938, №3, pp.61-69). In 1939, the Dresden copy of "Kitabi-Dada Gorgud" was published in Baku 

in Latin script with the design and editing of H. Arasli and a wide foreword. It should be noted that a year 

ago, "Dada Gorgud" was published in Istanbul in the Latin alphabet, designed by Orhan Shaig Gokyay, 

together with "Oguzname" from Topkapi Palace. 

The publication of the book makes Azerbaijani readers, especially the scientific community, very 

happy. Constant articles are written about him. Baku was an international city. Since "Kitabi-Dada Gorgud" 

was published in old Oghuz Turkish, non-nationals could not read and understand it. Therefore, the 

publication of the epic did not resonate in a very wide circle. Only Turkologists understood it. 

Barthold's translation had not yet been published. In 1950, H. Arasli and M. Tahmasib published the 

Russian version in Baku and gave it to the readers of the Soviet Union. Now everyone in the modern 

Russian language, both friends and foes, could read and understand the Book. Russian, Georgian, Armenian 

Jew, etc. The "intellectuals" of the nations, unable to digest the ideas of Turkism in the work, branded it 

"pan-Turkist". They raised Moscow with numerous letters. 
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In May 1951, by a secret order of the Kremlin, by the decision of the XVIII Congress of the 

Communist Bolshevik Party of Azerbaijan, "Kitabi-Dada Gorgud" was completely banned as a work 

harmful to Soviet ideology. The ban lasted until the spring of 1957. 
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Auxiliary parts of speech in the Northern dialects of the Azerbaijani language and their integration 

into the Kipchak languages. 

 

Assoc. Prof. Konul Ibrahim gizi Samadova 
Azerbaijan State Pedagogical University,Head of the Department of Modern Azerbaijani Language 

 

ABSTRACT 

The article deals with auxiliary parts of speech used in dialects and dialects of the Northern dialect and their 

integration into the words of the Kipchak language group. The auxiliary parts of speech are the forms and types of 

development of the Gakh-Zagatala dialect and dialect, Sheki dialect and dialect, Oguz-Gabala dialect and dialects, 

which are dialect groups of the northern dialect of adverbs, adverbs, conjunctions, modal words and exclamations. 

As in the literary language, in the dialects of the northern dialect, some of the auxiliary parts of speech are used in 

the active and some in the passive form with their own peculiarities. Noting the names of Turkologists P. 

Halderman and I. Giganov, F. Zeynalov shows that both authors, speaking about the division of parts of speech in 

Turkic languages, divided them into main and auxiliary groups and included adverbs, conjunctions, adverbs and 

exclamations in auxiliary parts of speech. At the same time, they described all the auxiliary means in the language - 

lexical and grammatical suffixes as auxiliary verbs, and a number of elements as auxiliary parts of speech. Tatar 

linguist Geniyev also has interesting views on this. He gives an example of his participation in the role of both main 

and auxiliary parts of speech, depending on the position of the words stone, tree, gold in the Tatar language. One of 

the interesting researches of F.Zeynalov is the statistics of the development of auxiliary parts of speech in the epics 

"Kitabi-Dada Gorgud". He noted that 273 conjunctions, 203 conjunctions, 325 adverbs, 173 auxiliary nouns, 5 

conjunctions and 8 modal words were used. In the dialects and dialects of the northern group, you can find all the 

auxiliary parts of speech - modal words, conjunctions, conjunctions, customs and exclamations. In Azerbaijani 

linguistics, modal words can syntactically act as intermediate words as well as words. F.Zeynalov divides modal 

words into six groups of meanings, M.Huseynzade divides modal words into five groups, and Z.Alizadeh into two 

groups. There are four types of modal words in modern Turkic languages: Uzbek, Kazakh and Turkmen. Modal 

words in modern Turkic languages can be grouped into three groups according to their lexical nuances. 1. Modal 

words reflecting necessity: of course, definitely, unquestionably, unquestionably, definitely, wordless, probably .. 2. 

Modal words reflecting reality, reality: really, really, really, in fact, naturally, and so on. 3. Modal words that reflect 

probability: probably seem, say, possible, as if, perhaps, probably, and so on. 

Keywords: Kipchaks, Auxiliary Parts Of Speech, Northern Dialect. 

 

XÜLASƏ 

 

Məqalə Şimal ləhcəsi dialekt və şivələrində işlənən köməkçi nitq hissələri və onların qıpçaq dil qrupu sözlərinə 

inteqrasiyasından bəhs edir.  Köməkçi nitq hissələrindən qoşma, ədat, bağlayıcı, modal sözlər və nidaların şimal 

ləhcəsinin şivə qrupları olan Qax-Zaqatala dialekt və şivəsi, Şəki  dialekt və şivəsi, Oğuz- Qəbələ dialekt və 

şivələrindəki işlənmə formalarından və növlərindən bəhs olunmuşdur. Ədəbi dildə olduğu kimi şimal ləhcəsi 

dialektlərində də köməkçi nitq hissələrinin bəziləri aktiv, bəziləri isə passiv formada özünəməxsus özəlliklərlə 

işlədilir. F.Zeynalov türkoloqlardan P.Haldermanla, İ.Qiqanovun adlarını qeyd edərək göstərir ki, hər iki müəllif 

türk dillərində nitq hissələrinin bölgüsündən danışarkən onları əsas və köməkçi qruplara ayırmış və köməkçi nitq 

hissələrinə qoşma, bağlayıcı, zərf və nidaları daxil etmişdir. Eyni zamanda onlar dildəki bütün köməkçi vasitələri – 

leksik və qrammatik şəkilçiləri köməkçi feilləri, bir sıra ünsürləri də köməkçi nitq hissələri kimi xarakterizə 

etmişlər. Bu haqda tatar dilçisi Qeniyevin də maraqlı fikirləri var. O, tatar dilində olan taş, aqac, altın sözlərinin 

məqamından asılı olaraq həm əsas, həm də köməkçi nitq hissələri rolunda iştirakını misal göstərir. F.Zeynalovun 

maraqlı tədqiqatlarından biri də ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanlarında köməkçi nitq hissələrinin işlənmə 

statistikasınin aparılmasıdır. Qoşmanın 273, bağlayıcıların 203, ədatların 325, köməkçi adların 173, bağlayıcı 

sözlərin 5, modal sözlərin 8 dəfə işləndiyini qeyd etmişdir. Şimal qrupu dialekt və şivələrində bütün köməkçi nitq 

hisssələrinə – modal sözlər, bağlayıcılar, qoşma,  ədat və nidalara rast gəlmək olur. Azərbaycan dilçiliyində modal 

sözlər sintaktik cəhətdən ara sözlərlə yanaşı söz-cümlə vəzifəsində də çıxış edə bilir. F.Zeynalov modal sözləri altı 

məna qruplarına, M.Hüseynzadə modal sözləri beş qrupa, Z.Əlizadə isə iki qrupa ayırır. Müasir türk dillərindən 
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özbək, qazax, türkmən dillərində modal sözlərin dörd məna növü vardır. Müasir türk dillərində modal sözləri leksik 

çalarlığına görə üç qrupda çəmləşdirmək olar. 1. Zərurilik əks etdirən modal sözlər: əlbəttə, hökmən, şəksiz, 

şübhəsiz, mütləq, sözsüz, yəqin.. 2. Həqiqilik, gerçəklik əks etdirən modal sözlər: həqiqətən, doğrusu, dogrudan, 

əslində, təbii və s. 3. Ehtimalliq əks etdirən modal sözlər: ehtimal ki, görünür, deyesən, mümkündür, sanki, bəlkə, 

güman ki və s. 

Açar sözlər: Qıpçaqlar, Köməkçi Nitq Hissələri, Şimal Ləhcəsi. 
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Mirzə Ġbrahimovun elmi-nəzəri görüĢlərində aĢıq ədəbiyyatı məsələləri 
(Issues of ashug literature in Mirza Ibrahimov's scientific-theoretical meetings) 

 

F.ü.f.d. Ülkər Elman qızı BaxĢiyeva 
ADPU-nun  Filologiya  fakültəsinin Ədəbiyyatın  tədrisi    texnologiyası kafedrasının  müəllimi. 

 
 

XÜLASƏ   

Görkəmli yazıçı, publisist, ədəbiyyatşünas alim M.İbrahimovun folklorşünaslıq görüşlərinin mərkəzi 

mövzusu aşıq yaradıcılığıdır. Bu sənətə o, çox yüksək qiymət vermiş, onun milli mədəniyyətimizdəki yerini 

xüsusi hesab etmişdir. M.İbrahimov  ―Tükənməz xəzinə‖ adlı məqaləsi və ‖Aşıq poeziyasında realizm‖ adlı  

irihəcmli əsərində aşıq sənəti və yaradıcılığı məsələlərinə  toxunmuşdur.M.İbrahimovun bu tədqiqatlarında  

aşıqlığa sənət prinsipləri və yaradıcılıq prinsipləri baxımından yanaşılmışdır.M.İbrahimova görə, aşıq – öz 

sənəti və sənətkar şəxsiyyəti ilə xalqa bağlı, xalqın bağrından qopmuş, onun arzu və istəklərini ifadə edən 

yaradıcı varlıqdır. Alimə görə aşıq yaradıcılığınının əsasını  təkcə sevgi lirikası deyil, ictimai lirika da təşkil 

edir. Həmçinin  aşıq yaradıcılığı dil estetikası baxımından bütövlükdə xalq dili əsasında 

formalaşmışdır.M.İbrahimova görə Aşıq sənəti xalqın bütün milli kimliyini, etnoqrafik özünəməxsusluğunu 

əks etdirməklə xalqın varlığının sənət aynasına çevrilmişdir.Aşıq yaradıcılığı bütün janr strukturu etibarilə 

xalq yaradıcılığının janr spesifikasını özündə  əks etdirmişdir. 

Alimin ―Aşıq şeirlərinin və aşıq musiqisinin üslubuna, forma xüsusiyyətlərinə fikir verdikdə xalqın 

ruhuna yaxınlığın aydın gözə çarpması‖ haqqındakı fikri çox mürəkkəb mətləblərdən soraq verir. Müəllif 

burada üç ünsürü bir sırada birləşdirmişdir: aşıq şeiri, aşıq musiqisi və xalq  ruhu. M.İbrahimov aşıq şeirinin 

poetik strukturu ilə aşıq musiqisinin strukturu arasında bağlılığı müşahidə etmiş və bu bağlılığın əsasında 

xalq ruhunun durduğunu göstərmişdir. O bu məsələyə münasibətini ―Aşıq poeziyasında realizm‖ adlı  

əsərində çox aydın şəkildə  ifadə etmişdir.M.İbrahimov bu  əsərdə aşıq yaradıcılığı məsələlərinə də yer 

vermişdir. O ,Aşıq poeziyasının və aşıq sənətinin  uzun əsrlər boyu Azərbaycanda nəinki ən güclü sənət 

tribunası olmasından, eyni zamanda xalqın estetik tərbiyəsində mühüm rol oynamasından, həm də vacib 

siyasi-ictimai, əxlaqi və fəlsəfi vəzifələri yerinə yetirməsindən  bəhs etmişdir. 

Sovet ideologiyasının təsiri ilə milli kimliyimizi,milli-mənəvi dəyərlərimizi özündə əks etdirən aşıq 

ədəbiyyatı ümumiyyətlə məhv olma təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdır.Alim  ―Aşıq poeziyasında realizm‖ adlı  

əsərində aşıq yaradıcılığında realizm ünsürlərini sistemləşdirib, aşıq sənətinin sovet quruculuq dövrü üçün 

―aktuallığını‖ əsaslandırdı. Bununla da aşığa yaşamaq haqqını tanıtdı.Eyni zamanda  dövrünün siyasi 

ideologiyasını qalxana çevirib, aşıq yaradıcılığının milli mahiyyətini təbliğ etməyə nail oldu. 

M.İbrahimov  aşıq poeziyasının yeri məsələsindən danışarkən onu  xalq yaradıcılığı ilə yazılı 

ədəbiyyat arasında bir keçid, möhkəm bir körpü hesab etmişdir.  Alimə görə onun kökləri, rişələri folklordan 

su içirsə, budaqları, qol-qanadı həmişə yazılı ədəbiyyatla qovuşur, ona təsir edir və ondan qüvvət alır. 

Açar Sözlər: M.İbrahimov, Aşıq, Xalq, Milli, Şeir, Dil 

 
ABSTRACT 

 The central theme of the folklore meetings of the prominent writer, publicist, literary scholar 

M.Ibrahimov is ashug creativity.He highly valued this art and considered its place special in our national 

culture .M.Ibrahimov touched upon the issues of ashug art and creativity in his article ―Inexhaustible 

treasure‖ and in his large-scale work ―Realism in Ashug poetry‖.In these researches of M.Ibrahimov, 

ashugism was approached from the point of view of art principles and creative principles. According to 

M.Ibrahimov, an ashug is a creative being who is connected to the people with his art and artistic 

personality, who is detached from the people and expresses his wishes and desires.According to the scholar, 

the basis of ashug's work is not only love lyrics, but also social lyrics.Also, in terms of language aesthetics, 

ashug creativity is formed on the basis of the vernacular as a whole.According to M.Ibrahimov, the art of 

Ashug has become a mirror of the existence of the people, reflecting the whole national identity and 

ethnographic identity of the people. Ashug creativity in terms of the whole genre structure reflected the 

genre specifics of folk art. 

 The scholar's opinion on "the closeness to the spirit of the people when looking at the style and 

form features of ashug poems and ashug music" raises very complex questions.The author combines three 
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elements here: ashug poetry, ashug music and folk spirit.M.Ibrahimov observed the connection between the 

poetic structure of ashug poetry and the structure of ashug music and showed that this connection is based 

on the spirit of the people.He expressed his attitude to this issue very clearly in his work "Realism in Ashug 

Poetry".M.Ibrahimov also covered the issues of ashug creativity in this work.He spoke about the fact that 

ashug poetry and ashug art have been the strongest tribune of art in Azerbaijan for many centuries, but also 

played an important role in the aesthetic education of the people, as well as fulfilling important political, 

social, moral and philosophical tasks. 

 Under the influence of Soviet ideology, ashug literature, which reflects our national identity and 

national-moral values, is in danger of extinction.In his work "Realism in Ashug Poetry", the scientist 

systematized the elements of realism in the work of ashugs, substantiating the "relevance" of the art of ashug 

for the Soviet period.With this, he introduced the right to live in love.At the same time, he managed to turn 

the political ideology of his time into a shield and promote the national essence of ashug art. 

    Speaking about the place of ashug poetry, M.Ibrahimov considered it a transition, a strong bridge 

between folk art and written literature.According to the scientist, if its roots  drink water from folklore, its 

branches  always merge with written literature, influence it and draw strength from it. 

Keywords: M.Ibrahimov, Ashug, People, National, Poetry, Language 

 

GĠRĠġ    

Görkəmli yazıçı, publisist, ədəbiyyatşünas M.İbrahimovun folklorşünaslıq görüşlərində  aşıq 

yaradıcılığı mühüm yer tutur. Bu sənətə o, çox yüksək qiymət vermiş, onun milli mədəniyyətimizdəki yerini 

xüsusi hesab etmişdir. Ədibə görə, ―xalqın bədii dühasının, bədii yaradıcılığının xüsusi bir forması olan aşıq 

sənəti geniş mənalı və dolğun sənətdir‖ (2, 387). 

Ümumiyyətlə, M.İbrahimov aşıq sənəti və yaradıcılığı məsələlərinə bir çox əsərlərində toxunmuşdur. 

Lakin onun bu mövzu ilə bağlı əsas iki əsəri vardır. Bunlardan biri 1960-cı ildə çap olunmuş ―Tükənməz 

xəzinə‖ adlı məqalə, digəri isə 1965-ci ildə nəşr olunmuş ―Aşıq poeziyasında realizm‖ adlı  irihəcmli 

əsəridir (2, 387-401; 3, 450-528). Bu əsər 1966-cı ilə ayrıca kitab şəklində də nəşr olunmuşdur(3, 81). 

M.İbrahimovun bu tədqiqatlarında aşıq sənəti və yaradıcılığı ilə bağlı bir çox məsələlərə toxunmuşdur. 

Bunların içərisində iki istiqamət diqqəti cəlb edir: 

Birincisi, aşıqlığa sənət prinsipləri baxımından baxış.  

İkincisi, aşıqlığa yaradıcılıq prinsiplərindən baxış. 

M.İbrahimov aşıq sənətini hər şeydən əvvəl vurğunluq – sənətə sevgi və aşiqlik hesab etmişdir: ―Bədii 

yaradıcılıqda aşıq o adamlara demişlər ki, onlar hər şeydən əvvəl, böyük və mənalı sənətin vurğunudurlar. 

Elin aşıq adına layiq gördüyü adamlar sözə və saza tükənməz bir xəzinə, nəhayətsiz dərəcədə gözəl və 

mənalı cəvahirlər xəzinəsi kimi baxmışlar. Buna görə də sözün və sazın hörmətini uca tutmağa cəhd 

etmişlər, onu ayağa salmamışlar. Bu cür aşıqlar sözsüz və sazsız yaşaya bilməzlər, həyatın və təbiətin bitməz 

və tükənməz gözəlliklərini onların vasitəsilə dərk edirlər. Bəli, əsl aşıqlar üçün sənət mehrabı şərəfli, əziz və 

müqəddəs mehrabdır‖(2, 387). 

Ədibin ―aşıq‖ anlayışına verdiyi bu tərifdə aşıq sənətinin bir neçə səciyyəvi cəhəti ifadə olunmuşdur: 

a) M.İbrahimova görə, ―aşıq‖ anlayışı birbaşa vurğunluq – aşiqlik mənası ilə bağlıdır; 

b)Aşığın yaradıcılığı dünyanı dərk vasitəsidir; 

c) Aşıqlıq müqəddəs sənətdir. 

Qeyd edək ki, M.İbrahimovun aşıq sənəti haqqında hələ 1960-cı ildə söylədiyi bu fikirlər, əslində, aşıq 

sənəti və yaradıcılığının ən səciyyəvi keyfiyyətləridir. Azərbaycan folklorşünaslığı sonrakı dövrdə məhz bu 

əsas keyfiyyətləri daha geniş planda təsdiq etdi. 

Burada bir məsələyə toxunmağı vacib hesab edirik. Əvvəldə qeyd etdik ki, biz bu gün sovet dönəmi 

tədqiqatlarında dövrün araşdırıcılar qarşısında qoyduğu sərt ideoloji çərçivələri nəzərə almalıyıq. Bu 

cəhətdən, M.İbrahimov, bir çox başqaları kimi, demək istədiyi həqiqətləri müəyyən bənzətmələrlə ifadə 

etməyə məcbur olurdu. Bu, ilk növbədə müəllifin ―aşıq‖ sözünü ―vurğun‖ sözündən istifadə edərək 

səciyyələndirməsində ifadə olunur. Azərbaycan dilindəki ―vurğun‖ sözü ərəbmənşəli ―aşiq‖ sözü ilə eynidir. 

Lakin ədib ―aşiq‖ yox, ―vurğun‖ sözündən istifadə etmişdir. Əlbəttə, bunu M.İbrahimovun dil sevgisi, 

dilimizin öz sözlərindən istifadə etmək istəyi ilə də əlaqələndirmək olar. Ancaq dilimizdə işlənən ―aşıq‖ 

sözünün ərəbcədəki ―aşiq‖ sözünün fonetik dəyişməsindən ibarət olduğunu hamı bilir. Bu halda 

M.İbrahimovun ―aşığ‖ı məhz ―aşiq‖ kimi deyil, ―vurğun‖ kimi səciyyələndirməsinin xüsusi mənası var. 
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ARAġDIRMA 

Bu ―xüsusi‖ dediyimiz məna iki cəhəti ortaya qoyur: birincisi, M.İbrahimovun aşıq kimliyinin 

təsəvvüfi-irfani mahiyyətinə bələdliyini; İkincisi, dövrün ideoloji yasaqlarını. 

 

Aşıq sənətinə dair aparılmış tədqiqatlar bu sənətin öz mənşəyi etibarilə təsəvvüfdəki haqq aşiqliyi, 

vəhtədi-vücud ideyaları ilə bağlı olduğunu göstərir. Azərbaycan klassik məhəbbət dastanları başdan-başa 

haqqa aşiqlik ideyası üzərində qurulmuşdur və bu dastanların əsas qəhrəmanları haqq aşiqləridir. 

M.H.Təhmasib yazır ki, ―məhəbbət dastanlarında buta almış aşiqlər öz sevgililərinə çatmaq üçün min bir 

əziyyətə düçar olur və onlara Xızır, Əli, dərviş və başqa xariqüladə qüvvələr də kömək edir‖(5, 

79).Məhərrəm Cəfərli məhəbbət dastanlarında buta almış qəhrəmanın ucaldığı yeni məqam haqqında yazır 

ki, ―indi onlar Haqq – Allah yolunun yolçularıdır. Onlar heç nədən və heç kimdən qorxmadan öz 

məqsədlərinə doğru addımlayırlar. Zəhər quyusundan salamat çıxırlar, cəllad baltasından möcüzəli şəkildə 

xilas olurlar. Bunlar adi insanın fiziki gücü çərçivəsində deyildir. Bütün bu gücü, bu qüvvəni, bu 

qabiliyyətləri  onlar İlahidən buta almışlar. Buta İlahidən gəlmə taledir. Bu baxımdan, Allah dünyanın 

yaradıcısı kimi, öz bəndəsinə seçim edir və onu öz missiyasının yolçusuna çevirir‖(1, 123-124). 

Beləliklə, aşıq yaradıcılığının ən fundamental janrlarından olan məhəbbət dastanlarının qəhrəmanları 

Haqq aşiqləri – öz sevgilisinin cismində və simasında Allaha aşiq olmuş qəhrəmanlardır. Məhərrəm Qasımlı 

göstərir ki, ―dini-təsəvvüfi örtüyü və xalq yaradıcılığına məxsus mübaliğəni nəzərdə saxlamaqla ―haqq 

aşığı‖ titulu barədə əsasən o qənaəti qəbul etmək lazımdır ki, bədahətən çalıb-çağırmaq istedadı olan və orta 

əsrlər təsəvvüf dünyagörüşünə dərindən yiyələnən el sənətkarları bu adla tanınmışlar. Saz sənətinə öyrənmə 

yolu ilə yiyələnən, bu sənətin kamil bilicisinə çevrilən, lakin istedad vergisindən (―haqq vergisindən‖) 

məhrum olan sənətkarlar isə sadəcə ―aşıq‖ deyə çağrılmışlar... Aşığın ilahi aləmlə, haqq dünyası ilə 

əlaqəsinə, müqəddəs ruhlarla bağlılığına inamın əlamətidir ki, o, fəaliyyət göstərdiyi bütün zamanlar boyu 

toxunulmaz sayılmışdır. El arasında ―Aşıq haqq aşığıdır, ona zaval yoxdur‖, ―Aşıq el anasıdır‖, ―Aşığın 

dilinə yasaq yoxdur‖- kimi məsəlvari deyimlərin yayılması, heç şübhəsiz ki, bu səbəbdəndir... El inamına 

görə həqiqi aşığa- haqq aşığına Tanrı vergisi verilir. ―Tanrı vergisi‖, ―Allah vergisi‖, ―haqq vegisi‖ və ya 

sadəcə olaraq ―vergi‖ adlanan həmin folklorik məfhumun arxasında isə aşığın ilahi aləm və ruhlar dünyası 

ilə qeyri-adi əlaqəyə malikliyi barədə mifoloji-irfani təsəvvür, daha dəqiq ifadə eləsək, bir növ kontaninasiya 

halında olan inanış toplusu dayanır‖ (4, 102-103). 

Bu cəhətdən, təsəvvüf, irfan, Allaha aşiqlik aşıq yaradıcılığının ruhunun ayrılmaz bir parçasıdır. 

Uşaqlıqdan aşıq mühitində böyümüş, mənəviyyat dünyası, bədii-estetik zövqü aşıq mahnıları, dastanları ilə 

formalaşmış M.İbrahimov, heç şübhəsiz, ―aşıq‖ sözünün ―aşiq‖ sözündən olduğunu və Allaha – Haqqa 

aşiqlik mənasını ifadə etdiyini çox gözəl bilirdi. Lakin ateist bir ideologiyaya əsaslanan dövlətdə yaşayan 

M.İbrahimov bunu açıq ifadə edə bilməyib, ―vurğun‖ sözündən istifadə etmişdir. 

M.İbrahimova görə, aşıq – öz sənəti və sənətkar şəxsiyyəti ilə xalqa bağlı, xalqın bağrından qopmuş, 

onun arzu və istəklərini ifadə edən yaradıcı varlıqdır: ―Əsl aşıqlar xalqın həyatında sözün və sazın rolunu 

dərindən başa düşmüş, xalqın mübarizəsində onları kəsərli silah hesab etmişlər. Ustad və kamil aşıqlar sözə 

və saza yüngül baxanlara, onu əyləncə, ucuz şöhrət və gəlir vasitəsi hesab edənlərə nifrət bəsləmişlər. Əsl 

sənətkarların sazı və sözü xalq ruhunun tərcümanı olmuş, xalqın şirin arzularından, romantik xəyallarından, 

odlu həsrətlərindən, sevinc və kədərindən yaranmışdır. Həqiqi aşıq sazını sinəsinə basıb, oba-oba, kənd-kənd 

vətəninin hər bucağını dolanmış, aranında, dağında olmuş, kəndlilərin daxmasında, taya dibində, şum 

qırağında, çobanların arasında çalıb-oxumuşdur. Duzlu sözü və sazı ilə xalqın ruhunu oxşamış, zəhmətkeş 

adamlara havadar çıxmışdır. Təsadüfi deyil ki, əsrlər boyu Azərbaycan kəndlisinin aşıqsız keçən bir toyu-

bayramı olmamışdır. Kəndli xoş günündə evinin yuxarı başında aşığı oturtmuşdur‖ (2, 388). 

Müəllifin aşıq haqqında böyük sevgi və vurğunluqla yazdığı bu fikirlərdə, aşıq sənətinin bütün sosial 

mahiyyəti ifadə olunmuşdur. Ədibin xüsusilə ―əsl aşıqlar xalqın həyatında sözün və sazın rolunu dərindən 

başa düşmüş, xalqın mübarizəsində onları kəsərli silah hesab etmişlər‖ fikrini heç də mübaliğə saymaq 

olmaz. Azərbaycan xalqı ―Aşıq elin anasıdır‖ demişdir. Bu cəhətdən aşıq həm də elin ağsaqqalı, öndə 

gedəni, onun sözünü deyəndir. Aşıq yaradıcılığı təkcə sevgi lirikasından ibarət deyildir. Aşığın bədii söz 

yaradıcılığının əhəmiyyətli hissəsini ictimai lirika təşkil edir. 

M.İbrahimov  hələ 1960-cı ildə yazır ki, ―əsrlər uzunu yaranıb inkişaf etmiş aşıq yaradıcılığı istər 

məzmunu, istər forması etibarilə zəngin və rəngarəngdir. Burada həm sevgi, həm ictimai-siyasi, həm də 

əxlaqi-fəlsəfi mövzular işlənmişdir. Burasını xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, sevgi motivləri aşıq 

yaradıcılığında nə qədər çox yer tutsa da, xalqın həyatı, gələcək haqqındakı xəyalları, fəlsəfi və estetik 
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görüşləri, zalımlara nifrəti, bəylər, xanlar, burjua soyğunçuları və xarici işğalçılarla mübarizəsi öz əksini 

tapmışdır. Məhz buna görə də xalqın nəzərində aşığın səsi haqqın səsi olmuşdur‖(2, 389). 

Bütün bunlar göstərir ki, M.İbrahimovun ―əsl aşıqların saz və sözdən xalqın mübarizəsində kəsərli silah 

kimi istifadə etmələri‖ haqqındakı fikri tarixi gerçəkliyi ifadə edir. Aşıq yaradıcılığında ictimai mövzuların 

əsas yer tutması bunun sübutudur. Ədibin öz ifadəsindən istifadə etsək, ―əsl aşıqlar‖ həmişə haqsızlığa qarşı 

çıxmış, xeyiri, haqqı tərənnüm edib, şəri, nahaqqı, zülmü pisləmişlər. M.İbrahimov aşıq sənətinin böyüklüyü 

və gücünü onun xalqın mənəviyyatına yaxın olmasında görmüşdür: ―Aşıq sənəti böyük sənətdir, xalqa çox 

yaxın və doğmadır. Xalqın həyatının, məişətinin müxtəlif cəhətləri, adət-ənənələri, zövqü və təsəvvürləri bu 

sənətdə əks olunur. Aşıq dastanları yazılışı etibarilə, hadisələrin inkişafı, təsvir vasitələri və insan surətlərinin 

canlandırılması etribarı ilə xalq dastanlarına və nağıllarına çox yaxındır. Bütün xalq yaradıcılığı kimi aşıq 

sənəti də əsasən realist sənətdir. Mövzusu xalq həyatından alındığı kimi, təşbehləri, obrazlı sözləri və 

ifadələri də xalq dilindən alınmış, bu dilin qanunlarına və tələblərinə müvafiq işlənmişdir. Aşıq şeirlərinin və 

aşıq musiqisinin üslubuna, forma xüsusiyyətlərinə fikir verdikdə xalq ruhuna yaxınlığı aydın gözə çarpır. 

Aşıq şeirlərini çox zaman adi danışıq dilindən seçmək olmur. Eyni zamanda bu şeirlərdə hecanın ən oynaq, 

ən ifadəli vəznləri işlənmişdir‖  (2, 388). 

Nəzərə almaq lazımdır ki, M.İbrahimov hər şeydən əvvəl Azərbaycan dilinin bədii incəliklərinə 

dərindən bələd olan istedadlı yazıçı idi. Onun yazıçı istedadı, dilinin bədii şirinliyi müəllifin elmi yazılarında 

da özünü açıq şəkildə büruzə verir. Bu cəhətdən M.İbrahimovdan verdiyimiz sonuncu sitatda çox sadə bədii 

dillə böyük elmi mətləblər ifadə olunmuşdur. Həmin sitat-abzası dərindən təhlil etdikdə müəllifin aşıq sənəti 

haqqındakı estetik düşüncələrini aşkarlamaq olur. Bu cəhətdən böyük yazıçı və ədəbiyyatşünasa görə: 

– Aşıq sənətinin bütün gücü və əzəməti bu sənətin xalqın mənəviyyat dünyası ilə birbaşa bağlılığı ilə 

şərtlənir; 

– Aşıq sənəti xalqın bütün milli kimliyini, etnoqrafik özünəməxsusluğunu əks etdirməklə xalqın 

varlığının sənət aynasına çevrilir; 

– Aşıq yaradıcılığı bütün janr strukturu etibarilə xalq yaradıcılığının janr spesifikasını əks etdirir; 

– Aşıq yaradıcılığı gerçəkliyi ideallaşdırmanın ən yüksək səviyyəsində belə  xalqın həyatından ayrı 

düşmür. M.İbrahimov bunu realizm adlandırır. 

– Aşıq yaradıcılığı dil estetikası baxımından bütövlükdə xalq dili əsasında formalaşır; 

– Aşıq söz və musiqi yaradıcılığı vəhdətdədir və bu vəhdət özünün bədii-estetik gücünü xalqın poetik 

ruhundan alır. 

Aşıq musiqisi ilə aşıq şeiri bir-biri ilə qırılmaz şəkildə bağlıdır. Onları bir-birindən ayırmaq mümkün 

deyildir. M.İbrahimov aşıq şeirinin poetik strukturu ilə aşıq musiqisinin strukturu arasında bağlılığı 

müşahidə etmiş və bu bağlılığın əsasında xalq ruhunun durduğunu göstərmişdir. O bu məsələyə 

münasibətini ―Aşıq poeziyasında realizm‖ adlanan başqa bir əsərində çox aydın şəkildə belə ifadə etmişdir: 

―Aşıq sənətində sözlə musiqi və ifaçılıq bədii vəhdətdə inkişaf etmişdir. Yeni sözlərə, yeni formalı, yeni 

vəznli şeirlərə uyğun yeni havalar yaranmış və əksinə, musiqi formaları dəyişdikcə onlara uyğun poetik 

formalar meydana çıxmışdır‖ (2, 468). 

M.İbrahimovun ―Tükənməz xəzinə‖ məqaləsində diqqəti cəlb edən  bir məqam aşıqların bir sənətkar 

kimi təsnifatı məsələsidir. Ədib yazır: ―Məlumdur ki, klassik mənada aşıq dedikdə adətən yaradıcılıqla 

ifaçılıq sənətini birləşdirən şəxsiyyət nəzərdə tutulur. Klassik mənada aşıq o adamdır ki, o həm söz qoşmağı, 

həm musiqi yaratmağı, həm də bunları ifa etməyi bacarır. Əlbəttə, belə adamlar, adətən, öz əsərləri ilə 

yanaşı, başqalarının da əsərlərini ifa etmişlər. Bunlar kamil aşıqlardır, istedadları universaldır, çoxcəhətlidir. 

Belələri keçmişdə də, indi də nadir hadisədir.  

İkinci qisim aşıqlar yalnız söz qoşan, şairliklə məşğul olan aşıqlardır. Bunlar musiqi yaratmır, çalmır, 

oxumur, oynamırlar, yalnız şeir yazırlar ki, bu da şərəfli işdir. Yüksək keyfiyyətli aşıq ədəbiyyatı yaratmaq 

özü xalqa böyük xidmətdir‖ (2, 397). 

―Aşıq sənətinin üçüncü qisim xadimləri yalnız ifaçılardır, yəni özləri nə şairlik edir, nə də havacat 

düzəldirlər. Başqalarının əsərlərini ifa edirlər. Bunların bütün yaradıcılıq qabiliyyəti ifaçılıqda özünü 

göstərir. Söz yox ki, bunlar da sənətkar aşıq adına layiqdir, bircə şərtlə ki, doğrudan da, gözəl səsi, gözəl 

ifaçılıq qabiliyyəti, gözəl zövqü ola, ən yaxşı qoşmaları, gəraylıları, təcnisləri, nağılları və dastanları 

öyrənələr, sözləri və havaları təhrif etmədən, həqiqi sənətkarlıqla ifa edib yayalar‖(2, 400). 

Göründüyü kimi, M.İbrahimov aşıqları sənət və yaradıcılıq əlamətlərinə görə qruplaşdırmışdır. Bu, 

bizə ilk baxışda sadə bir təsir bağışlaya bilər. Lakin aşıqların təsnifatı məsələsi aşıqşünaslıqda mürəkkəb 

mövzudur və bu barədə zaman-zaman fikirlər söylənmiş, təsnifatlar aparılmışdır.  
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 M.İbrahimov öz yaradıcılığında zaman-zaman aşıq yaradıcılığı məsələlərinə də yer vermişdir. Öz 

xalqının mədəniyyətinə dərindən bələd olan, onu sevən ədib aşıq sənətinin milli varlığın yaşadılmasındakı 

əlahiddə rolunu başa düşür və buna dərin önəm verirdi. Tədqiqatları göstərir ki, M.İbrahimov bu sənəti 

dərindən bilmiş, onun təəssübünü çəkmiş, öz yaradıcılığı ilə aşıq sənətinin yaşadılmasına qulluq etmişdir. 

M.İbrahimovun aşıq sənəti və yaradıcılığı ilə bağlı ən fundamental əsəri ―Aşıq yaradıcılığında 

realizm‖ adlanır. O, bu əsərin ilk abzasının ilk cümləsində aşıq sənətinə olan münasibətini belə ifadə 

etmişdir: ―Aşıq poeziyası və aşıq sənəti uzun əsrlər boyu Azərbaycanda nəinki ən güclü sənət tribunası 

olmuş, xalqın estetik tərbiyəsində mühüm rol oynamış, həm də vacib siyasi-ictimai, əxlaqi və fəlsəfi 

vəzifələri yerinə yetirmişdir‖ (2, 450). 

Ədibin bu ilk cümləsinə dərindən nəzər saldıqda 1965-ci ildə işıq üzü görmüş bu əsərdə onun aşıq 

sənətinə münasibətdə əsl məqsəd və məramının aşağıdakı üç mühüm cəhət olduğu görünür: 

– Aşıq poeziya və sənəti Azərbaycanda güclü tribuna olmuşdur; 

– Aşıq sənəti xalqın tərbiyəsində mühüm rol oynamışdır; 

– Aşıq sənəti vacib siyasi-ictimai, əxlaqi və fəlsəfi vəzifələri yerinə yetirmişdir. 

Məhz bu cəhətlər bütün ömrü milli dəyərlərlə yoğrulmuş əqidə ilə yaşamış M.İbrahimov üçün aşıq 

sənətini dəyərli, qiymətli və əvəzolunmaz etmişdir. O bilirdi ki, aşıq sənəti yaşadıqca milli dəyərlər 

ölməyəcək, sazla, sözlə, avazla Azərbaycan insanının ruhunu daim milli dəyərlərə kökləyəcək. 

TAPINTILAR 

M.İbrahimov aşıq poeziyasını yaradıcılıq metodu və üslub cəhətdən az öyrənilmiş sənət hesab edərək 

göstərir ki,bu sahədə olan boşluğu doldurmaq və aşıq poeziyasının realist yaradıcılıq xüsusiyyətlərini 

meydana çıxarmaq, inkişafına təkan vermək üçün onun haqqında çoxdan yaranmış bəzi birtərəfli 

təsəvvürlərdən uzaqlaşmaq lazımdır. Bu cür təsəvvürlərə görə, aşıq poeziyası böyük məsələlər qaldıra 

bilməyən və buna görə də böyük ictimai əhəmiyyəti olmayan sırf aşiqanə poeziyadır. Əlbəttə, aşıq şeirində 

insanın lirik məhəbbət duyğuları, eşqin, vüsalın, hicranın ləzzəti, sevinci, iztirabları geniş şəkildə tərənnüm 

edilmişdir. Bunu inkar etmək olmaz və lazım da deyildir‖(2, 452). 

Doğrudan da aşıq poeziyasını sevgi lirikasından kənarda təsəvvür etmək mümkün deyildir. Bu 

aşıqların – aşiqlərin – vurğunların poeziyasıdır. Burada istənilən mövzuda həyata, dünyaya, insana, təbiətə 

sevgi var.  

Ədib bu əsərində ilk növbədə realizm problemini qoymuş, onun əsaslarına toxunmuşdur (2, 454-459). 

O qeyd edir ki, realizm anlayışı, onun mündəricəsi, əhatə etdiyi təsvir üsulları və vasitələri, keçdiyi yollar 

haqqında indiyə qədər həm bizdə, həm də xaricdə çox müxtəlif fikirlər söylənir və mübahisələr gedir. 

Burada həmin mübahisələrə toxunmaq bizim məqsədimizə daxil deyil, lakin realizm adlanan yaradıcılıq 

metodunun mahiyyəti haqqında bir qədər danışmağı lazım bilirik. Demək olar ki, bütün tədqiqatçı və 

nəzəriyyəçilər bu fikirdədirlər: realizm bədii təfəkkürün elə təzahürüdür ki, o, materialını, mündəricəsini, 

ideallarını, təsvir vasitələrini, obrazlarını real varlıqdan alır və xəyali aləmlə uğraşan, yaxud real varlığın 

obrazlarını rəmzlərə çevirib onlara mistik, mövhumi mənalar verən, inandırıcılıqdan çox uzaq rəmzlər 

yolunu tutan ədəbi-bədii cərəyanlara qarşı durur. Bu fikri müdafiə edənlərə görə, varlığı spesifik bədii idrak 

və inikas metodu olan realizmin nəzəri prinsipləri materializm dünyagörüşü ilə bağlıdır. O, materializmə 

bədii paralel kimi meydana çıxmışdır. 

M.İbrahimovun bu cür nəzəri fikirləri ortaya atan bütöv tədqiqatından aydın olur ki, o, sovet 

dönəminin ədəbiyyatşünası kimi, yaşadığı dövrün hakim yaradıcılıq və tədqiqat metodu olan sosializm 

realizmi metodunun nəzəri-fəlsəfi əsaslarını kifayət qədər mənimsəmişdi. Ədib üçün realizm romantizmlə 

müqayisədə daha aydın dərk olunan bir bədii idrak və inikas metodu idi. M.İbrahimov realizmin 

materializmlə bağlılığını qabartmaqla materializm dünyagörüşünə əsaslanan sovet ideologiyasının realizmə 

əsaslandığını nümayiş etdirirdi. Bəs bütün bunlar M.İbrahimova nə üçün lazım idi? O, əgər qarşısına 

realizmə dair nəzəri əsər yazmaq məqsədini qoysaydı, nəzəri bilikləri ona çox asanlıqla bu işin öhdəsindən 

gəlməyə imkan verərdi. Bu halda M.İbrahimov realizm məsələsini niyə daha yaxın olan yazılı ədəbiyyat 

üzərində deyil, daha uzaq görünən aşıq yaradıcılığı üzərində ―nümayiş etdirməyi‖ qarşısına məqsəd 

qoymuşdur və realizmi məhz bu nöqtədən başlamağı vacib sayırdı? 

Bizcə, burada əsas məqsəd M.İbrahimovun milli əqidəsi ilə bağlıdır. Məqsəd Azərbaycan xalqının 

milli-mənəvi dəyərlərinin çoxəsrlik daşıyıcısı olan aşıq sənəti və yaradıcılığını ölməyə qoymamaq, yaşatmaq 
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və onun simasında milliliyimizi yaşatmaq idi. Axı həmin dövrdə aşığı güldən-bülbüldən danışan, mistik 

ideyaları tərənnüm edən sənətkar kimi damğalayıb, onu rədd edənlər də var idi. Sürətlə ―sovetləşən‖ 

Azərbaycan cəmiyyətində aşıq sənətinin aradan getməsi, əslində, milli mədəniyyətimizi öz məvhərində 

saxlayan bünövrənin məhv olması demək idi. M.İbrahimov məhz buna görə bu gün bizə dövrünün siyasi 

şüarlarını təbliğ edən bir əsər təsiri bağışlayacaq ―Aşıq poeziyasında realizm‖ adlı əsərini yazdı. Ədib 

bununla iki məqsədini həyata keçirdi: 

1. Aşıq yaradıcılığında realizm ünsürlərini sistemləşdirib, aşıq sənətinin sovet quruculuq dövrü üçün 

―aktuallığını‖ əsaslandırdı. Bununla da aşığa yaşamaq haqqını tanıtdı. 

2. Bu əsərdə dövrünün siyasi ideologiyasını qalxana çevirib, aşıq yaradıcılığının milli mahiyyətini 

təbliğ etdi. 

NƏTĠCƏ 

Aşığa yeni epoxada – sovet dönəmində yaşamaq haqqını tanıtmaq istəyən M.İbrahimov onun xalqa 

yaxınlığını, realist sənət olmasını əsərdə dönmədən vurğulayır: ―Aşıq poeziyasında realizmin üstünlüyünün 

səbəbləri çoxdur. Hamısından əhəmiyyətlisi isə aşıq poeziyasının ən çox zəhmətkeş təbəqələrin, xalq 

kütlələrinin həyatı və zövqü tələbləri ilə bağlı olmasıdır... Aşıq poeziyası xalqa daha yaxın olduğuna görə, 

orta əsrlərdə yazılı ədəbiyyata məhz demokratik, realist meylləri gücləndirmək ruhunda təsir etmişdir‖(2, 

459). 

Qeyd edək ki, ədibin bu əsərində aşıq yaradıcılığının, folklorun və ümumilikdə yazılı ədəbiyyatın bir 

çox aktual məsələlərinə toxunulmuşdur. Bunlardan biri aşıq yaradıcılığının folklorla ədəbiyyat arasındakı 

yeridir. M.İbrahimov yazır ki, aşıq poeziyası xalq yaradıcılığı ilə yazılı ədəbiyyat arasında bir keçid, 

möhkəm bir körpü olmuşdur. O, bir tərəfdən xalq yaradıcılığına bağlanmış, o biri tərəfdən yazılı ədəbiyyata. 

Həm bununla, həm də onunla qarşılıqlı əlaqə və təsirdə inkişaf etmişdir. Onun kökləri, rişələri folklordan, 

xalq yaradıcılığından su içirsə, budaqları, qol-qanadı həmişə yazılı ədəbiyyatla qovuşur, ona təsir edir və 

ondan qüvvət alır. Bu isə aşıq şeirinin bədii ifadə vasitələrinin zənginləşməsinə, fikri və siyasi-ictimai 

kəskinliyinə kömək edirdi. Onun yazılı ədəbiyyata təsiri sayəsində isə həm ədəbiyyatda xalq ruhu, xalq dili 

və ifadələri, realist meyllər daha da güclənirdi. 
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ÇAĞDAġ TÜRK POEZĠYASINDA ġUġA TARIXI- MILLI YANAġMA KONTEKSTINDƏ 
(IN THE CONTEXT OF SHUSHA HISTORĠCAL-NATIONAL APPROACH IN CONTEMPORARY TURKISH 

POETRY) 

 

ELMAN QULĠYEV 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin professoru, “Türk araşdırmaları” bölməsinin müdiri 

 

XÜLASƏ 

270 illik tarixə malik qədim Şuşa bir paytaxt şəhər, bir gözəlliklər diyarı, bir türk yurdu, bir mədəni-

elmi mərkəz və şairlər, alimlər, rəssamlar, qəhrəmanlar, siyasi xadimlər vətəni və s. olaraq Azərbaycan və 

türk dünyasında sevilmiş, milli-tarixi yurd yeri Qarabağın – Şuşa şəhərinin lirik və bədii-fəlsəfi obrazı 

zaman-zaman nəinki Azərbaycan, eyni zamanda ümumtürk ədəbiyyatımızın baş mövzusuna çevrilmişdir. 

M.M.Bayat, Orxan Afacan, Kənan Çarboğa, Osman Akçay, Dursun Kepçeoğlu, Ümüt Güngör və 

digər şairlərin şeirlərində Azərbaycanın qeyrət simvolu olan, Qarabağın incisi hesab edilən Şuşa ümumi 

olaraq milli-tarixi kontekstdə obrazlaşdırılmış,  məzmunun ana xəttində əsasən son 30 ilin tarixi olayları 

saxlanılmışdır. Ona görə də Şuşa mövzulu bu cür şeirlərdə biz bir tərəfdən 28 illik düşmən tapdağında olan 

Şuşa harayımızı eşidir, digər tərəfdən isə düşmən üzərində qələbə müjdəmizi bölüşür, zəfərimizin Şuşa 

sevincindən qürurlanırıq.  Məsələn, Məhəmməd Mehdi Bayatın ―Qarabağ şikəstəsi‖, Kənan Çarboğanın 

―Qarabağa azadlıq çağrısı‖ və Ümüt Güngörün ―Azərbaycan, Qarabağ, Şuşanı unutmaram‖ şeirlərində  

könlü Azərbaycanda olan vətənpərvər şairlərin Qarabağ, Şuşa sevgilərini görməmək mümkün deyil. Bu 

şeirlərin hamısında  Şuşaya türkün müqəddəs Vətəni və qürur yeri kimi baxılır, Şuşa itkisini Göy bayraq 

altında birləşən Turan elləri üçün qəbul edilməyən dərd səviyyəsində təqdim edilir,   qurd ürəkli igidlərin 

sayəsində Şuşanın azad olunacağına və düşməndən intiqam alınacağına ümid bəslənilir.  

Mustafa Nihat Malkoçun ―Şuşa muştusu‖, Osman Akçayın ―Şuşa‖, Orxan Afacanın ―Qarabağın 

qəlbidir Şuşa‖, ―Azansız illər Şuşa‖, Dursun Kepçeoğlunun ―Şuşa‖ şeirlərində isə ideya-məzmun konkret 

olaraq Şuşanın azad olunmasından sonrakı gerçəklik və reallıqları əhatə edir. Bu şeirində Şuşanın azad 

olunmasından qürür duyan, böyük fərəh yaşayan şairlərin sevincləri gerçəkliklə ideallar arasında dəyər 

qazanır və heyrət doğuracaq qədər marağa səbəb olur. 

 Nəticə etibarilə deyə bilərik ki, çağdaş türk poeziyasının ən son örnəklərindən olan şuşanamələr 

mövzu və ideya baxımından Azərbaycan sevgisi daxilində türk birliyimizi, qəhrəmanlığımızı, 

yenilməzliyimizi, yurd-torpaq həsrətimizi, düşmənə nifrətimizi, böyük gələcəyə ümidlərimizi parlaq bədii 

boyalarla əks etdirmişdir. 

Açar sözlər: Azərbaycan, Şuşa, Qarabağ, türk yurdu, vətən sevgisi 

 

ABSTRACT 

I have a history of 270 provinces, Shusha is a capital city, a land of glasses, a Turkish homeland, a 

civilization-elmi center, and poets, scholars, painters, political papers, etc. As a popular national-historical 

homeland in Azerbaijan and the Turkish world, the lyric of the city of Garabağ – Shusha and the lyric and 

the bad news from time to time, Azerbaijan has also been translated into the main subject of our general 

Turkish literature. 

In the poems of M.M. Bayat, Orxan Afacan, Kənan Çarboğa, Osman Akçay, Dursun Kepçeoğlu, 

Ümüt Güngör and other poets, all the events of Shusha, which is the symbol of Azerbaijan's geography, the 

pearl of Qarabak, are summarized and summarized. According to him, in these kind of poems, the subject of 

Shusha is the wife of our Shusha castle, which is in one side of the enemy temple of 28 provinces. For 

example, in the poems of Mohammad Mehdi Bayat "Karabakh Tragedy", Kanan Charbogan "Call for 
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Freedom to Karabakh" and Umut Gungor "Azerbaijan, Karabakh, I will not forget Shusha" it is impossible 

not to see the love of Karabakh and Shusha by patriotic poets in Azerbaijan. In all these poems, Shusha is 

considered as a sacred homeland of the Turks and a place of pride, the loss of Shusha is presented at an 

unacceptable level of grief for the Turan countries united under the Blue Flag, and it is hoped that Shusha 

will be liberated and avenged by the enemy. 

In Mustafa Nihat Malkoch's "Shusha Mustushu", Osman Akchay's "Shusha", Orkhan Afajan's 

"Karabakh is the heart of Shusha", "Years without Azan Shusha", Dursun Kepcheoglu's "Shusha" poems, 

the idea-content specifically covers the realities and realities after the liberation of Shusha. In this poem, the 

joys of the poets, who are proud of the liberation of Shusha and live with great joy, gain value between 

reality and ideals and arouse astonishing interest. 

In conclusion, we can say that the poems, one of the latest examples of contemporary Turkish poetry, 

in terms of subject and idea, reflected our Turkish unity, heroism, invincibility, longing for the homeland, 

hatred of the enemy, hopes for a great future in the love of Azerbaijan. 

Keywords: Azerbaijan, Shusha, Garabag, Turkish homeland, love of homeland 

 

GĠRĠġ 

Əsrlər boyu milli-mənəvi duyğuların mükəmməl poetik harmoniyasını yaratmaq gücündə olan, 

ideya-məzmun və forma komponentlərinə yanaşmanın universal bütövlüyünü təmin edən türk poeziyası 

hazırki mərhələdə bir çox ideya-bədii keyfiyyətləri ilə yanaşı vətəndaşlıq qayəsinin ifadə imkanları və ona 

xidmət baxımından da diqqəti cəlb edir.  XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq T.Fikrət, Z.Göyalp, M.A.Ərsoy, 

Ə.Hamid, Y.K.Bayatlı və s. türk poeziya bayraqdarlarının yaradıcılıqlarının ana xəttində dayanan 

vətənpərvərlik mövzusu zaman-zaman öz aktuallığını itirməmiş, yeni nəsil yazarlarının sənətində davam 

etdirilərək özünəməxsus düşüncə və yanaşma tipində poetik dəyər qazanmışdır. Bu mənada Orxan Afacan, 

Mustafa Nihat Malkoç, Kənan Çarboğa, Osman Akçay, Dursun Kepçeoğlu, Ümüt Güngör və s. çağdaş türk 

şairlərinin yaradıcılığındakı vətəndaşlıq qayəsi mahiyyətinin milli-tarixi yaddaşa bağlılıqda ifadəsini, 

məsələlərin ümumtürk məfkurəsi kontekstində məna qazanmasını ədəbi funksional rabitə hesab etmək olar. 

Adları sadalanan ədəbi nəslin nümayəndələrinin mövzu rəngarəngliyi ilə seçilən yaradıcılıqlarında türkçülük 

və turançılıq dəyərlərinin üstünlüyünü təmin edən ədəbi  rabitə və ədəbi təsirləri inkar etmək düzgün deyil. 

Önəmli odur ki, həmin şairlər yaradıcılıqlarının bir istiqaməti kimi türk dünyası coğrafiyasında baş vermiş 

ən son tarixi hadisələrə ümumtürk kontekstində münasibət sərgiləyir, qazanılan hərbi qələbə və siyasi uğuru 

türkün ümumi qalibiyyəti müstəvisində təqdim edirlər. Bu səbəbdən müzəffər Ali Baş Komandan İlham 

Əliyevin rəhbərliyi, igid əsgərlərimizin şücaəti, xalqımızın birliyi nəticəsində 44 günlük II Qarabağ 

müharibəsində qazandığımız zəfərin, təxminən 30 illik işğal altında qalan yurd yerlərimizin düşməndən azad 

olunmasının, azad olunan torpaqlarda dalğalanan bayrağımızın və s. tərənnümü ilə bağlı yazılmış şeirlərdə 

lirik şair duyğuları ilə ciddi türk-vətəndaş mövqeyinin üst-üstə düşməsi çağdaş türk poeziyasında yeni 

keyfiyyət hadisəsinə çevrilərək ideyanın aktuallığını dərinləşdirmiş və ―Turanın bir eli var‖ (Z.Göyalp) 

baxış sistemində türk dünyası sevgisini gücləndirə bilmişdir. Ən maraqlısı odur ki, bu cür yanaşma və 

dəyərin ana xəttində tarixi Şuşa qala – şəhərimizə daha çox önəm verilir, şeirlərdəki poetik mənalandırma 

milli-tarixi yaddaşa bağlılıq və müasir real şəraitə uyğun aparılır.  

Bildiyimiz kimi, Şuşa şəhəri 270 illik bir tarixə malik olsa da, bu ərazilərin xalqımıza məxsus yurd 

yeri olmasının tarixi min illərə söykənir. Təsadüfi deyildir ki, bir çox Avropa alimləri kimi ingilis səyyahı və 

alimi C.Morye də Şuşa ərazisinin eradan əvvəl insan məskəni olduğu barədə fikirlər irəli sürmüş,  birmənalı 

olaraq bu yerlərin türkə məxsusluğunu təsdiqləmişdir. Şuşa xalqımız üçün tarixən siyasi və mədəni olduğu 

qədər strateji baxımdan da əhəmiyyətli mərkəzlərdən biri olmuşdur. Ümummilli lider Heydər Əliyevin Şuşa 
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ilə bağlı aşağıdakı fikirləri bu baxımdan analoqu olmayan milli-tarixi səciyyə daşıyır: ―Şuşa təkcə şuşalılar 

üçün yox, bütün azərbaycanlılar üçün, vətənini, millətini sevən hər bir vətəndaşımız üçün əziz bir şəhərdir, 

əziz bir torpaqdır, əziz bir qaladır, əziz bir abidədir.‖ 

Bu səbəbdən Şuşa bir paytaxt şəhər, bir gözəlliklər diyarı, bir türk yurdu, bir mədəni-elmi mərkəz, 

şairlər, alimlər, rəssamlar, qəhrəmanlar, siyasi xadimlər vətəni və s. olaraq Azərbaycan və türk dünyasında 

sevilmiş, nəinki Azərbaycan, eyni zamanda ümumtürk ədəbiyyatımızın baş mövzusuna çevrilmiş, milli-

tarixi yurd yeri Qarabağın – Şuşa şəhərinin lirik və bədii-fəlsəfi obrazı canlandırılmışdır. 

M.M.Bayat, Orxan Afacan, Kənan Çarboğa, Osman Akçay, Dursun Kepçeoğlu, Ümüt Güngör və 

digər şairlərin şeirlərində Azərbaycanın qeyrət simvolu olan, Qarabağın incisi hesab edilən Şuşa ümumi 

olaraq milli-tarixi kontekstdə obrazlaşdırılsa da, buradakı məzmunun ana xəttində əsasən son 30 ilin tarixi 

olayları dayanır. Ona görə də Şuşa mövzulu bu cür şeirlərdə biz bir tərəfdən 28 illik düşmən tapdağında olan 

Şuşa harayımızı eşidir, digər tərəfdən isə düşmən üzərində qələbə müjdəmizi bölüşür, zəfərimizin Şuşa 

sevincindən qürurlanırıq. Lakin Şuşanın hələ azad olunmadığı bir dövrdə yazılmış bəzi poetik nümunələrdə 

şair idealları ilə mövcud gerçəkliklər arasında görünən təzadlar nə reallığın təhrifidir, nə də romantik 

düşüncələrdir, türk milli əqidəsinin öncədən diqtə etdiyi qələbə inamının və məğrurluğunun təzahürüdür.  

Məsələn, Məhəmməd Mehdi Bayatın ―Qarabağ şikəstəsi‖ şeiri Qarabağın – Şuşanın işğal altında 

olduğu bir zamanda yazıldığı üçün bu şeir torpaq itkimizin acılarını əks etdirmək baxımından xarakteriktir. 

Lakin işğal dövrünün reallıqları fonunda şeirdəki türk birliyinə, düşməndən intiqam almağa və zəfərə çağırış 

ideyaları burada həm nikbinliyi, həm də qələbəyə olan inamı artıra bilmişdir: 

Qadan alım, dilbərim, başına da dolanım, 

Gün doğmadan dərdinə pərvanə tək mən yanım 

Yüz yerdən yaralısan, ey sevgili cananım 

Gün gəlir şəfəq çökər, durnalar qatar-qatar,  

O qurumuş bağlarda bülbüllər bir də ötər. 

Məhəmməd Mehdi Bayatın Şuşanın işğal olduğu zamanda qələbə müjdəli və qələbə ruhlu 

düşüncələrinin səbəbini ilk növbədə onun türk təəssübkeşliyində, Azərbaycanın igid oğullarının düşməni 

məhv edəcəyinə olan inamında axtarmaq lazımdır: 

Silkin, silkin ər kimi, işıq saç günəş kimi, 

Gir meydana baş yüksək, kükrəyən aslan kimi, 

Qəhr eylə düşmənləri, görün xalqa xan kimi. 

Yürü, yürü durmadan, dağıt düşmən evini, 

Qazan zəfərlərini, qoy dostların sevini. 

―Qarabağ şikəstəsi‖ şeirində Şuşanı – Qarabağı özünə vətən bilən şairin yurd, torpaq sevgisi ən 

yüksək səviyyədə nümayiş etdirilir. Bu sevgi şairdə həm qələbə inamı formalaşdırır, həm də işğal altında 

olsa belə öncədən xalqa vətən torpaqlarının düşməndən azad olma xəbərini verməyə sövq edir:  

Bayrağı dik göylərə, azadəlik günüdür, 

Topla xalqı başına hürriyyət düyünüdür. 

Torpağında düşmənin inşallah sonudur... 

Çağdaş türk poeziyasında özünəməxsus yeri və üslubu olan Kənan Çarboğanın ―Qarabağa azadlıq 

çağrısı‖ və Ümüt Güngörün ―Azərbaycan, Qarabağ, Şuşanı unutmaram‖ şeirlərində ayağı Türkiyədə, könlü 

Azərbaycanda olan vətənpərvər şairlərin Qarabağ, Şuşa sevgilərini görməmək mümkün deyil. Məsələn, 

Qarabağı, Şuşanı  türk dünyasının bir parçası hesab edən Kənan Çarboğa Şuşaya hər bir türkün müqəddəs 

Vətəni və qürur yeri kimi baxır. Buna görə də Şuşa itkisini Göy bayraq altında birləşən Turan elləri üçün 

qəbul edilməyən dərd səviyyəsində təqdim edir, düşmənə sonsuz nifrətini gizlədə bilmir. Kənan Çarboğa 
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Şuşanın – qədim türk yurdunun düşmən tapdağında inləməsini təkcə tariximizin deyil, həm də şan-

şöhrətimizin qara səhifəsi hesab etsə də, aslan pəncəli, qurd ürəkli igidlərin sayəsində Şuşanın azad 

olunacağına və düşməndən intiqam alınacağına ümid bəsləyir:  

Bir qotur, quduz köpək torpağını aparmış,  

Namusuna əl atmış, ürəyini qoparmış. 

Bözqurdların yurdunda qurd payını qoparmış 

Qurdluğunu xatırla, qan dəysin dişə bu gün, 

Azad olsun Qarabağ, hürr olsun Şuşa bu gün. 

Şair həmişə türklüyü ilə qürur duyan türkləri Şuşa uğrunda savaşa səsləyir, ulu Turan ellərini və 

igidlərini bir olmağa, düşmənə dəmir güc göstərməyə çağırış edir:  

Göy bayrağın altında birləşərək türkeli 

Bu ayıblı duruma bir anda son verməli, 

Türkün dəmir gücünü dünyaya göstərməli 

Ulu Turan ərləri girsin savaşa bu gün. 

Azad olsun Qarabağ, hürr olsun Şuşa bu gün. 

 Şeirdə Kənan Çarboğanın Qarabağ məsələsini Azərbaycan çərçivəsindən çıxarıb ümumtürk 

kontekstində təqdim etməsi böyük Atatürkün ―Azərbaycanın kədəri kədərimiz, sevinci sevincimizdir‖ 

fikirlərindən doğan ideyanın oxşar təsirini yaradır.  

Kənan Çarboğanın bir türk şairi olaraq daşıyıcısı olduğu ədəbiyyatın, mənsub olduğu millətin 

ənənələrinə sədaqəti kifayət qədər güclüdür. Onun sənəti türk yurdunun sevincini sevinc, kədərini kədər 

bilən, qanı ilə, canı ilə türk dünyasına bağlı olan bir vətəndaş – şairin vətənpərvərlik manifesti təsirindədir. 

Bu səbəbdən onun Şuşa mövzusunu əks etdirən poetik misralarında türkün qəhrəmanlıq taleyi ilə səsləşən 

hər bir söz, poetik məna daşıyan hər bir ifadə şərəf tariximizi, çətinliklərə sinə gərmək əzmimizi, 

torpaqlarımıza qayıtma ümidlərimizi ifadə edir və oxucuda türkəm – cəsuram, türkəm – ədalətliyəm, türkəm 

– qalibəm düşüncəsini formalaşdırır: 

Oğuz xanın ordusu boyun əyməz kimsəyə, 

Dünya təslim olunca oxu dəyməz kimsəyə. 

Biz izin vermədikcə günəş doğmaz kimsəyə 

Buyruğumuz yetişsin torpağa, daşa bu gün 

Azad olsun Qarabağ, hürr olsun Şuşa bu gün. 

Ümüt Güngörün ―Azərbaycan, Qarabağ, Şuşanı unutmaram‖ adlı 10 bəndlik şeiri son 30 ildə 

Azərbaycan torpaqlarının işğalı, 20 yanvar hadisələri, Xocalı soyqırımı, dünya və Avropa birliyinin 

Azərbaycana qarşı haqsızlığı, biganəliyi və s. məsələlərin poetik ifadəsi, yeri gəldikcə milli-tarixi 

mahiyyətdə dəyərləndirilməsi baxımından xarakterikdir. Biz bu şeirdə türkün özünə vətən bildiyi 

Azərbaycan üçün canından belə keçməyə hazır olduğu qətiyyətinin, ―türkə düşmən olanı öfkəm ilə yıxaram‖ 

iradəsinin, bozqurdların – türk igidlərinin sayəsində erməni quldurlarından intiqam alınacağı inamının şahidi 

olur, şair arzularının arxasında dayanan Azərbaycan sevgisi ilə üzbəüz qalırıq: 

Gül olmağa hazır qönçəni qurutmaram, 

Azərbaycan, Qarabağ, Şuşanı unutmaram, 

Turansız xəyallarla  könlümü ovutmaram, 

Erməni qulduruna buraxmaram sizləri. 

Maraqlı odur ki, 10 bəndlik şeirin yalnız birinci bəndində Şuşanın adı çəkilsə də və hər bənd ―erməni 

qulduruna buraxmaram sizləri‖ misrası ilə tamamlansa da, oxucu təsəvvüründə Azərbaycanın dünəni və bu 

günü ilə bağlı əks etdirilən tarixi-siyasi və hərbi proseslərin mərkəzində yalnız Şuşa görünür, Şuşa canlanır. 
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Çünki Xocalı soyqırımı, Bakı qətliamı, körpələrə, ana-bacılarımıza verilən dəhşətli işgəncələr fonunda bir 

oxucu, bir vətəndaş olaraq Şuşa ilə bağlı düşüncələr Şuşanın adı çəkilməsə də belə bir simvol olaraq 

xəyalımızı daha çox məşğul edir: 

Dünyaca zülümlərin altında inlədiniz, 

Qüsurunuz vardı ki, günahmı işlətdiniz? 

Sadəcə, vətənim-Azərbaycan dediniz. 

Erməni quldurlara buraxmaram sizləri. 

Çağdaş türk poeziyasında konkret olaraq Şuşanın azad olunmasına həsr edilmiş şeirlər özünün ideya-

məzmun xüsusiyyətlərinə görə Şuşa ilə bağlı yazılmış digər nümunələrindən fərqlənir. Əgər M.M.Bayatın 

―Qarabağ şikəstəsi‖, K.Çarboğanın ―Qarabağa azadlıq çağrısı‖, Ümüt Güngörün ―Azərbaycan, Qarabağ, 

Şuşanı unutmaram‖ və s. şeirlərində işğal altında olan Şuşanın mərdliyi, mübarizliyi, əyilməzliyi fonunda 

onun azad görkəmi xəyali azadlıq və yaxud ―bəlkə yarından da yaxın‖ fəlsəfəsi daxilində əksini tapırsa, 

Mustafa Nihat Malkoçun ―Şuşa muştusu‖, Osman Akçayın ―Şuşa‖, Orxan Afacanın ―Qarabağın qəlbidir 

Şuşa‖, ―Azansız illər Şuşa‖, Dursun Kepçeoğlunun ―Şuşa‖ şeirlərində isə ideya-məzmun konkret olaraq 

Şuşanın azad olunmasından sonrakı gerçəklik və reallıqları əhatə edir. Ona görə də Şuşanın azad olunduğu 

ilk günlərdə 8-9 noyabr 2020-ci il tarixində isti-isti yazılmış şuşanamələrdə hadisələr keçmişi yox, bu günü 

əks etdirir. Mustafa Nihat Malkoçun ―Şuşa muştusu‖ şeirində Şuşanın azad olunmasından qürür duyan, 

böyük fərəh yaşayan şairin sevinc hisslərini görməmək mümkün deyil. Şair bu hissləri təkcə yaşamır, həm 

də onu bir təəssübkeş türk olaraq dünyaya bəyan edir: 

Düşmənə yar olmadı torpağımız, daşımız, 

Zəfərə qanad çırpdı Azəri qardaşımız. 

Bayrağın kölgəsində göyə dəydi başımız 

Torpağın üzü güldü, rəhmət yağdı Şuşaya, 

Dağıldı qaranlıqlar, günəş doğdu Şuşaya. 

 

Dərincə qazılmışdır erməninin məzarı 

Ümidlərə gəbədir hürriyyətin nəzəri, 

Heç belə görməmişdik, belə şirin Xəzəri 

Minlərcə salam olsun, salam olsun Şuşaya  

Dağılsın qaranlıqlar, huzur dolsun Şuşaya 

Mustafa Nihat azad Şuşanın obrazını yaradarkən bir qədər də irəliyə gedərək, qələbənin real 

mənzərələri fonunda özünün şair hisslərini həyat gerçəklikləri və qürurlu insan qavrayışları səviyyəsində 

təqdim edə bilir. Ona görə də şairin təqdim etdiyi poetik tabloda Şuşa zəfərimizin səbəb və nəticələri 

gerçəkliklə ideal arasında dəyər qazanır və heyrət doğuracaq qədər marağa səbəb olur: 

Hürriyyətin eşqinə qanlar axdı Şuşaya, 

Bayrağın xatirinə canlar axdı Şuşaya 

Və yaxud, 

Cəngavərlər atıldı sel misalı Şuşaya, 

Yaradan nəsib etdi bu vüsalı Şuşaya 

 Orxan Afacanın, Osman Akçayın, Dursun Kepçeoğlunun azad Şuşa mövzusunda yazdıqları 

şeirlərdəki yanaşma və ideya bir təəssübkeş türkün keçirdiyi sevinc hisslərini və Azərbaycan Türkiyə, 

Azərbaycan türk dünyası qardaşlığını əks etdirir. Orxan Afacanın ―Qarabağın qəlbidir Şuşa‖, ―Azansız illər 

Şuşa‖, Osman Akçayın ―Şuşa‖, Dursun Kepçeoğlunun ―Şuşa‖ şeirlərində Azərbaycan zəfərindən pay alan, 

sevinci yerə-göyə sığmayan türk qardaşlarımızın iftixar duyğulu düşüncələri və sanki bir Şuşalı həyəcanı 
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yaşamaları bizdə təəccüb doğurmur, əksinə torpaq bütövlüyünü bərpa edən Azərbaycanın yeni siyasi-

inzibati tərcümeyi-halının poetik üverturası təsirini yaradır və eyni amal, eyni ideallar uğrunda yumruq kimi 

bir olduğumuzu nümayiş etdirir: 

İşğaldan azad edilən qədim türk yurdu Şuşa 

Qarabağın ürəyidir 

Qəlb bizdə atarkən, dəmir yumruqdan qaçan itlər 

Zəfər işin layiqlidir. 

Və yaxud, 

Açıldı dilim, idrakım 

Könül yenə gəldi cuşa 

Sancıldı bürcə bayrağım 

Qayıtdı bağrıma Şuşa 

 

Qardaşımız Azərbaycan 

İki bədəndə bir tək can (Dursun Kepçeoğlu) 

 Osman Akçayın ―Şuşa‖ şeirində qədim türk yurdu Şuşanın azad olunmasına yönələn fikirlərdə 

Azərbaycanın qürur və qüdrəti, erməniliyin və ermənipərəstliyin isə məhvi və ifşası əsas yer tutur. Şairin bu 

cür fərqli baxışı və düşüncələri bir tərəfdə türk ruhunun əzəmət və qüdrətinin, digər tərəfdə isə haqq-ədalət 

təntənəsinin ifadəsi baxımından xarakterikdir: 

Qəhrəman və müzəffər can Azərbaycan ordumuz, 

Addım atınca Şuşaya 

Erməninin, fransızın, rusun, amerikalının 

Gözləri döndü şaşıya 

Səslənən ideyanın davamı kimi Dursun Kepçeoğlunun ―Şuşa‖ şeirində  də düşməndən intqam alan 

türkün qəhrəmanlıq və yenilməzliyindən danışılır, gözlərimiz önündə vətən sevgisi ilə nəfəs alan 

igidlərimizin mükəmməl obrazı canlandırılır. 

Dursun ödemiş bedeli,  

Gerçəkləşmiş bir əməli 

İki bayraq tutan əli 

Qurban olum o tutuşa 

 

Türkü ölçmək istəyənlər, 

Kəsib biçmək istəyənlər 

Qanın içmək istəyənlər 

Əmək verməsinlər boşa 

 

Duyunca bir Mehtər marşı 

Türk titrədir ərzi-ərşi 

Yürür düşməninə qarşı 

Durmaz, gedər qaça-qaça 

Şuşa azad olunduqdan sonra ona həsr edilmiş şeirlərdə ―lirik mən‖in hadisələrə müdaxilə və 

münasibəti ―azad Şuşa‖ kontekstindən kənara çıxmır.  Orxan Afacanın ―Qarabağın qəlbidir Şuşa‖ və 

―Azansız illər Şuşa‖ şeirlərində ―lirik mən‖ azad Şuşanın azad vətəndaşı görkəmində dünəndən çox bu 

günün adamı təsirini bağışlayır. ―Qarabağın qəlbidir Şuşa‖ şeiri Şuşa azad olunan gün, ―Azansız illər Şuşa‖ 
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şeiri isə Şuşa zəfərinin ikinci günü - 9 noyabr 2020-ci ildə yazıldığı üçün buradakı sevinclə həyəcanın 

paralelliyi baş verənlərin daxili mahiyyətinin açılmasından çox uzun ayrılıqdan sonra düşməndən 

təmizlənmiş torpaqların görüşünə gedən insanların emosiyalarının əks etdirilməsini zəruri edir. Ona görə də  

şair məqsədli olaraq 28 illik ayrılıqdan sonra Şuşanın ilk dəfə görüşünə gələn bir vətəndaşın izaha sığmayan 

və ya sözlə izah oluna bilməyən duyğularını, psixoloji məqamlarını, emosional görkəmini detalları ilə 

oxucuya çatdırmağa ehtiyac duymamış, belə demək mümkünsə, vüsala çatan insanın (Şuşa əhlinin) keçirdiyi 

hissləri zahiri emosional görkəmə uyğun təqdim etməyə üstünlük vermişdir: 

Otuz il gözlədim, getmədi boşa 

Doydu sevincimdən gözlərim yaşla 

Gəlirəm bu gündən tez qaça-qaça 

Mənim Qarabağımın qəlbidir Şuşa. 

 Bildiyimiz kimi 30 illik erməni işğalı zamanı Ağdam, Şuşa, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Laçın, 

Qubadlı, Kəlbəcər, Xocavənd, Ağdərə, Xankəndi, Xocalı kimi şəhər və rayonlarımızda onlarla məscid və 

dini-mədəni abidələrimizin ermənilər tərəfindən  təhqir və məhv edilməsi təkcə Azərbaycana qarşı deyil, 

bəşəri maddi-mədəni, dini-mənəvi sivilizasiyasına qarşı törədilmiş vandal aktı və cinayətdir. Bu mənada, 

şuşanamələrə daxil olan şeirlərdə torpaqlarımızın azadlığı sırasında məscidlərimizin, dini abidələrimizin də 

yer alması zaman-zaman bu torpaqlarda milli-mənəvi dəyərlərimizin mövcudluğunun, islami əxlaqın 

aparıcılığının təsdiqi və milli-dini məbədlərimizə vandal yanaşmanın, erməni vəhşiliyinin ifşası baxımından 

xarakterikdir. Məsələn, Orxan Afacanın ―Azansız illər Şuşa‖ şeirində Şuşanın azan həsrəti onun 28 illik 

azadlıq həsrəti ilə təxminən eyniləşdirilir, hiss və düşüncələr bu çərçivədə təqdim edilir. Şair azan səsinə bir 

tərəfdən ruhumuzun, hissiyatımızın, qalibiyyətimizin, həyat eşqi və mübarizə əzmimizin səsi kimi dəyər 

verir, digər tərəfdən, onu dini-fəlsəfi mahiyyətdə aşılamağa müvəffəq olur. 

Doqquz noyabr Bayraq günü müjdəsi 

Şəfəqdə yüksələn azanın səsi 

Edər səcdəsinə dəvət hər kəsi 

Azansız illəri, aman, unutma 

 Nəticə etibarilə deyə bilərik ki, çağdaş türk poeziyasının ən son örnəklərindən olan şuşanamələr 

mövzu və ideya baxımından Azərbaycan sevgisi daxilində  türk birliyimizi, qəhrəmanlığımızı, 

yenilməzliyimizi, yurd-torpaq həsrətimizi, düşmənə nifrətimizi, böyük gələcəyə ümidlərimizi parlaq bədii 

boyalarla əks etdirmiş, düşmənlərimizin siyasi-mənəvi iflasını dünyaya bəyan etmiş və Şuşa-Vətən 

sevgimizin poetik himninə çevrilərək Azərbaycan Respublikası prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan 

İlham Əliyevin yüksək tribunalardan səsləndirdiyi  siyasi hökmünün həqiqiliyini bir daha təsdiqləmişdir: 

“Qarabağ Azərbaycandır!”. 
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QORXU  PROBLEMĠNƏ PSIXOLOJI ƏDƏBIYYATLARDA MÜXTƏLĠF YANAġMALAR 

 

Ağasiyeva Yaqut Tahir 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, ORCID NO: 0000-0002-5107-2798 

ABSTRACT 

Qorxu insanın fundamental emosiyalarından biridir. Elə insan yoxdur ki, nə zamansa qorxduğunu 

qeyd etməsin. Qorxu hissi insanın müdafiə refleksini oyadan bir hissdir. Lakin qorxular insanın həyat və 

faəliyyətinə təsir göstərdikdə, artıq bu bir siqnaldır. Qorxular haqqında ayrı-ayrı dövrlərdə psixoloqlar 

tərəfindən müxtəlif fikirlər irəli sürülmüşdür.  

Açar Söz: Nəzəriyyələr, Qorxular, Şüursuzluq, Kollektiv Şüursuzluq 

GIRIġ 

Qorxu emosiyası psixologiyada son dərəcə mürəkkəb, çoxcəhətli bir fenomendir. Qorxu müasir 

cəmiyyətimizin bir çox sahələrinə nüfuz edərək reallıga çevrilmişdir. O, varlığımızın fundamental 

emosiyasıdır və asılılığımızın təcəssümü kimi çıxış edir. Psixoloqlar qeyd edirlər ki, qorxu insan həyatının 

ayrılmaz hissəsidir və tədqiqatlar göstərir ki, qorxu emosiyası insanların dəhşətli hesab etdiyi emosiyadir. 

Belə ki, 1971-ci ildə məşhur psixoloq Kerrol İzard müxtəlif ölkələrin nümayəndələri arasında bir çox 

tədqiqatlar aparmışdır. Tədqiqat zamanı insanlara ən təhlükəli hesab etdikləri emosiyanın qeyd olunması 

istənilmişdir və nəticədə insanlar ən çox qorxu emosiyasını xüsusilə qeyd etmişlər (8). Müxtəlif müəlliflər 

tərəfindən qorxular probleminə fərqli yanaşmalar olsa da, onun nəticəsi ilə bağlı ümumi xüsusiyyətlər 

özünəhörmət və özünüdərketmə ilə əlaqəsinin olması, ünsiyyət çətinliklərinin yaşanılmasıdır.  

 Qorxuların səbəbləri çoxdur, buraya anadangəlmə-genetik səbəbləri də, qazanılmış keyfiyyət 

olmanı da aid edə bilərik. Qorxuların köklərini uşaqlıqda axtarmaq lazımdır. Sonrakı həyatda travma və 

problemlər də onu möhkəmləndirir və davamlı xassəyə çevirir.  

GELIġME 

Psixoloq Reyn Vall qorxu emosiyasını belə qeyd edirdi: qorxu daxilin, mənin özünə məxsus müdafiə 

mexanizmidir. Bunu orqanizmin bioloji səviyyədə qorxu zamanı verdiyi reaksiyalardan da görmək olar. 

Belə ki, qorxu hissi keçirən zaman qana adrenalinin ifrazı artır ki, bu da orqanizmdə hormonal partayışa 

səbəb olur. 

Psixoloqlar qeyd edirlər ki, qorxunun yaranma səbəbləri müxtəlif ola bilər, lakin bəzən qorxunu 

yaradan konkret səbəbi qeyd etmək çətindir. Psixoloq Qrey qorxunu yaradan səbəbləri 4 kateqoriyaya 

ayirmişdir: yeniliklərdən qorxma, intensivlikdən qorxma, təkamül prosesində formalaşmış təhlükə siqnallari 

və sosial təsir zamanı yaranan qorxu. Psixoloq Boulbi isə qorxunun anadan gəlmə determinantlarını qeyd 

edirdi ki, bunları da təbii stimul və onlardan törəmə kimi ayırmşdır. Təbii stimullara tənhalıq, yadlıq, 

qəfildən yaxınlaşma, gözlənilmədən dəyişmə, hündürlük və agrı aiddir. Tədqiqatlar nəticəsində qorxu 

emosiyasını yaradan səbəblərin müxtəlif olması 100-dən çox qorxu növünün ayırd edilməsinə səbəb 

olmuşdur. Lakin qorxunun aradan qaldırılması üçün müxtəlif psixoloji təsir üsullarından istifadə etməklə 

qorxunun davamlı xarakter daşımasının qarşısını almaq olar (15). 

Bundan başqa qorxunu genetik yaddaşla, nəsli təsəvvürlərlə, kollektiv şüursuzluqla (mən burada 

onların arasında bərabərlik işarəsini qoyuram) izah etmək olar. Kollektiv şüursuzluq K.Yunqa görə — 

təcrübənin bu insan tarixi boyu toplanmış bütün nəticəsi arxitipik universal obrazlar təşkil edən bəşəriyyətin 

ayırmalarıdır. O bütün insanlara məxsus olan nəsli həyatın nəticəsidir və fərdi psixika üçün əsasdır  və irsi 

olaraq ötürülür. Arxitipiklər insanı daim müşayiət edirlər və din, mifologiya və incəsənət üçün mənbədir. 

Onlarda tünd və qorxunc, həmçinin müsbət obrazların cilalanması baş verir, onlar simvollara çevrilirlər. 

Bizim şüuraltımızda gizlədilmiş dünyanın simvolik əsas şəklinin təyinatı, insanın ətraf mühitə 

uyğunlaşmasına və cəmiyyətə kömək etməsinə şərait yaradır. Amma insan əlbəttə belə davranış 



  

5th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE 
SCIENCES CONFERENCE   

 

May 24-25, 2022 Azerbaijan State Pedagogy University, Shamakhi Campus ~ 210 ~ 
 

motivasiyasına malik olmalıdır. Əks halda istənilən şifrlənmiş bilik onun üçün tamamilə faydasız olur. 

Bizim şüuraltımız belə mövcud alqoritmə malikdir. 

Bir qayda olaraq narahatlıq (angoisse) və qorxu (peur) anlayışlarını ayırd edirlər. Qorxu ―mən 

nədənsə qorxuram‖ sözləri ilə biruzə verilən müəyyən təklükəyə, obyektə reaksiyadır. ―narahatlıq – ―mən 

qorxuram, narahatlıq keçirirəm‖ sözləri ilə biruzə verilən obyektsiz qorxudur. ―Əgər biz Freydin qorxu 

təhlükə siqnalıdır tərifindən istifadə etsək, onda hansı təhlükə və ya təhlükələrin qorxu yaratdığını 

aydınlaşdırmaq lazım gələcək. Bu zaman biz daxili və ya xarici qıcıqlandırıcıları ayryırd etməliyik. Bu 

qıcıqlandırıcılar həqiqətən təhlükə törədir və fantaziyamızdakı ―təsəvvür‖ və ya ―təxəyyül‖ümüzə 

gətirdiyimiz qıcıqlandırıcılardır‖ (5, s. 522). 

Fobiya müəyyən qorxudur, lakin bu o demək deyildir ki, insan zahiri əlamətlərdən qorxur. Məsələn, 

imtahan qorxsunun arxasında inkişafın yeni mərhələsinə qədəm qoymaq qorxusu dayanır, etirofobiya 

(qızarmaq qorxusu) özünə inamsızlığa əsaslanır.  

Qorxunun ədəbiyyatlarda təkcə fizioloji əsası yox, həm də psixoloji əsası verilmişdir. İlk olaraq 

Freyd tərəfindən verilmiş siqnal tipli qorxu izahı öz əhəmiyyətini saxlamışdır.  

Z.Freydin işlədiyi ilk qorxu nəzəriyyəsi 1895-ci ildə qorxu nevrozu işində öz əksini tapmışdır. 

Həmin işdə uyğun spesifik hisslər meyllər qarşısında qorxu adlanır. Xüsusilə də cinsi meyllərdən qaçısın 

müxtəlif neqativ emosiyalara, o cümlədən qorxulara gətirib çıxardığını qeyd etmişdir. ―Bu hiss - insanın 

qarşısında özünü aciz hiss etdiyi impulsun üstünlüyü hissi qorxunun yaranması üçün mənbə təşkil edir. 

İnstinktiv meyllər müxtəlif formalarda təhlükə kimi təsir edə bilər. Məsələn, qorxu onunla əlaqəli ola bilər 

ki, meyl sərhədsiz təmin olunmaq istəyir və bununla da problem yaradır. O da faktdır ki, insan özü üzərində 

nəzarəti itirir, xoşagəlməz hisslər, köməksizlik hissi, ən ağır vəziyyətdə isə qorxu yaranır‖ (5, səh.522). 

Sonralar Freyd ‖Psixoanalizə giriş‖də real və nevrotik qorxunu ayırır. I məlum təhlükə zamanı ortaya çıxır 

və özünüqoruma refleksi ilə əlaqədar olaraq orqanizmin normal reaksiyasıdır. ―Real qorxunun təhlili zamanı 

yüksəlmiş sensor diqqət və motor gərginliyi qeydə alınır ki, bunu da qorxuya hazırlıq adlandırırıq. Onun 

əsasında qorxu reaksiyası inkişaf edir‖ (12, с.350). Nevrotik qorxunu Freyd ilk olaraq, müstəqil, qeyri-

müəyyən qorxu kimi – gözlənilən qorxu, II isə müəyyən məzmuna malik olan fobiya adlandırılan qorxu 

kimi, III isə isteriya və digər ağır nevroz formalarındakı qorxu kimi xarakterizə edir (12, с.350). 

Qorxuların müxtəlif obyektləri var. Onlardan biri, fərdə xaricdən təhlükə yaradan, orqanizmi 

özünüqorumasına hədə olan hadisələr (vəhşi heyvanlar, təbiət hadisələri və s.), o cümlədən xoşagəlməz 

hisslər, duyğular doğuran situasiyalar (aclıq və ya susuzluq, ələ salınma, imtahan və s.) ola bilər. Bu tipli 

hədələr zamanı insanda köməksizlik hissi yaranır. Və bu gərginlik qorxuya çevrilir. Bu, insanın ―Mən‖i 

səviyyəsində olan qorxulardır. 

Qorxunun digər obyekti insanın əvvəl oxşar situasiyalarda artıq yaşamış olduğu cəzalandırma və ya 

qisas təhlükəsi ola bilər. Belə hisslər Super-Eqo qarşısında vicdan fenomeni, ―Fövqəl-Mən‖i ilə əlaqəli olan 

qorxulardır. Şəxsiyyətin həzzalma meyli nə qədər yüksəkdirsə, qorxunun bu növü o qədər də güclü təzahür 

edir. 

Qorxunun daha bir obyekti – yad insan və ya bilinməyən şəraitdir (naməlum). Bu qorxu o zaman 

meydana çıxır ki, insan düşünür ki, orada ―Mən‖i tərəfdən idarə edə bilməyəcəyi instinktiv meyllərin 

hökmranlğı çox böyük ola biləcək situasiya ola bilər və neqativ hiss yaranar. Naməlum qarşısında olan 

qorxuya ölüm qorxusu və kənarlaşma qorxusu da aid edilə bilər. Bu qorxu uşaqda 8 aylıqdan etibarən 

özünügöstərməyə başlayır. Yad insandan və naməlum situasiyadan qorxu böyüklərdə yeni nədənsə qorxu, 

neqativ hisslər formasında özünü göstərir və bu, hər dəfə yeni ―addım‖ atdıqda baş qaldırır. (imtahan 

zamanı, peşə seçimi, nigaha girmə, uşaq dünyaya gətirmə qərarı, yeni işə keçmə, köçmə, təqaüdə çıxma və 

s.) Qorxu bir sıra nəticələrə gətirib çıxarır: narahatlıq, özünəinamsızlıq, demonstrativ davranış forması olan 

yüksək kompensasiya, əlaqələrin qırılması və s. 
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Qorxu hissi xəstəlik sayılmır. Əksinə qorxunun olmaması xəstəlikdir. Qorxu ilə bağlı həyəcan siqnalı 

duymayan insan özünü təhlükəyə atır. 

Freyd yazır ki, təzahürünə görə qorxular 2 cür olur: ixtiyari, qaçış doğuran təhlükə situasiyası zamanı 

―Mən‖dən yaranan avtomatik. Qorxuların daxili və xarici səbəbləri ola bilir. Bəzən insanın sadəcə 

təxəyyülünün məhsulu olur. Bu zaman həm xarici, həm də təxəyyüldə canlandırılan təhlükələr düzgün 

qiymətləndirilmir. Freyd əvvəllər haqqında heç düşünülməyən bir təhlükə haqqında da danışırdı.: öz şəxsi 

meylləri, şüursuzluğu tərəfdən olan təhlükə. 

Bəzən qorxular hansısa konkret situasiya və ya obyektlə əlaqəli olmur, onlar predmetsiz adlandırılır 

və istənilən situasiyaya, obyektə münasibətdə ortaya çıxır.  

 Emosiyaların müasir psixoloji nəzəriyyələrindən birində - R.Pluçekin psixogenetik nəzəriyyəsində 

emosiyalar onlara uyğun olan qoruyucu mexanizmlərlə sıx bağlıdır. Bu konsepsiyaya əsasən, emosiyalar  elə 

uyğunlaşdırıcı vasitələrdir ki, uyğunlaşma vasitəsi kimi çıxış edərək bütün təkamül səviyyələrində fərdlərin 

sağ qalmasında aparıcı rol oynayırdılar. Pluçek tərəfindən yaradılmış model emosiyaların ikiqütblü dörd 

cütünü daxil edir: qorxu-qəzəb, sevinc-kədər, qəbul-nifrət, ümid-təəccüb, hansılar ki, görünür ki, həqiqətən 

konkret qoruyucu mexanizmlərlə bağlıdır. 

―Model qoruyucu mexanizmlərin olduqca məhdudlaşdırılmış miqdarının mövcudluğunu güman edir 

və onların çoxsaylı təsnifatları - eyni mexanizmlərin və ya onların kombinasiyalarının müxtəlif adlarıdır. 

Məsələn, təcrid etmə, təkmilləşdirmə və olanın məhv edilməsi - təkmilləşdirmənin dövrü qoruyucu sindrom 

təşkil edən variantlarıdır‖  (6, s.102). Bununla belə bu model göstərir ki, birincisi, emosiyaların və qoruyucu 

mexanizmlərin arasında əlaqə mövcuddur, və ikincisi isə "psixoloji müdafiənin mexanizmləri həmçinin 

uyğunlaşandır və ağrıdıcı hisslərdən və xatirələrdən xəstənin şüurunu qoruyurlar…" (10, s. 409). 

  Klassik psixoanalizdə psixoloji müdafiələrə spesifik şüursuz prosesləri təşkil edərək həyəcanın 

azaldılmasına yönəldilmiş üsullar kimi baxılır, hansılarının ki, köməyilə Mən obrazı şəxsiyyətin 

inteqrativliyini və uyğunlaşmasını saxlamağa çalışır. Başqa müəlliflərin, məsələn B.D.Karvasarskinin və 

başqalarının nöqteyi-nəzərindən psixoloji müdafiə " Mənə - xəstənin konsepsiyasına onların ruhsarsıdıcı 

təsirinin zəifləməsi məqsədi ilə şəxsiyyətin münasibətlərinin komponentlərinin- emosional, davranış, 

koqnitiv dezadaptiv əhəmiyyətinin qoruyucu dəyişikliyinə yönəldilmiş uyğunlaşan reaksiyalarının sistemi 

kimi anlaşılır. Həyəcan, qorxu, qəzəb, utanma və s., xəstəlik kimi belə neqativ hisslər emosional stress kimi 

şəxsiyyətdə vəziyyətin mənasının təkrar qiymətləndirilməsinin uyğun proseslərinə özü haqqında psixi 

diskomfortun zəifləməsi və özünə qiymətin uyğun olan səviyyəsinin saxlanılması üçün təsəvvürlərə səbəb 

olur (10, 409). Baxmayaraq ki, müxtəlif interpretasiyalarda müdafiənin hədəfi bərabər olmayaraq (bir 

hadisədə, həyəcanın öhdəsindən necə gəlmək cəhdi, başqasında müxtəlif hisslərə (həyəcan, qorxu, qəzəb) 

təsirin üsulu kimi, koqnitiv və davranış stereotipləri) ifadə edilir, bu problemin hazırlamasının və onun 

intensiv müzakirəsinin başlanğıcı "həyəcanın hissi" - qorxu fenomeni anlayışıyla bağlı qalır. Bu ənənəni 

izləyərək səbəblərin, mahiyyətin və qorxunun növlərinin psixoloji interpretasiyasına müraciət edək. 

Nəticə. Qorxu -  xoşagəlməz emosional həyəcandır ki, insan bu və ya digər dərəcədə anlayır ki, 

təhlükə onu hədələyir. Adətən emosiyaları izah etmək çətindir. Onları müşayiət edən bədən hisslərinin 

təsviri vasitəsilə emosional vəziyyətin ifadəsi adət edilmiş kimi qalır. "Qorxu növbəti həyəcanlarla 

səciyyələnir və proseslərlə yoxlanılır: o fiziki hiss olunur…; bütün bədəndə hansısa qeyri-müəyyən daxili 

gərginlik qeyd edilir. Gərginliyin bu hissi aydın və ya başqa dərəcədə qarın nayihəsində cəmləşə bilər. Əgər 

insan qorxu hissi keçirirsə, orqanların hər cür sıxılmasını cihazların köməyi ilə "obyektiv" qeyd etmək olar, 

yəni onu hiss orqanları üçün əlçatan etmək. Başgicəllənmə, qusmaya qədər ürək bulanması (zəiflik), titrəmə, 

tərləmə, ürək döyüntülərinin çoxalması, təngənəfəslik, ishal müşahidə olunur. Qorxu vəziyyəti nə qədər 

güclü və gözlənilməz olarsa, daxili gərginlik o qədər aydın yaşanır; bəzən ağrı çəkdirəcək qədər güclü olur 

(5, s.521). 
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QORXULARIN PSIXOKORREKSIYASI 
 

Ağasiyeva Yaqut Tahir 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, ORCID NO: 0000-0002-5107-2798 

ABSTRACT 

 Hər bir insan qorxu hissini həyatı boyu yaşasa da, bəzən bu hiss insanın bütün həyat sferalarını iflic edir. Bu 

mənada qorxuların korreksiya olunması zəruridir. Qorxuların psixokorreksiyasında psixoterapevtlərin, 

psixoloqların, sosial işçilərin böyük rolu vardır. Təbii ki, böyüklər konsultasiya zamanı nədən qorxduqlarını 

ifadə edə bilirlər. Lakin uşaqlar bəzən nədən qorxduqlarını aydın ifadə edə bilmirlər. Onlarla böyüklərdən 

fərqli üsullar tətbiq etmək lazım gəlir.  

Açar Söz: Qorxular, Diaqnostik Sorğu,  Korreksiya, Xüsusi Texnikalar 

 

GIRIġ 

 Uşaqlarda daha çox proyektiv üsullardan  rahat şəkildə istifadə etmək olur. Bunlara ―Mənim 

ailəm‖ (əgər mənbəyi ailə daxilindədirsə ), Narahatlıq testi, Mövcud olmayan varlıq testlərini aid etmək olar. 

Bundan başqa daha bir metodikanı qeyd etmək istərdik. Rus psixoloqu Y.İ.Roqovun tərtib etdiyi sorğu 

modifikasiya olunmuşdur. 

GeliĢme. Uşaqda qorxunun olmasını müəyyənləşdirmək üçün onunla aşağıdakı sxem üzrə sorğu 

keçirmək olar. Sual belə şəkildə qoyulur: ―De görüm, sən ... qorxursan, yoxsa qorxmursan?‖ 

№ Suallar 

1. Tək qalmaqdan? 

2. Xəstələnməkdən? 

3. Ölməkdən?  

4. Hansısa uşaqlardan?  

5. Tərbiyəçilərdən?  

6. Onların səni cəzalandırmasından?  

7. Xortdandan, cindən, divdən? 

8. Qorxulu yuxudan?  

9. Qaranlıqdan?   

10. Qurddan, ayıdan, itlərdən, hörümçəkdən, ilandan?  

11. Maşınlardan, qatarlardan, təyyarələrdən?  

12 Çovğundan, tufandan, qasırğadan, daşqından?  

13. Çox hündürdə olanda?  

14. Kiçik dar otaqda, tualetdə?  

15. Sudan ?  

16. Alovdan, yanğından?  

17. Müharibədən ?  

18. Həkimlərdən (diş həkimindən başqa)? 

19. Qandan ?  

20. İynə vurulmasından ?  

21. Ağrıdan?  

22. Qəfil kəskin səslərdən (nə isə birdən yerə düşəndə, səs olanda)? 

  

Biz bu sorğunu 9-10 yaşlı 60 uşaq üzərində tətbiq etdik. Sadalanmış suallara verilmiş cavablar 

əsasında uşaqlarda qorxuların olması haqqında nəticə çıxardıq. Nəticələrdən bəlli oldu ki, uşaqların 70 %-i 

3, 6, 10, 12, 17, 19, 20-ci suallara ―bəli‖ cavabı vermişlər. Bu isə onların daha çox fiziki mövcudluğuna 

təhlükədən qorxduqlarını söyləməyə əsas verir. Belə ki, onlar ölməkdən, cəzalandırmadan, həşərat və 

heyvanlardan, təbii fəlakətlərdən, müharibədən, qan və iynədən daha çox qorxduqlarını qeyd etmişlər. Ən az 

―bəli‖ cavabı isə 4, 11, 14, 21-ci suallara verilmişdi. Bu isə uşaqların başqa uşaqlardan, maşından, qatardan, 

kiçik dar otaqda qalmaqdan və ağrıdan daha az qorxduqlarını söyləmişlər.  

Uşaqda çoxlu sayda müxtəlif qorxuların olması  prenevtorik durumun mühüm göstəricisidir. İlk 

növbədə belə uşaqları ―risk‖ qrupuna aid etmək və onlarla xüsusi korreksiya işi aparmaq lazımdır. 

Bütün sadalanmış qorxuları bir neçə qrupa bölmək olar: 

1. ―tibbi‖ qorxular (ağrı, iynə, həkimlər, xəstəliklər); 
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2. Fiziki ziyanın vurulması ilə bağlı qorxular (qəfil səslər, nəqiliyyat, alov, yanğın, təbii fəlakətlər, 
müharibə ) 

3. Ölüm qorxusu; 
4. Heyvanlar və nağıl personajlarından qorxu; 
5. Dəhşətli yuxular və qaranlıq qorxusu; 
6. Sosial baxımdan şərtlənmiş qorxular (adamlardan, cəzalanmaqdan, gecikməkdən, təklikdən); 
7. ―məkan‖ qorxuları (hündürlükdən, sudan, qapalı məkandan). 

Bununla belə, uşağın emosional xüsusiyyətləri haqqında nəticə çıxarmaq üçün bütövlükdə onun 

həyat və fəaliyyətinin bütün cəhətlərini nəzərə almaq lazımdır. 

Uşaqlarla psixokorreksiya işi apararkən  istifadə olunan üsullardan bir neçəsini nümunə göstərə 

bilərik.  

Kinoprob. Məqsədi: Uşağın öz  qorxusuna necə qalib gəldiyini öyrənmək.  

       Təlimat: Uşağa öz gücünü aktyorluqda yoxlamağa kömək edin! Ssenarist elə özünüzsünüz, uşağı da 

bu ssenari  ilə tanış edin. Bu oyunda o kuklalardan tərəf müqabili kimi istifadə edə bilər. Ssenarinin əsasında 

uşağın başına gələn hər hansı bir qorxulu hadisənin, hansı ki, həmin uşaqda qorxu yaradan hadisənin sujeti 

durmalıdır. Məsələn: Əgər sizin uşağınız kütlə içərisində itməkdən qorxursa, onda belə bir səfnə qurmaq 

olar .  

 Stimul material: Kukla, oyuncaqlar. 

 Nağıl: ―Ana qızı (oğlu) ilə getmişdi bazara. Böyük bir univermaqda onlar vitrinə baxırdılar .Uşaq 

xoşladığı oyuncağın yanında durmuşdu. Beləcə onlar bir - birini itirdilər. Beləliklə ana öz övladına görə çox 

həyacanlandı. Bütün mağazada övladını axtarırdı. Hətta ağlamaq istədi. 

Bu zaman oğlanı görən satıcı mikrofonla elan verdi. ―Balaca Zaur anasını itirib və onu oyuncaq  

şöbəsinin qarşısında gözləyir‖. Bunu eşidən ana qaçaraq həmin şöbəyə getdi və övladını öpərək bağrına 

basdı. Bax beləcə onlar qovuşdular‖. 

 Qorxumun portreti. Uşaqlar üçün  adətən  qorxularının şəkilini çəkmək çətindir. Bir çox hallarda 

onlar çək-məkdən imtina edirlər.  

Nəticələrin iĢlənilməsi: 

I - Əgər uşaq  şəkili çəkibsə onu tərifləyə də bilərsiniz. Bu artıq problemin həllinin yarısı deməkdir . 

II – Uşağa sonda bir sirr açmağı unutmayın ki, qorxuların özlərinin qorxduqları bir şey var. Onlar 

―gülməli vəziyyətə düşməkdən qorxurlar‖. Bu zaman uşağa öz qor-xusunu gülməli hala salmaq  təklif 

olunur . 

Bərbər texnikasi. Uşaqlara gözlərini yummaq və qorxduqları bədheybəti canlandırmaq tapşırılır. 

Daha sonra onun şəklini çəkmək xahiş olunur. Bu zaman psixoloq uşağa təlimat verir: bədheybət qızdır və 

toyu olacaq. Toy üçün onu bəzəməliyik. Karandaşını götür və bədheybətə saç düzümü, makiyaj et. Çalışaq 

ki, o gözəl olsun. 

Xəstəxana texnikasi. Uşaqlara bildirilir ki, qorxulu bədheybətin dişi ağrıyır 

və üzü şişib. Uşaqlar bədheybətin şəklini çəkməlidir. Bədheybətin üzündə kədəri, göz yaşlarını çəksinlər. O 

həkimə getməkdən çox qorxur. Psixoloq uşağa təlimat verirki, mehriban və qayğıkeş həkim olsunlar. Hansı 

ki, bədheybətdən qorxmur və onu sağaldır. Daha sonra artıq gülən,sevinən, sağlam bədheybətin şəklin çəkə 

bilərlər. 

Qorxunu basdiririq. Uşaqla birlikdə 2 qutu hazırlayın biri böyük, biri  

kiçik. Kiçik olanın içinə qum doldururuq. Daha sonra uşaqdan soruşuruq qorxuya nə ad verək? Sonra təklif 

edəkki,qorxunu basdıraq. Uşaq öz qorxularını kağıza yazıb böyük qutunun içinə qoysun və qutunun ağzını 

yapışqanlı lentlə bağlasın. Qutunun üzərində isə qutunu qoruyan bir obraz çəkin. Uşağa deyin ki, bu 

qoruyucu onu heç vaxt ordan buraxmayacaq. Daha sonra qutunu bağlı şkafa qoyun (və ya uşaqdan soruşun 

ki, harda gizlətmək istəyər). 

Sehrli çubuq. Uzun bir karandaş götürürük. Daha sonra bu karandaşın hər  

yerinə yapışqan sürtürük, zərli kağız və falqa ilə karandaşı bükərək yapışdırırıq. Plastilindən orta ölçüdə şar 

düzəldirik və karandaşın başına taxırıq. Daha sonra olastilinin üzərini parıltılı qaşlar, biser və düymələrlə 

bəzəyirik. 

 Daha sonra çubuğu sehrli güc toplamaq üçün kənara qoyuruq.Bu müddətdə uşağa xüsusi sehrli 

sözlər öyrədirik. 

• Mən hər Ģeyi bacariram. 

• Mən heç nədən qorxmuram. 
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• ġir, timsah, qaranlıq qoy olsun. 

• Sehrli çubuq mənə kömək edər. 

• Mən ən güclüyəm bunu bilirəm. 

• Ovsunu möhkəmləmdirmək üçün  3dəfə təkrar et. 

 Qorxuların yeniyetmələrdə və böyüklərdə psixokorreskiyası işi uşaqlarla olan işdən fərqlənir. 

Böyüklərdə NLP və koqnitiv terapiyadan, psixoanalitik terapiyadan daha çox istifadə olunur. 

 Neyrolinqvistk proqramlaşdırma beynin neqativdən pozitivə doğru köklənməsinə kömək edən bir 

terapiya üsuludur. Aşağıda insanın nümunə olaraq hansı neqativləri pozitivlə əvəzləməsini göstərəcəyik. 

 Niyə?(Niyə deyə soruĢmaq beynimizi bəhanə axtarmağa kökləyir)   

- Mən niyə xoşbəxt deyiləm? 

- Niyə həmişə mənim başıma gəlir? 

- Mən niyə uğursuzam? 

- Niyə həmişə problemlər məni tapır? 

Necə? (Necə deyə soruĢmaq beynimizi həll tapmağa proqramlaĢdırır) 

- Mən necə xoşbəxt olaram? 

- Həyatıma gözəllikləri necə çəkə bilərəm? 

- Necə daha uğurlu ola bilərəm? 

- Fürsətləri həyatıma necə çəkə bilərim? 

 İnsan özünə bir şeyi edə bilməyəcəyini söylədikdə beyin  bunu necə etməyəcəyi ilə bağlı 

bəhanələr uydurur. Lakin əksinə insan özünə bir şeyi edə biləcəyini söylədikdə beyin necə etməyin yollarını 

axtarır. 

 ġəkil komikləĢdirmə texnikası.Gözləri yumub neqativ şəkli zehnində canlandırır. Şəkildəki 

bütün detalları mümkün qədər komikləşdir. (Komik kostyumlar, ətək, bığ kimi aksesuarlar, komik rəqs və 

komik fiqurlar və s.). Neqativ duyğu yox olana qədər davam edilir. 

 Teatr səhnəsi texnikası.  Bir teatr salonunda ən ön sırada oturmağı təsəvvür etmək. Oturduğu 

kreslo ilə səhnə arasında qalin bir şüşə var. Qorxusu olan insan bir rejissordur və o birazdan bir film 

çəkəcək. Bu filmdə qorxduğu heyvan və ya insanlar olacaq. Rejissor kimi onlara komik bir rol tapşırır və 

sonra aktyorlara təlimatlarını verir. Onları çox komik kostyumlarla rəqs elətdir. Arxa plana komik bir rol 

əlavə etmək lazımdır. Onlar komik rollar ifa edərkən onları izləməli. Tamaşa xoşbəxt bir sonluqla bitməli. 

 NƏTICƏ: Ümumən qeyd etməliyik ki, istənilən halda psixoterapevt müdaxiləsi ilə problem həll 

olunmalıdır. Əks halda fobiyaya çevrilərək insan fəaliyyətinə təsirsiz ötüşmür. Və uşaq yaşlarında həll 

olunmayan qorxular şəklini dəyişərək daha böyük yaşlarına ötürülür.  
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HÜSEYNBALA MĠRƏLƏMOVUN  TARĠXĠ ROMANLARINDA TARĠXĠLĠK VƏ BƏDĠĠ 

TƏXƏYYÜL 

 

Orucova Zalxa Etibar qızı  
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin doktorantı 

 

XÜLASƏ  

Məqalədə Orta Şərqin və Asiyanın sonuncu fatehi sayılan Nadir şah Əfşar, onun həyatı, siyasi gücü, 

qəsbkarlara qarşı amansızlığı, əzəməti təhlil olunur.  Təhlil prosesində daha çox Nadir şahın hərbi-siyasi 

fəaliyyəti və faciəvi sonluqla bitən həyatının sistemli şəkildə araşdırıldığı hiss olunur. ―Sonuncu Fateh‖ 

romanında tarixin sərt dönəmləri, acı həqiqətləri bir neçə rakursdan sərgiləndiyini görürük. Məkan və zaman 

paralelləri, müxtəlif insan taleləri, gerçəkliklə xəyalın ən incə detalına kimi qorunub saxlanması kimi 

məsələlər təhlil olunmuşdur. 

Açar sözlər: Hüseynbala Mirələmov, Tarixi Yaddaş, Nadir Şah, Bədii Təxəyyül, Xarakter,  Müasirlik, 

Milli-Ideologiya. 

 

ABSTRACT 

The article analyzes Nadir Shah Afshar, the last conqueror of the Middle East and Asia, his life, 

political power, ruthlessness and greatness against the invaders. In the process of analysis, it is felt that 

Nadir Shah's military-political activity and his life, which ended tragically, were systematically investigated. 

In the novel ―The Last Conqueror‖, we see that the hard times of history and the bitter truths are presented 

from several angles. Issues such as parallels of space and time, different human destinies, and the 

preservation of reality to the smallest detail of the dream were analyzed. 

Keywords: Huseynbala  Miralamov, Historical Memory, Nadir Shah, Artistic Imagination, Character, 

Modernity, National-Ideology. 

 

GĠRĠġ 

Ədəbiyyatımızda keçmişə müraciət bütün zamanlarda aktual olmuşdur. Çünki yaddaşda xalqın milli, 

mənəvi, iqtisadi həyatı, taleyi öz əksini tapır. Keçmişdən qalan ənənələr, milli-mənəvi dəyərlər, adət-

ənənələr, münasibətlər bədii düşüncədə zaman-zaman müasirlik işığında bədii tədqiq obyekti olur. Lakin 

bütün dövrlərdə tarixi yaddaşa qayıdış eyni şəkildə baş vermir. İctimai-siyasi şəraitdən asılı olaraq yaddaşa 

münasibətdə qabarma və çəkilmələr müşahidə edilir. 

Tarixi yaddaşı epik fakta çevirmək, baş verən hadisələri fərdilikdən çıxararaq ona sosial, milli 

məzmun vermək, keçmişlə bu günü milli vəhdətdə vermək yazıçının üzərinə düşür. Hər şey yazıçının milli 

tarixi yaddaşı milli bədii yaddaşa çevirməsindən asılı olur. Çünki tarixi yaddaş getdikcə yaddan çıxa, 

unudula bilər, lakin o bədii yaddaşa çevrildikdən sonra yenidən canlanır, ona yeni həyat verilir. Nəticədə 

tarixdən bizə tarix elmində olduğu kimi, yalnız quru faktlar, rəqəmlər, məlum hadisələr deyil, həm də bu 

hadisələrin xalqın milli-mənəvi varlığını təmsil edən canlı iştirakçıları boylanır.                              

Milli söy-kökə qayıdış ənənələrinin formalaşması üçün münbit bir mühitin 1990-cı illərdə – 

müstəqillik əldə olunduqdan sonra yarandığını vurğulamaq lazım gəlir. Müstəqillik əldə edildikdən sonra 

tarixi yaddaşa qayıdış problemi yeni ictimai məzmun qazanır, bədii-estetik düşüncəni narahat etməyə 

başlayır və diqqəti bu məsələyə yönəltməyə sövq edir. Bədii ədəbiyyat yetmiş ilin ideoloji və sosioloji 

buxovları aradan qalxdıqdan sonra keçmişə, milli tarixə, o cümlədən, xalqın milli-mənəvi dəyərlərinə 

yenidən baxmaq zərurəti ilə qarşılaşdı. Bədii ədəbiyyatda xalq yaddaşına yenidən diqqətin artması faktı 

zamanın sosial-siyasi, mənəvi-əxlaqi, fəlsəfi problemlərinə analitik bədii təhlil müstəvisində yenidən nəzər 

salmağa imkan verdi. Belə imkandan yararlanan yazıçılardan biri də Hüseynbala Mirələmov oldu.  

ARAġDIRMA 
Hüseynbala Mirələmov nəsrində tarixi yaddaş problemi mühüm yer tutur. Sovet rejiminin 

süqutundan sonra xalqın keçmişinə, etnogenezisinə maraq daha da çoxalır. Müstəqilliyin gəlişi ilə tarixi 

həqiqətləri yenidən üzə çıxarmaq missiyası da sanki bu dövrdə yazıb-yaradan yazıçıların üzərinə düşür. 
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Çünki 70 il sovet totalitar cəmiyyəti zamanı ədəbiyyat zorla ideolojiləşdirilmiş, sənətkarın bu günü və tarixi 

yaddaşı azad şəkildə təsvir etmək imkanları məhdudlaşdırılmışdır. Lakin müstəqillik dövründə bu imkanlar 

genişləndiyindən yazıçılar keçmişə, tarixi yaddaşa sıx-sıx müraciət edərək xalqın gen yaddaşını təsvir 

etməklə yeni bir mərhələnin əsasını qoymuşlar. Bu dövrdə yazıb-yaradan yazıçıların milli tarixi yaddaşa 

münasibətində özünəməxsus yaradıcılıq keyfiyyətləri üzə çıxmağa başlayır. Bu dövrdə yazıb-yaradan 

yazıçılar nəsil və yaradıcılıq baxımından müxtəlif olduğundan tarixi yaddaşa baxış konseptində də 

müxtəliflik başlıca yer tutur.  

H.Mirələmovun nəsrində tarixi mövzunu önə çəkən istiqamət onun əksər romanlarının başlıca 

predmeti olsa da, ―Sonuncu fateh‖ əsəri tarixə baxışın monumentallığı ilə seçilir.  

H.Mirələmovun nəsrində azərbaycançılıq mövqeyinin aydın təzahürü nəzərə çarpır. Onun müxtəlif 

tarixi məzmunlu hadisələrinin inikas olunduğu nəsr nümunələrində azərbaycançılıq ideologiyası əsas 

götürülərək tarixi yaddaşın bütövlüyünün bərpası başlıca məqsəd kimi seçilir. ―Sonuncu fateh‖ romanında 

milli ideologiyanın – azərbaycançılıq məfkurəsinin əsas predmetinə çəkilməsi müşahidə edilir.  

―Qarabağ müharibəsi, bu müharibənin xalqımıza yaşatdığı faciələr, erməni vandalizmi, müharibədə 

qəhrəmanlıqlar göstərən soydaşlarımız barədə bir-birindən maraqlı nəsr və dram nümunələri meydana qoyan 

H.Mirələmov problemi daim göz önündə saxlaması, onu ardıcıl şəkildə bədii təcəssümün predmetinə 

çevirməsi ustalığı ilə seçilir. Hüseynbala Mirələmov həmçinin müasirlərimizdən, onları düşündürən 

problemlərdən, cəmiyyətimizin milli-mənəvi dəyərlərindən, xüsusilə müasir Azərbaycan insanının həm ali, 

həm də çatışmayan naqis cəhətlərindən söz açan çox sanballı və gərəkli kitabların müəllifidir. Yazıçının son 

zamanlar müraciət etdiyi tarixi mövzular, tarixi şəxsiyyətlərin həyatının canlandırılması faktları isə onun bu 

istiqamətdə narahatlığının bədii ifadəsidir. Nadir şah haqqında iri həcmli, mükəmməl tarixi əsər olan 

"Sonuncu fateh" əsərini yazmaqla müəllif sübut etdi ki, yazıçı üçün mövzu məhdudiyyəti yoxdur, 

olmamalıdır. Əsas məqsəd milli məfkurəmizdir, azadlığımızın bədii boyalarla təqdimi, onun gələcək nəsil 

üçün də qorunub saxlanmasına çaba göstərilməsidir‖ [1]. 

―Sonuncu fateh‖ romanı XVIII əsrdə dünyanın ən görkəmli sərkərdələrindən biri, Orta Şərqin və 

Asiyanın sonuncu fatehi sayılan, türk cahangiri Nadir şah Əfşar haqqındadır. Onun həyatı, siyasi gücü 

əsərdə uğurlu şəkildə əksini tapmışdır. Əsərin məzmunu ilə tanış olduqda aydın olur ki, Makedoniyalı 

İsgəndər, Çingiz Xan, Əmir Teymur, Şah İsmayıl Xətai kimi dünya şöhrətli hökmdarlarla bir sırada 

dayanan, öz qılıncıyla möhtəşəm Əfşar imperatorluğu qurmuş Nadir şahın hərbi-siyasi fəaliyyəti və faciəvi 

sonluqla bitən həyatının sistemli şəkildə araşdırıldığı hiss olunur. Əks halda bu böyük şəxsiyyət haqqında 

bədii nüfuzun dərinliyi ilə seçilən əsər yazmaq mümkün olmazdı.  

Müstəqillik dövrü nəsrində Nadir şaha həsr olunmuş əsərlər az yazılmamışdır. Bu mənada Yunus 

Oğuzun ―Nadir şah‖ (2008) tarixi romanı diqqəti cəlb edir. Məlum olduğu kimi, ―Tarixi-Nadir‖, 

N.Nərimanovun ―Nadir şah‖ dramında tarixi şəxsiyyətin ictimai-siyasi fəaliyyətinə işıq salınmışdır. 

Dramaturqun əsərində Nadir şah maarifçilik, xalqçılıq ənənələri işığında təqdim edilir, o, dini dövlətdən 

təcriddə götürərək sünni-şiə düşmənçiliyinin aradan qaldırılması, hakimiyyətin qanunlar çərçivəsində idarə 

olunmasının tərəfdarı, vahid Azərbaycan məfkurəsinin təəssübkeşidir. Y.Oğuzun Nadir şahı isə eyni 

zamanda ağıllı dövlət başçısı, döyüş meydanlarında şücaət göstərən əsl sərkərdə, milli varlığın daşıyıcısıdır. 

Tarixi faktlar və real hadisələrlə yazıçı təfəkkürünün birgə məhsulu olan  romanda Nadir şahla yanaşı 

xeyli sayda tarixi şəxsiyyətlər qalereyası yer alır ki, bu da dövrün ab-havasının çoxşaxəli təsvirinə zəmin 

yaratmış olur.    

Hüseynbala Mirələmovun ―Sonuncu Fateh‖ əsəri yalnız tarixlə bağlı dərin bilgilərin deyil, həm də 

həyatı dərk, çoxyönlü qatlara nüfuz baxımından roman janrının potensial imkanlarını görükdürür. Bu əsərdə 

H.Mirələmovun yazıçı kimi axtarışları daim ciddi, davamlı və təkidli səciyyə daşıyıb. Yəni bədii təcəssümün 

predmetinə çevrilən hər hansı tarixi dövr onun xüsusi olaraq tədqiqat obyektini təşkil edib. H.Mirələmov bir 

tərəfdən tarixin bəlli bir dövründən əsər yazır, digər tərəfdən yaxşı öyrəndiyi həmin dövrün ədəbi-mənəvi 

reallığının qorunmasına təəssübkeşlik edir.  

  ―Sonuncu Fateh‖ romanında müəllif XVIII əsrin tarixinə vardı, geniş və dərin bədii nüfuzun 

göstəricisi olaraq vardı və bu yolla əslində, XVIII əsr Azərbaycanın mənəvi və siyasi reallığına, bir qədər də 

dərinə getsək, milli-genetik boşluqlarımızın qatlarına varmağa müvəffəq oldu [4, 115].  

Ümumiyyətlə, milli müstəqilliyi qazandığımız 90-cı illərdən başlayaraq H.Mirələmovun 

yaradıcılığında roman janrına müraciət aparıcıdı. Niyə belədir? Çünki roman janrı xalqın milli bədii 

təfəkkürünün inikasında əhəmiyyətli yer tutur. Cəmiyyətdə baş verən ictimai-siyasi proseslərin hər hansı 

mövzu və problematika şəklində roman janrında əksini tapması onun sosial problemlərinin bədii həllinə 
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gətirib çıxarır. ―Roman cəmiyyət, milli şüur, dövlətin və idarəetmənin formalaşması, inkişafı ilə 

tənzimlənən, nizamlanan bir kateqoriyadır. Və həm də artıq məhdud- məhəlli, milli yox daha çox bəşəri 

baxış və özünüifadə formasıdır. Ədəbiyyatın cəmiyyət həyatına, ictimai-iqtisadi, siyasi gedişata təsir və 

müəyyən mənada təzyiq funksiyası bu gün məhz roman janrının vasitəsilə baş verir‖ [5, 107]. Roman janrı 

həyatı bütün ziddiyyətləri, dramatizmi ilə əks etdirmək üçün ən yeni formadır. G.Qrass qeyd edir ki: 

―Roman əsas janrdır, ümumiyyətlə, bədii nəsrin bünövrəsidir, nəsr olmadan nə dramaturgiya, nə  

kinomotoqrafiya, nə də publisistika inkişaf edə bilər. Roman müasirliyin ən aktual problemlərinin həll oluna 

biləcəyi meydandır. Roman tarixdir, roman ictimaidir, o sinfi prosesləri, tarixi həqiqətləri ideyalar 

mübarizəsini əks etdirir‖ [3,66]. 

H.Mirələmov bu əsərində roman janrının yeni struktur texnologiyalarından uğurla yararlanır. Belə ki, 

əsərin strukturuna birbaşa zaman ünsürü kimi daxil olur.  Zaman sıçrayışları, çoxqatlı məkan ölçüləri, biri 

digərini əvəzləyən surətlər polifoniyası hər biri əsərin fabulasında uğurlu yerini tutur. Keçmiş zamanlar və 

məkanlar arasında əlaqələri yaratmağa xidmət edən metaforik çoxqatlılıq mətni müəyyənləşdirən əsas 

struktur vahidi kimi çıxış edir. Zaman, məkan, personaj heyəti ilə bir-birindən fərqlənən müxtəlif hekayətləri 

bir araya gətirən, onları vahid bir strukturda cəmləşməsini təmin edən yazıçının seçdiyi ədəbi priyom bu 

baxımdan əsərin başlıca uğurunu şərtləndirir. XVIII əsri və Nadir şahı əsas obraza çevirən yazıçının 

dayaqlandığı müstəvi uğurludur, o mənada ki, məhz təxəyyülünün sərbəst və dinamik gedişatı sayəsində 

yazıçı müxtəlif zaman və məkan qatlarına enə bilir. Burda tarixə nüfuz da öz bütöv səviyyəsi ilə  əhatəlilik 

qazanır. Tarix bədii illüstrasiyanın predmeti olaraq mənalanır, XVIII əsrdə Azərbaycan xanlıqları və onun  

Rusiya tərəfindən istilasının gerçək mənzərəsini yaratmaq baxımından yazıçı  tarixi nə olduğu kimi mətnə 

köçürür, nə də onu təhrif edərək korlayır, sadəcə şəklini dəyişir, tarixin  bəlli bir dövrünün estetik 

ekvivalentini yaradır.  

H.Mirələmov məhz tarixə, tarixin bəlli bir dövrünə, Azərbaycanın parçalanması faktına müraciət 

paradiqması həmin dövrə dair – Rusiya çarlığı, Azərbaycan xanlıqları ilə bağlı müxtəlif prosesləri yanaşı 

izləməyə, onları ortaq müstəviyə gətirib bədii təcəssümün predmeti etməyə imkan verir. Çünki oxucunun 

yaddaş özülündə həmin dövrün xaotik durumu ilə bağlı oxşar mahiyyətli hadisələrə bələdlik var. Milli nəsr 

üçün bu, çox vacib amildi. Fəqət yazıçı burada tarixdəki faktlara aludə olmadan Azərbaycan tarixinin 

müəyyən mərhələlərini təsvir etmiş və daha çox psixologizminə nüfuzu dərinləşdirməklə tarixin təzahürünə 

nail olmuşdur.  

Rəhbəri Şah Sultan Hüseyn kimi aciz bir şəxs olan məmləkət uçuruma doğru gedir. Ölkədə baş alıb 

gedən dərəbəylik, hərc-mərclik içində xalqın ümidi yalnız gəlişinə inandıqları fatehədir. Həmin fateh isə 

Xorasan türkü Nadir olur. Nadir şah xalqın birliyi, dövlətin ərazi bütövlüyünün qorunması üçün əlindən 

gələni edir. Müxtəlif ölkə rəhbərləri ilə sazişlər, müqavilələr, eləcə də qəsbkarlara qarşı amansız olub öz 

cahangirlik bayrağını hər yerdə dalğalandırmaq kimi xüsusiyyətlər Nadir şahı oxucunun gözündə ucaldır. 

H.Mirələmov Nadir şahı ağıllı, uzaqgörən sərkərdə kimi təsvir etməklə yanaşı, məzhəb ixtilaflarını aradan 

qaldırmaq niyyətli şəxs olaraq da fəaliyyətini önə çəkir. Lakin əsərdən məlum olur ki, əsrlərdən bəri 

müsəlmanlar arasında hökm sürən məzhəb ayrıseçkiliyini aradan qaldırmaq o qədər də asan məsələ deyil. 

Necə ki, bu, bir Fatehə - Nadir şaha öz həyatını itirmək bahasına başa gəlir.  

Ədəbiyyatşünas-alim İslam Qəribli ―Hüseynbala Mirələmov: Tarix və müasirlik‖ kitabında əsərin 

ideya-estetik əhəmiyyətini belə ümumiləşdirir: 

-Tarixi faktlara mümkün qədər sadiqlik prinsipi ilə yazılmış, mövzusu bütün zamanlar üçün aktual 

olan ―Sonuncu fateh‖ romanı tarixi roman janrının tələblərinə cavab verən monumental tarixi-xronika, 

epopeyadır; 

-Əsər ―dövlətin bütövləşməsi, dağılmış məmləkəti necə bərpa etmək?‖ sualı barədə yazıçının 

düşüncələri, gerçək tarixi həqiqətləri özündə əks etdirən, şövq və həvəslə ərsəyə gətirilmiş sənət 

nümunəsidir; 

-Tarixi əsər olsa da, roman müharibə şəraitində olub milli birliyə ehtiyacı olan Azərbaycan 

cəmiyyətinə, daha çox müasir gəncliyə ünvanlanıb‖ [2,127-128]. 

Romanın təhkiyəsi üçün dramatik ahəng səciyyəvidir. Yazıçı tarixin sərt dönəmlərini, acı 

həqiqətlərini bir neçə rakursdan sərgiləməyə müvəffəq olur. Romanın gücü onun estetik bütövlüyündədir. 

Bir-birindən uzaq məkan və zaman paralelləri, müxtəlif insan taleləri, şərtiliklə reallıq, gerçəkliklə xəyal 

arasındakı sərhədlərin ən incə detallarına qədər qorunub saxlanması, ümumi ahəngdarlığın qorunmasına nail 

olmaq ―Sonuncu fateh‖ əsərinin başlıca uğurunu təmin edən xüsusiyyətdir. Daha bir xüsusiyyət, əsərdəki 

psixoloji dərinliyin gücündə, təsirində üzə çıxır.  
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TAPINTILAR                           

Əsər boyu Nadir şahın müxtəlif situasiyada yaşantıları, düşüncələri mətnə gətirilir. Yalnız Nadir şah 

deyil, romanda yaradılan bütün obrazlar öz danışıq tərzi, düşüncəsi, ədası ilə bədii təcəssümün predmetinə 

çevrilir ki, bu da əsərin zənginliyindən xəbər verir. Bəlkə buna görə müəllifin mühakimələrinə deyil, 

xarakterlərin əyani təcəssümününə dayaqlanan ―Sonuncu Fateh‖ romanında silsilə xarakterlər yaradılmışdır: 

Baba Əli bəy Əfşar, Təhmasib Mirzə, Əliqulu Mirzə, Rzaqulu və b.  

NƏTĠCƏ 
Tarix yalnız gerçəkləri, faktları ilə yanaşı, bir də yazıçı təxəyyülünün potensialında yeni yozum və 

şərh qazananda keçmişin dərinliyi ilə açılmasına, qavranılmasına yardımçı ola bilir. Bu mənada, ―Sonuncu 

Fateh‖ romanı tarixi gerçəkliyi uğurlu şəkildə bədii təcəssümün predmeti etmiş romandır.  
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ÖZET 

Herhangi bir edebiyat örneğiyle tanışma adla başlar. Bir filmin kahramanının adıyla bilinmesi gibi, yeni 

doğan bebeğe de ebeveynin çocuğunun adı verilir - sanat eseri yazarın çocuğudur - ona yazarın verdiği adla 

bilinir. Başarılı çalışma, yazarın kartviziti olur. Bu nedenle kalem sahibi, eserinin adını (başlığını) 

Azerbaycan dilinin gramer kurallarına uygun, sözlüksel ve anlamsal olarak anlamlı, içerik olmalı, yorucu 

olmayan, samimi ve kolayca akılda kalıcı olmalıdır. 

"Kitabi-Dada Korkut"de "Dirsa Han'ın oğlu Bugaj Boyu"nda adgoydu konusuna değinilen noktayı 

hatırlayalım. Dada Korkut han oğlu Bugaj'ı karakterize eden özellikleri tek-tek sıralar ve son olarak gence 

Bugaj adını verdiğini söyler: "Adını ben verdim, yaşını Allah korusun". 

Retro edebiyatta adlara dikkat edelim: "Anne ve postacı", "Çapayev" (halk şairi Süleyman Rüstem), 

"Renkler", "Lenin şiiri" (halk şairi Rasul Rza), "Azerbaycan" (halk şairi Samad Vurgun) "Yine o bah olurdu 

(Mikail Müşfig), "Annenin borcunu iade et", "Merdiven", "Yolculuktan sonra", "Dönüş", "Ölüm sevinmesin 

koy"(Ali Kerim), "Gökyüzüne yazılmış şiirler‖ (Abbas Abdulla) ... 

Ancak ne yazık ki ―sanat eserlerinde isim sistemi‖ konusu araştırmacılar tarafından unutulmuş, daha açık bir 

ifadeyle ihmal edilmiş, gelişmemiş veya üzerinde yeterince durulmamış bir alandır. 

Makale, sanat eserlerinin başlığını belirleme ilkelerini tartışıyor. 

Anahtar Kelimeler: Isim Sistemi, Başlık, Çocuk Şiiri. 

ABSTRACT 

Acquaintance with any literary sample begins with the name. Just as a movie's protagonist is known by the 

name, the newborn baby is named after the parent's child - the artwork is the author's child - known by the 

name given to it by the author. Successful work becomes the author's business card. For this reason, the 

owner of the pen must have the name (title) of his work in accordance with the grammatical rules of the 

Azerbaijani language, lexically and semantically meaningful, content, non-tiring, sincere and easily 

memorable. 

Let's remember the point mentioned in "Kitabi-Dada Korkut" in "Bugaj Boyu, son of Dirsa Khan". Dada 

Korkut lists the features that characterize his son Bugaj, one by one, and finally says that he named the 

young man Bugaj: "I gave his name, God forbid his age". 

Let's pay attention to the names in retro literature: "Mother and postman", "Chapayev" (folk poet Sulayman 

Rustam), "Colors", "Lenin poetry" (folk poet Rasul Rza), "Azerbaijan" (folk poet Samad Vurgun) ) "It 

would be that bah again (Mikail Müşfig), "Repay your mother's debt", "Ladder", "After the trip", "Return", 

"Let death not rejoice"(Ali Kerim), "Poems written in the sky ‖(Abbas Abdulla) ... 

However, unfortunately, the subject of "name system in works of art" is a field that has been forgotten by 

researchers, in other words neglected, underdeveloped or not emphasized enough. 

The article discusses the principles of determining the title of works of art. 

Keywords: Noun System, Title, Children's Poetry. 

1. GĠRĠġ 

Hər hansı ədəbiyyat nümunəsi ilə tanışlıq əsərə verilən addan başlanır. Hər hansı film baş qəhrəmanın adı 

ilə, doğulan körpə valideynin övladını çağırdığı adla tanındığı kimi, bədii əsər də yazıçının övladıdır – 

müəllifin ona qoyduğu adla tanınır, kataloqlara bu adla düşür, yaddaşlara bu adla həkk olunur. Uğurlu alınan 

əsər onu yazanın vizit kartına çevrilir. Bu üzdən də qələm sahibi səy göstərir ki, əsərini adlandırdığı ad 

(sərlövhə) Azərbaycan dilinin qrammatik qanunauyğunluqlarına uyğun, leksik-semantik cəhətdən məzmunlu 

və mənalı, bitkin, ürəyə və dilə yatımlı, asanlıqla yaddaqalan olsun. 

―Kitabi-Dədə Qorqud‖da ―Dirsə xanın oğlu Buğac boyu‖nda adqoydu problemi ilə bağlı məqamı xatırlayaq. 

Dədə Qorqud xan oğlu Buğacı səciyyələndirən cəhətləri bir-bir sadalayır və sonda yeniyetməyə Buğac adı 

qoyduğunu bəyan edir: ―Adını mən verdim, yaşını Allah versin‖, - söyləyir. 

Tədqiqatçılar, xüsusilə dilçi alimlər adlar sistemi ilə əlaqəli araşdırmalarında mövzuya ―Xüsusi adlar‖ 

mövqeyindən yanaşaraq poetik obrazlara verilən ad və soyadların tədqiqinə daha geniş yer verirlər. Belə 

tədqiqat işlərinə nümunə olaraq professor Həcər Hüseynovanın ―Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik 
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xüsusiyyətləri‖ (Bakı-ADPU-2018) və ―Səməd Vurğunun bədii əsərlərində onomastik vahidlərin üslubi-

linqvistik xüsusiyyətləri‖ (Bakı-―Elm‖-2001) monoqrafiyalarını, ―Bədii əsərlərdə onomastik vahidlərin rolu‖ 

dərs vəsaitini (Bakı-2017), eləcə də ―Mir Cəlalın bədii əsərlərinin leksik-semantik xüsusiyyətləri haqqında‖ 

məqaləsini (―Onomastika‖ jurnalı, №2, Bakı-2007), H.Həsənovun ―Adlar tarixin, xalqın milli nişanəsi kimi‖ 

(Bakı-2002), Q.Mustafayevanın ―Onomastik vahidlərin üslubi linqvistik xüsusiyyətləri‖ (Bakı-2001), 

Ceyhunə Hüseyn qızı Hüseynovanın ―Mehdi Hüseynin romanlarında antroponim və toponimlərin linqvistik 

xüsusiyyətləri‖, avtoteferat. (Bakı-2017), Nəbi Əsgərovun ―Areal türk onomastik vahidlərinin linqvistik 

xüsusiyyətləri‖ (Bakı-1999) və digərlərini göstərmək olar. 

 

Ancaq unudulmamalıdır ki, hər əsərin öz adı (sərlövhəsi) problemi də var və əsərə verilən ad – sərlövhə heş 

də əsərdəki obrazlara verilən addan az önəm daşımır, əksinə, hələ bəlkə onu üstələyir də. Əbəs deyil ki, 

Homer adı cəmiyyətdə ―tanıma, fərqləndirmə nişanı‖ qismində dəyərləndirir [9. s.112]. Adlar sisteminə, 

fikrimizcə, iki prizmadan yanaşılması məqsədəuyğun olardı: 1 - əsərə verilən adlar, başqa sözlə, sərlövhə-

adlar sistemi və 2 – hər hansı əsərdəki obrazlara verilən adlar, yaxud obraz-adlar sistemi. 

Professor H.Hüseynova bədii əsərlərdə sərlövhə-adlar sistemindən bəhs edərkən yazır: ―Hər bir əsərə verilən 

ad da sözdür. Bu söz adi söz deyil, poetik sözdür – yazıçının sözüdür. Bədii əsərə verilən ad əsərin çox 

mühüm komponentlərindən biridir... Oxucu birinci növbədə sərlövhə ilə tanış olur‖ [4. s.285] ... ―onomastik 

vahidlərin işlənmə zənginliyi əsərə bədii vüsət verir, müəllifi qələminin qüdrətini göstərən vasitəyə çevrilir‖ 

[4. s.289]. 

―Əsərin başlığı yazıçının oxuculara dediyi ilk sözdür‖ [3. s.56] ... ―Hansı əsərdə olur-olsun, oxucunun ilk 

təsadüf etdiyi, ilk dəfə üz-üzə gəldiyi məsələ, mətləb sərlövhədir. Əsərin məzmunu ilə tanışlıqdan əvvəl 

oxucu sərlövhə ilə, əsərin adı ilə tanış olur. Əsərin adı insanın adı qədər mənalı, mühüm və vacibdir. 

Sənətkar əsərinə təsadüfi ad seçmir. Sərlövhə adın, əsərin məzmunu, ideyası, daxili münasibətləri ilə əlaqəli 

götürülür‖ [3. s.455]. 

Klassik ədəbiyyatda şeir adlarına (sərlövhələrə) diqqət yetirək: ―Ana və poçtalyon‖, ―Çapayev‖ (xalq şairi 

Süleyman Rüstəm), ―Rənglər‖, ―Lenin poeması‖ (xalq şairi Rəsul Rza), ―Azərbaycan‖, ―Vaqif‖, ―Zamanın 

bayraqdarı‖ (xalq şairi Səməd Vurğun) ―Yenə o bağ olaydı (Mikayıl Müşfiq), ―Qaytar ana borcunu‖, 

―Pillələr‖, ―Səfərdən sonra‖, ―Qayıt‖, ―Ölüm sevinməsin qoy‖ (Əli Kərim), ―Göy üzünə yazılan şeirlər‖ 

(Abbas Abdulla)... 

Məqalədə əsərə verilən addan, başqa sözlə, Azərbaycan uşaq şeirində sərlövhə-adlar sistemindən və bədii 

əsər adının (sərlövhəsinin) hansı prinsiplər əsasında müəyyənləşdirilməsi məsələlərindən bəhs olunur. 

 

2. ARAġDIRMA 

Tədqiqatçı Adil Bağırov əsərə ad qoyulması problemindən bəhs edərkən yazır: ―... bədii əsər adları çox 

zaman rəngarəng, özünəməxsus leksik-semantik və qrammatik xüsusiyyətləri ilə xarakterizə olunan xüsusi 

adlardan biridir. Bu adların toplanması və elmi-linqvistik şəkildə tədqiqi ktematonimlərin öyrənilməsi və 

mahiyyətinin açılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə bədii əsər adları onomastik tədqiqatın 

daim diqqət mərkəzində olmalıdır‖ [2. s.10-16].  

Yəhya Seyidov bədii əsərə ad qoyulmasını yaradıcılıq işi səviyyəsində qiymətləndirir [7. s.487]. 

Afad Quirbanov əsərə ad müəyyənləşdirilməsi işində bir neçə halın gözlənilməsinin zəruriliyi qənaətindədir. 

Hansılardır bu prinsiplər: 1 – ad bədii əsərin ideyasını özündə əks etdirməlidir; 2 – anlaşılan olmalıdır; 3 – 

milli (Azərbaycan) istilahları əsasında yaranmalıdır; 4 - əsərin mahiyyətindən doğmalı, məzmununu ifadə 

etməlidir; 5 – milli xarakter daşımalıdır və s. [6. s.440]. 

Tibb elmi haqqında belə bir mülahizə var: düzgün dioqnoz müalicənin yarısıdır. Bizim də qənaətimizə görə, 

əsərin adının, təqribi olsa belə, öncədən qoyulması əsərin başlıca istiqamətinin müəyyənləşdirilməsində 

mühüm rol oynayır. Başqa sözlə, bədii əsərə öncədən ad yəqin edilməsi nəticəsində əsərin başlıca ideyası, 

ana xətti, hər kəsdən əvvəl, müəllifin özü üçün aydınlaşmış olur, yazılma prosesinin taktiki hədləri müəyyən 

edilir. 

Y.Seyidov bu problemə belə münasibət bildirir: ―Əsərlərin əksərinin adları əvvəlcədən, yəni mövzu 

seçilərkən, əsərin əhatə dairəsi, planı yazıçının təxəyyülündə canlanarkən meydana gəlir, təxminən əsərin 

yaranmağa başlaması ilə eyni ana düşür və kağızda ilk söz olur. Belə adlar, fikrimizcə, daha uğurlu, bədii 

yaradıcılıq məhsulu olur. Bu vaxt ad nisbətən asan tapılır. Əslində onu axtarmaq lazım gəlmir, o, kəşv 

olunur‖ [7. s.487]. 
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Biz də bu qənaətdəyik ki, bədii əsərə verilən ad (sərlövhə) özlüyündə yığcam, lakonik olmalı, əsərin ideya 

və məzmununa xidmət etməli, bir, iki, ən çoxu üç kəlmədən ibarət olub əsərin məzmununun aydınlaşmasına 

istiqamətlənməli və bitkin bir fikir ifadə etməlidir. Bu isə özlüyündə yazıçıdan poetik duyum, az sözlə çox 

fikir ifadə etmək səriştəsi tələb edir. Xüsusilə uşaq ədəbiyyatında. 

Uşaqlar üçün kiçik ölçülü və kiçik həcmli əsərlər xüsusi önəm daşıdığı kimi, əsərə uşaq psixologiyasına 

uyğun kiçik ölçülü və mümkün qədər az sözdən ibarət ad qoyulması işi də vacib şərtlərdəndir. Ona görə ki, 

ad hər nəsnədən əvvəl bədii əsərin vizit kartıdır, başqa sözlə, mütaliə edəcəyi əsər haqqında ilkin təqribi 

anlatmanı oxucu əsərə qoyulan ad vasitəsi ilə alır. Elə yazıçı var ki, əsərin adını müəyyənləşdirmədən 

mövzunu işləməkdə çətinlik çəkir. Beləsi üçün əsərin adı bir növ süjet xəttinə giriş etmək üçün bir vasitədir. 

Elə qələm sahibi də var ki, əsər tamamlanandan sonra onun adı (sərlövhəsi) barədə düşünməyə başlayır. 

Ancaq bütün hallarda əsərin adı az sayda və kiçik ölçülü sözlərdən ibarət olmalı, oxucunu, qismən də olsa, 

əsərdə nələr baş verəcəyinə istiqamətləndirməlidir.  

Bu məziyyətlər nəzərə alınaraq uşaq şeirlərinə qoyulan adlar mənaca dolğun və aydın metodoloji əsasa 

malik olmalı, asan başa düşülməli, qısa, oxunaqlı və tez yaddaqalan olmalıdır.  

Bu mənada S.Krijijovskinin mülahizələri xüsusi diqqət çəkir: ―Ad papaq yox, başdır ki, onsuz bədənin 

varlığı qeyri-mümkündür‖ [8]. 

Sovetlər zamanında nəşr olunan ―Комсомольская правда‖ qəzetində çapa gedən materialların sərlövhəsini 

təsdiq etmək, yaxud dəyişdirmək səlahiyyətində olan xüsusi ştat vahidi var idi. Bu vəzifə sahibi qəzetin 

nəşrə hazırolma ərəfəsində, məsələn, gecə saat 12-dən sonra redaksiyaya daxil olur, məqalələri bir-bir 

oxuyub məsləhət bildiyi yazının sərlövhəsini mövzuya uyğun dəyişir, yaxud təsdiq edirdi. 

Belə bir hüquq kitab nəşri ilə məşğul olan redaktorlara da verilirdi. 

Bütün bunlar ədəbi nümunəyə ad seçilməsinin necə ciddi məsələ olduğunun göstəricilərindəndir. 

A.Bağırov ―Bədii əsər adları‖ məqaləsində əsərin adının müəllifin kimliyini xarakterizə etdiyi qənaətini irəli 

sürür: ―... əsərin adı müəllifin ... yaradıcılıq potensialını, sənət dünyasının nəyə qadir olduğunu üzə çıxarır, 

əsərin ədəbi taleyini müəyyənləşdirir. Ümumilikdə, bədii əsərin adı əsərin ən dolğun, mənalı hissəsi sayılır‖, 

- yazır [2. s.10-16]. 

A.Bağırovun bu mülahizəsinin birinci qatı ilə müəyyən mənada razılaşmaq mümkündür ki, əsərin adı 

müəllifin yaradıcılıq potensialının nəyə qadir olduğunu üzə çıxarır. Ancaq ―əsərin adının müəllifin ədəbi 

kimliyini xarakterizə edir‖, ―müəllifin sənət dünyasının nəyə qadir olduğunu üzə çıxarır‖, ―əsərin ədəbi 

taleyini müəyyənləşdirir‖, ―ümumilikdə, əsərin ən dolğun, mənalı hissəsi sayılır‖  kimi fikirləri ilə bitkin 

mənada razılaşmaq mümkün deyil. Çünki ola bilər müəllif əsərə ad qoymaq (sərlövhə seçmək) məsələsində 

xüsusi səriştəyə malik olsun, ancaq bu heç də təqdim olunan əsərin ədəbi cameə tərəfindən sənət nümunəsi 

səviyyəsində qəbul oluna bilməsi demək deyil. Şair, nasir yaradıcılığınığın potensialı problemi  

ədəbiyyatşünaslıqda xüsusi mövqe sərgiləyən məsələdir.  

K.Qasımova ―Dram adları və bədii qayə‖ adlı məqaləsində əsərə ad seçmək problemindən bəhs edərkən 

yazır: ―Dram əsərlərinin adı bir növ reklam, tamaşaçını cəlb etmək funksiyasını da yerinə yetirir‖ [1].  

K.Qasımovanın ―... əsərin adı reklam xarakteri daşıyır‖ mülahizəsi ilə də razılaşmaq mümkün deyil. 

Tədqiqatçının mülahizələrinə rəğbətlə yanaşır, fəqət bunu da qeyd etməyi borc bilirik ki, nə hadisə olan 

bədii ədəbiyyatın özünün, nə də onun adının heç vədə reklama ehtiyacı olmayıb. Sənət nümunəsi olan 

ədəbiyyat özü öz oxucusunu tapır. Hər hansı ədəbiyyat nümunəsinə verilən ad  heç də oxucuda yazılanı 

oxumağa çağırış xarakteri daşımır, bədii əsərə ad reklam məqsədi ilə qoyulmur, əksinə, hansı məzmunda 

olan əsəri oxumağa hazırlaşdığı barədə oxucunu məlumatlandırmaq məqsədi daşıyır.  

Z.Xəlilin uşaq şeirlərinin sərlövhə- adlarına diqqət yetirək: ―Seçilmiş əsərləri‖nin I cildinə daxil edilmiş 258 

şeirdən 128-i bir, 73-ü iki, 50-si üç, 5-i dörd, 2-si 5 sözdən, 2016-ci ildə nəşr edilən ―Ağ leyləklər‖ 

kitabındakı şeirlərdən 119-u bir, 60-ı iki, 15-i üç, 4-ü dörd, 2-si 5 sözdən ibarətdir.  

Sərlövhə-adlara verilən tələblər Z.Xəlilin uşaq şeirlərində necə gözlənilir. Məsələn, sərlövhəsi iki sözdən 

ibarət olan ―Uzun yol‖ kəlmələri ilə qarşılaşan oxucu ilk anda uzaq səfərə çıxan kimdənsə, yaxud nədənsə 

söhbət gedəcəyini fəhmlə hiss edir. Oxuduqda sərlövhənin əsərin məzmunu ilə səsləşdiyi ilk misralardan 

aydınlaşır. Dialoq şəklində qələmə alınan şeirdən məlum olur ki, yola çıxan bu ―səyyah‖ damcıdır, yer 

üzünə həyat bəxş edən su. Səfərə çıxan damcılar əvvəlcə birləşib Bulaq əmələ gətirirlər. Ancaq yenə 

dayanmaq bilmirlər. Sonra bu Damcı ˂ Bulaq axıb-axıb Kür çayına qovuşur. Dinclik bilməyən Damcı ˂ 

Bulaq ˂ Kür çayı birliyi bu dəfə boz çöllərə həyat vermək üçün zəmilərə, bağlara üz tutur. Düz-dünya 

yaşıllığa bürünür. Taxıl zəmiləri, meyvə ağacları bar-bəhərdən başını yerə qoyur:  

- Damcı hara gedirsən? 
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- Bulağa qarışmağa. ... 

... 

...Bulaq hara gedirsən? 

- Kür çayına çatmağa. ... 

...  

...A Kür hara gedirsən? 

Zəmilərə, bağlara! 

Kür axdı boz çöllərə,  

Yaşıllaşdı dağ-dərə. 

Damcı məhz bu zaman, şərti olaraq. məsələn, albalı ağacının meyvəsi olan gilas yumurlananda toxdaqlıq 

tapır: 

Maarifçilik mövqeyinə daim sədaqət nümayiş etdirən sair təbiəti ―işini‖ bu sonluqla bitirmir, başqa sözlə, 

azyaşlı oxucusunu gilas meyvəsinin hansı görkəmdə olduğu barədə məlumatlandırmaq qənaətində israrlıdır. 

İlkin anında sadəcə bir damcı olan suyun günəşin hərarətindən ağacda möcüzəli bir meyvənin yetişməsində 

vasitə olduğunu qələmə alır. Gilasın hansı quruluşda (görkəmdə) olduğunu azyaşlı oxucunun yaddaşına 

həkk etmək üçün metonimiya yaradaraq, onları  qız-qadınların zinət əşyası olan ―lola sırğa‖ üzərinə köçürür: 

Bu dağın lap başında 

Onu keyfi saz oldu. 

Sallandı başaşağı 

Yumru bir gilas oldu.  

Gün vurdu sırğalandı, 

Meh əsdi, yırğalandı. [5. s.3]. 

Z.Xəlilin yaradıcılığında şeir sərlövhə-adlarını şərti olaraq əsasən aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:  

1 – Sərlövhəsi əsərin baĢ qəhrəmanının adı ilə adlandırılan Ģeirlər. Bu qisim şeirlər Z.Xəlil 

yaradıcılığında xüsusi çəkiyə malikdir: ―Çiyələk‖, ―Arı və kəpənək‖, ‖Qatır‖, ―Bildirçin‖, ―Qırqovul‖, 

―Hacıleylək‖, ―Bülbül‖, ―Kəklik‖, ―Güllüt‖, ―Qurbağa‖, ―Alça‖, ―Yaxma‖, ―Qazayağı‖, ―Gilas‖, ―Dovşan 

və köpək‖, ―İydə‖, ―Keçi və Əziz‖, ―Şəlalə‖, ―Qartal‖, ―Şanapipik‖, ―Qaranquş‖, ―Gicirtkan‖, ―Kəpənək‖, 

―Ağacdələn‖, ―Qanqal‖, ―Baldırğan‖, ―Quşəppəyi‖, ―Zoğal‖, ―Çəpiş‖, ―Ayauçan‖, ―Çobanyastığı‖, 

―Sırğaçiçəyi‖, ―Qaymaqçiçəyi‖, ―Qantəpər‖, ―Lalə‖, ―Ciciçiçəyi‖, ―Cincilim‖, ―Günəş‖, ―Günəbaxan‖, 

―Göyqurşağı‖, ―Palma‖, ―Kirpi‖, ―Ulduz‖, ―Sona‖, ―Qələmə‖, ―Mayak‖, ―Fil‖, ―Qatar‖, ―Araba‖, ―Barmaq‖, 

―Qırğılar‖, ―Qağayılar‖, ―Duman‖, ‖Anqut‖, ―Tutu‖, ―At‖, Qırxbuğum‖, ―Dələ‖, ―Göbələk‖, ―Boranı‖, 

―Çərkəz‖, ―Telefon‖, ―Ceyran‖, ―Dovşan‖, ―Canavar‖, ―Tülkü‖;  

2. Qəhrəmanın xarakterinə uyğun qoyulan Ģeir adları: ―Davakar sərçə‖, ―Dalaşan dolaşalar‖, ―Yalançı 

meşə‖, ―Nərə çəkdi dalğalar‖, ― Şəffaf cığır‖, ―Uşaqların səhvi‖, ―Səbrli ol, səbrli‖, ―Yalançı İmran‖, ―Dəcəl 

bala‖, ―Uçağan böcək‖; 

3. Hadisələrin cərəyan etdiyi yerlərlə bağlılığı olan, yaxud həmin yerlərin adını daĢıyan Ģeir adları: 
―Uzun yol‖, ―Təyyarə‖, ―Dənizə axşam düşür‖, ―Körpü ilə söhbət‖, ―Gölməçə‖, ―Oynayıram beşikdə‖, 

―Məktəb yolları‖, ―Uşaqlar dərsə gedir‖; 

4. Obrazın zahiri görünüĢünə görə ad verilən Ģeirlər: ―Yeddirəngli muncuq‖, ―Qaraqulaq ağ küçük‖, 

―Şəffaf cığır‖, ―Qızıl qaz‖, ―Gil pişik‖, ―Qırmızı‖, ―Narıncı‖, ―Yaşıl‖; 

5. Adı rəmzi-simvolik məna daĢıyan Ģeirlər:: ―Uçan çıraqlar‖, ―Ayının teleqramı‖, ―Dovşanın teleqramı‖, 

―Çaqqalların teleqramı‖, ―Tülkünün teleqramı‖, ―Canavarın teleqramı‖, ―Atəşböcəyinin teleqramı‖, 

―Siçanların kələyi‖,  ―Sərçələrin nəğməsi‖. 

 

NƏTĠCƏ    

Baxmayaraq ki, son onilliklərdə bədii əsərə bütöv cümlə şəklində ad verilməsi tendensiyası da özünü 

göstərir, ancaq biz bu fikirdəyik ki, bu kimi hallar elmi məqalələr, elmi-tədqiqat işləri və dissertasiya işləri 

üşün məğbul sayıla bilər, bədii əsər adları adlıq cümlə şəklində olmalı, oxucuya əsərin mövzusu və nədən 

bəhs edidiyi barədə ilkin informasiya ötürməyə istiqamətlənməlidir. Xüsusilə uşaq ədəbiyyatında.    

 ĠSTĠFADƏ OLUNAN ƏDƏBĠYYAT 
1. Azərbaycan onomastikası problemləri. Konfrans materialları.Bakı-1993. 

2. Bağırov Adil. ―Bədii əsər adları‖. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər. 2015-ci il, №1 (66), 268 səh.  

3. Əsədullayev S. Tarix, sənətkar, müasirlik. Bakı-1974. 

4. Hüseynova H. Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqovopoetik xüsusiyyətləri. II cild. Bakı-ADPU-2018, 384 səh. 

5. Xəlil Zahid. Ağ leyləklər. Bakı-SkyG-2016, 248 səh. 



  

5th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE 
SCIENCES CONFERENCE   

 

May 24-25, 2022 Azerbaijan State Pedagogy University, Shamakhi Campus ~ 224 ~ 
 

6. Qurbanov A. Azərbaycan onomalogiyasının əsasları. 2 cilddə, II cild. Bakı-Nurlan–2004, 504 səh. 

7. Seyidov Y. Əsərləri, 15 cilddə, I cild. Bakı-BDU nəşriyyatı-2006, 628 səh. 

8. Крижижовски С. Лингвистика и поетика. Москва,1976. 

9. Homer. Odisseya. Bakı-1977. s.112. 



  

5th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE 
SCIENCES CONFERENCE   

 

May 24-25, 2022 Azerbaijan State Pedagogy University, Shamakhi Campus ~ 225 ~ 
 

Mirzə Ələkbər Sabir və müasiri Əli Nəzmi (MəĢədi Sijumqulu ) 
(Mirza Alakbar Sabir and his contemporary Ali Nazmi (Mashadi Sijumgulu)) 

Ulduz Fərhad qızı Qəhrəmanova 
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, ADPU-nun “Ədəbiyyat” kafedrasında müəllim 

                              

XÜLASƏ 

  M.Ə. Sabir və Əli Nəzmi 1905-ci il inqilabi çarpışmalar dövrünün yetirməsidir.  Əli Nəzmi Sabirlə şəxsən 

deyil, ―Molla Nəsrəddin‖ səhifələrində tanış olmuşdur. Mollanəsrəddinçi şairlər sırasında üslubca Sabirə ən 

yaxın olan şair Əli Nəzmidir. Əli Nəzmi Sabir ədəbi məktəbinin böyük nümayəndəsidir. Əli Nəzmini də bir 

şair kimi tanıdan, üslubunu müəyyənləşdirən ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalı olmuşdur. M.Ə.Sabir ―Məsləhət‖ 

şeirində Əli Nəzmidən bəhrələnmişdi. Məşəd Sijimqulu imzası Əli Nəzminin ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalında 

işlətdiyi gizli imzalarından biridir.   

    ―Məsləhət‖ satirasında M.Ə.Sabir qadın hüququnun tapdalanması, çoxarvadlılıq, qoca kişilərin azyaşlı, 

məsum qızlarla evlənməsi kimi yaramaz hallara qarşı etiraz səsini ucaltmışdır. Belə ki altmış yaşı çoxdan 

keçmiş qoca kişinin nəvəsi yaşında qızla evlənmək kimi çirkin niyyətini şair bu süjet daxilində böyük 

ustalıqla açıb göstərmiş, ona qarşı oxucuda qəzəb və ikrah hissi oyatmağa nail olmuşdur.  

Açar sozlər: M.Ə.Sabir, Əli Nəzmi, satira, ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalı, 1905-ci il inqilabı  

SUMMARY 
M.A. Sabir and Ali Nazmi are the culmination of the 1905 period of revolutionary clashes. Ali Nazmi got 

acquainted with Sabir not personally, but in the pages of "Molla Nasreddin". Among the Mollanasraddinchi 

poets, Ali Nazmi is the closest stylist to Sabira. Ali Nazmi is a great representative of Sabir literary school. 

There was a magazine "Molla Nasreddin" that introduced Ali Nazmi as a poet and defined his style. MA 

Sabir benefited from Ali Nazmi in his poem "Advice". Mashad Sijimgulu's signature is one of Ali Nazmi's 

secret signatures used in "Molla Nasreddin" magazine. 

    In the satire "Advice", MASabir raised his voice in protest against the violation of women's rights, 

polygamy, the marriage of old men to underage, innocent girls. Thus, the poet skillfully revealed the ugly 

intention of the old man, who was over sixty years old, to marry a girl at the age of sixty, and managed to 

arouse the reader's anger and disgust against him. 

Keywords: M.A. Sabir, Ali Nazmi, satire, "Molla Nasreddin" magazine, 1905 revolution 

 

GĠRĠġ  
Məlumdur ki,  M.Ə. Sabir və Əli Nəzmi 1905-ci il inqilabi çarpışmalar dövrünün yetirməsidir.  Əli Nəzmi Sabirlə 

şəxsən deyil, məhz ―Molla Nəsrəddin‖ səhifələrində tanış olmuşdur. Firudin Hüseynov ―Sabir və Əli Nəzmi‖ adlı 

məqaləsində göstərmişdir ki, mollanəsrəddinçi şairlər sırasında üslubca Sabirə ən yaxın olan şair Əli Nəzmidir. Əli 

Nəzmi Sabir ədəbi məktəbinin böyük nümayəndəsidir. Əli Nəzmini də bir şair kimi tanıdan, üslubunu 

müəyyənləşdirən ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalı olmuşdur.  

  Məşəd Sijimqulu imzası Əli Nəzminin ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalında işlətdiyi gizli imzalarından biridir. Mirzə 

Ələkbər Sabir ―Məsləhət‖ (―Ağrın alım, ay Məşəd Sijumqulu‖) adlı satirasını Əli Nəzminin 1908-ci ildə ―Molla 

Nəsrəddin‖ jurnalının 23 mart tarixli № 12-də ―Məsləhət‖ adlı şeirinə cavab olaraq yazmışdır. Yalnız M.Ə.Sabir 

―Məsləhət‖ şeirində Əli Nəzmidən bəhrələnmişdi. 

Əli Nəzmi: 

                                                                    Molla, sənə eyləyirəm məsləhət: 

                                                                    Söylə görüm, evlənim, evlənməyim? 

                                                                     Atmışı sinnim eləyibdir güzəşt, 

                                                                     Biz qız alıb, evlənim, evlənməyim?... 

 

                                                                     And verirəm mən sənin imanına, 

                                                                     Saqqalına, şalına, hər canına,  

                                                                     Yazma bu cür kağızı jurnalına, 

                                                                      Xəlvət oxu, evlənim, evlənməyim?  

  M.Ə.Sabirin ―Məsləhət‖ (―Ağrın alım, ay Məşəd Sijumqulu‖) adlı satirası ilk dəfə ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalında 6 

aprel 1908-ci il № 14-də imzasız çap olunmuşdur. Bütün nəşrlərə daxil edilmişdir. (8, 368) 

M.Ə.Sabir: 

                                                                      Ağrın alım, ay Məşəd Sijumqulu, 

                                                                      Altmışa yetdin, demə oldun ölü, 



  

5th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE 
SCIENCES CONFERENCE   

 

May 24-25, 2022 Azerbaijan State Pedagogy University, Shamakhi Campus ~ 226 ~ 
 

                                                                      Şükr ola Allaha, canındır sulu, 

                                                                      Çox da, kişi, tutma beş əlli pulu, 

                                                                                        Ver pulunu, dadlı, ləzətli zad al! 

                                                                                          Qoy babalın boynuma, get, arvad al! 

 

                                                                         And verirəm mən səni imanına, 

                                                                         Bağla həna rişinə, qıy canına, 

                                                                         Bir, iki, üç övrəti düz yanına. 

                                                                         Vermə zərər sərvətü, sananına- 

                                                                                           Sən nə qəzet qan və nə də ―İrşad‖ al! 

                                                                                            Qoy babalın boynuma, get arvad al! 

  Cəfər Xəndana görə ―Sabir Sijumqulu tərəfindən irəli sürülən məsələnin aktuallığını, bu yaranın sağalmasının 

lüzumiyyətini  düşünmüş, öz qələm yoldaşının gözəl şeirindən ilham almış və onun fikirlərini bir qədər də inkişaf 

etdirərək bu cavabı yazmışdır. Sabirin klassik və müasir şairlərdən istifadəsi həm də ədəbiyyatın qarşısında duran 

ümumi vəzifələrin yerinə yetirilməsi mənasında səciyyəvidir‖. (4, 329) 

  ―Məsləhət‖ satirasında M.Ə.Sabir qadın hüququnun tapdalanması, çoxarvadlılıq, qoca kişilərin azyaşlı, məsum 

qızlarla evlənməsi kimi yaramaz hallara qarşı etiraz səsini ucaltmışdır. Belə ki altmış yaşı çoxdan keçmiş qoca kişinin 

nəvəsi yaşında qızla evlənmək kimi çirkin niyyətini şair bu süjet daxilində böyük ustalıqla açıb göstərmiş, ona qarşı 

oxucuda qəzəb və ikrah hissi oyatmağa nail olmuşdur.  

  M.Ə.Sabirdən əvvəl Əli Nəzminin ―Məsləhət‖ satirasına Əli Razi Şəmsizadə də satirik cavab vermişdir. Əli Razi 

Şəmsizadə ―Dabanıçatdaq xala‖ imzası ilə bir satirik şair kimi ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalında fəaliyyət göstərmişdir.  

Əli Razinin  Əli Nəzmiyə cavabı: 

                                                                                Sijimqulu, eyləmisən məsləhət, 

                                                                                 Utanma heç, gəl səni evləndirim, 

                                                                                 Eyləmişəm istixarə, yaxşıdır,- 

                                                                                 Beş-on günə gəl səni evləndirim. 

  Göründüyü kimi, Əli Nəzminin şeirindən və Əli Razinin Əli Nəzmiyə cavabından sonra ―Molla Nəsrəddin‖ 

jurnalında Sabirin məşhur ―Məsləhət‖ satirası (6 aprel 1908-ci il № 14-də) dərc olunmuşdur. 

  Əkrəm Cəfər ―Sabirin yaradıcılığında təhzil, nəzirə və bənzətmələr‖ adlı məqaləsində Əli Nəzmi və Sabirin 

―Məsləhət‖ sərlövhəli şeirləri arasındakı forma xüsusiyyətlərini belə təhlil etmişdir. ―M.Ə.Sabir Əli Nəzminin (Məşəd 

Sijumqulu ) bir şeirinə bənzətmə cavab yazmışdır. Bu şeirlərin ikisinin də başlığı ―Məsləhət‖dir. Şəkilcə Əli Nəzminin 

şeiri müsəmmət dördlük, Sabirin cavabı isə təknəqəratlı altılıqdır. Vəzn ikisində də eynidir, səri bəhridir. Birinci şeir 

altı bənddən, ikinci, yəni cavab şeiri yeddi bənddən ibarətdir. Dil, üslub, əda hər iki şeirdə eyni səpkidədir.‖ (1)  

Göründüyü kimi, bu iki şeir bir ideya cəbhəsində olan iki şairin bir-biri ilə dostcasına məsləhətləşməsini ifadə edir. 

Sabirin şeiri Əli Nəzminin şeirinə nə nəzirə, nə də təhzildir, bu bənzətmədir. 

   Qəliz, anlaşılmaz söz və ibarələrlə  dolu duzsuz şeirlər yazan şairləri tənqid hədəfi edən Əli Nəzmi Sabir sənətini 

bədii bir meyar kimi götürür. ―Şəlalə‖ və ―İqbal‖da iştirak edən qafiyəpərdazların özlərini Sabirə oxşatmaq 

istədiklərinə kinayə ilə şeir və sənətə divan tutan bu ―sehrkar şairləri‖ Sabirlə müqayisədə bir heç hesab edirdi. 1913-

cü ildə yazdığı ―Maşallah‖ adlı bir şeirində Əli Nəzmi Sabirin vəfatından sonra ədəbiyyat da həqiqi şair əvəzinə 

yalançı ibarəçilərin çoxaldığını təəssüflə belə xatırladırdı: 

                                                                            Şair olan azaldı, hətta belə yoxaldı. 

                                                                            ―Xürrəm‖lərin aşından millət yedi, toxaldı- 

deyən Əli Nəzmi ―Şəlalə‖ məcmuəsində iştirak edən mürtəce şairlərə istehza ilə yanaşır, Sabiri daha da yüksəklərə 

qaldırırdı. 

     Sabirin vaxtsız ölümü Əli Nəzmiyə ağır təsir etmişdi. Böyük şairin mollanəsrəddinçilər sırasından vaxtsız  getməsi 

Azərbaycan ədəbiyyatında dərin bir boşluq yaratmışdı. Bu boşluğu  hiss edən Əli Nəzmi 1911-ci ildə ―Molla 

Nəsrəddin‖də nəşr etdirdiyi ―İl axırı‖ şeirində  belə yazmışdır: 

                                                                                  Bu il bizdən ayrıldı istəkli Sabir. 

                                                                                  Bizi qoydu qəmgin o istəkli şair. 

                                                                                  Fəraqilə qıldı pərişan xatir, 

                                                                                  Səhayif qalıb boş, şikəst oldu xamə... 

    C.Məmmədquluzadə yazırdı: ―Sabir heç kəsə yox, bəlkə Sijimqulu Sabirə oxşayıbdır. ...‖Molla Nəsrəddin‖ 

dünyasında, ―Molla Nəsrəddin‖ə yaraşan şivənin məzəlliyi və duzluluğunda  məharət və lətafətdə Sabirə yavuq gələn  

və ona əvəz olan birinci Məşəd Sijumqulu Kefsiz‖ olubdur‖. (2, 124-125) Cəlil Məmmədquluzadə Əli Nəzmi 

poeziyasına yüksək qiymət verməklə onu ―ikinci Sabirimiz‖ deyə təqdir edirdi. Əli Nəzmini Sabirə bərabər olan 

satirik şair adlandırırdı. 

    Firidun Hüseynov da ―Bir məslək uğrunda‖ adlı məqaləsində göstərmişdir ki, ―əsrinin ayinəsi‖ olan Sabir 

yaradıcılığına düzgün istiqamət verən ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalı olduğu kimi Ə.Nəzmini də bir şair kimi tanıdan, 

üslubunu müəyyənləşdirən  məhz ―Molla Nəsrəddin‖ olmuşdur. (3)  
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DĠLBĠLGĠSĠNDE YÜKLEME BAĞLI OLMA YA DA OLMAMA SORUNU 
(THE PROBLEM OF DEPENDENCY OR NON-DEPENDENCY ON THE PREDICATE) 

 

Prof. Dr. Tahir Balcı 
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı, 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-00032557-5567. 

ÖZET 

Gerek anadili gerekse yabancı dil öğretmenlerinin ve öğrencilerinin en çok karşılaştıkları öğretme ve öğrenme 

sorunlarından birisi de tümce ögelerinden hangisinin yükleme bağlı olduğunun tespit edilmesi olduğundan dolayı bu 

çalışmayı bu konuya ayıracağız. Konuyu irdelemek için test yoluyla elde edilen verilerden yararlanılacak, Almanca ile 

Türkçe arasında karşılaştırma yöntemiyle sorunların kaynağına inilecektir. Bilindiği üzere eksiltili olmayan bir tümce 

en az bir özne ve bir yüklemden oluşur. Geçişsiz eylemlerin bir kısmı tümleçsiz kullanılabilirken, bazıları dolaylı ya 

da dolaysız tümleçlerle kullanılmak zorundadır; aksi takdirde tümce anlamsal açıdan eksik kalır. Fakat tümcelerde 

tümleçlerden başka ögeler de bulunabilir ki, bu ögeler tümleçleri tamlama görevi yapar. Öğrencilerin karşılaştıkları en 

büyük sorun, tümleç ile tümlecin tamlayıcısını birbirinden ayırt etme sorunudur. Bu sorun, hangi ögenin yükleme 

bağlı olduğunu, hangisinin yüklem tarafından belirlenmediğini bilememek anlamına gelmektedir. Örnek olarak 

―Gerçekten köpekten korktun mu?‖ tümcesinde çıkma durumunda iki ad olduğu halde bu iki adın tümce içerisindeki 

durumu farklıdır. ―Köpekten‖ ögesi yüklemin gerektirdiği bir öge ve ad durumu ya da dolaylı tümleç iken, 

―gerçekten‖ ögesi bir zarftır. Benzer sorunları, ad durumlarının ve çekimlerinin çok yoğun bir şekilde görüldüğü 

Almancada da görmekteyiz. ―Die Krankenschwester vor dem Haus nimmt sich des Babys des Gastes an‖ tümcesinde 

aslında yükleme bağlı yalnız bir ad durumu veya bir dolaylı tümleç vardır, o da ―des Babys‖tir. Oysa öğrenciler büyük 

olasılıkla ―des Gastes‖ ögesini de ―Genitivobjekt‖ sanacaktır, lakin bu bir tamlamadır, tümleç değildir. Öğrenciler 

muhtemelen ―vor dem Haus‖ ögesini de karıştıracak ve yüklemin gerektirdiği ilgeçli ad durumu‖, yani 

―Präpositionalobjekt‖ sancaktır, oysa bu yer zarfıdır. Görüleceği üzere dilbilgisinde yükleme bağlı olma ya da 

olmama, dilbilgisi öğreniminde farkına varılması gereken önemli bir sorundur. 

 Anahtar Sözcükler: Dilbilgisi, Tümce, Yüklem, Tümleç, Tamlama 

 

ABSTRACT 

One of the most common teaching and learning problems faced by both mother tongue and foreign language teachers 

and students is to determine which of the sentence elements is dependent on the predicate. Therefore, we will devote 

this study to this topic. In order to examine the subject, the data obtained through the test will be used, and the source 

of the problems will be reached by the method of comparison between German and Turkish. As it is known, a non-

elevated sentence consists of at least one subject and one predicate. While some of the intransitive verbs can be used 

without complements, some have to be used with direct or indirect complements; otherwise the sentence is 

semantically incomplete. However, there may be elements other than complements in sentences, and these elements 

serve as complements. The biggest problem faced by the students is the problem of distinguishing between the 

complement and the complement of the complement. This problem means not knowing which element is predicate 

dependent and which is not determined by the predicate. For example, ―Gerçekten köpekten korktun mu?‖ although 

there are two nouns in the case of ablative in the sentence, the situation of these two nouns in the sentence is different. 

―Köpekten‖ is a predicate clause and noun case or indirect object, while ―really‖ is an adverb. We see similar 

problems in German, where noun cases and inflections are seen very intensely. In the sentence ―Die 

Krankenschwester vor dem Haus nimmt sich des Babys des Gastes an‖ there is actually only one predicate noun case 

or one indirect object, which is ―des Babys‖. However, students will probably think that "des Gastes" is also "genitive 

object", but it is a attribute, not a complement. Students will probably also confuse ―vor dem Haus‖ and the 

prepositional noun case required by the predicate, namely ―prepositional object‖, is the starboard, whereas this is the 

local adverb. As it can be seen, whether or not there is a predicate in grammar is an important problem that needs to be 

realized in grammar learning. 

Keywords: Grammar, Sentence, Predicate, Complement, Attribute 

1. GĠRĠġ 

Dilbilgisi en küçük biriminden en büyüğüne kadar birçok kuraldan oluşan bir işletim sistemidir. 20. Yüzyılın başlarına 

kadar dile bakış hep geleneksel tarzda olmuş, cümlenin özne ve yüklemden oluştuğu varsayılmıştır. Yani her dilsel 

ifade bu ikili (binär) yapı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Aristo mantığına dayanan bu bakış açısı yalnız geleneksel 

dilbilgisinde değil, Chomsky‘nin üretici dönüşümsel dilbilgisinde bile görülmektedir. Chomky‘nin kuramına göre, 

çıkış noktası olan cümlenin ögeleri arasında her ne kadar hiyerarşik bir yapı söz konusu ise de, en üstte ad öbeği ve 

eylem öbeği şeklinde başlayan ikili dallanma keza Aristo mantığının bir devamıdır.  
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Sözünü ettiğimiz ikili bakış açısı, bir cümlenin öznesinin geriye kalan kısımla, yani eylem öbeği ile eşdeğerde olması 

anlamına gelir ki, özellikle dilsel edime ve cümlenin ögeleri arasındaki hiyerarşik yapıya / bağımsallık ilişkisine aykırı 

olan budur. Dolayısıyla cümlenin merkezine başka bir ögeyi, yani eylemi koymak gerekir. Cümlede yer alan temel 

ögeleri belirleyen unsur, eylemdir.  

Cümlenin ana unsurlarını eylemin belirlediği, yani eylemin çekirdek olduğu düşüncesi aslında yeni değildir ve 

Weber‘den (1997: 13) anlaşıldığına göre 13. Yüzyılda Siger von Kortrijk Thomas von Erfurt‘a kadar dayanır. Bu 

kişiler daha o zaman ―dependentia‖ (bağımsallık) kavramını kullanmışlardır. Lakin ―Dependenzgrammatik‖ dediğimiz 

bağımsal dilbilgisinin kuruluş yılı, Lucien Tesnière‘in ―Éléments de syntaxe structurale‖ adlı kitabının yayımlandığı 

1959 yılı olarak kabul edilmektedir (Darancık & Balcı 2017; Balcı & Darancık  & Yavuz 2018).  

(Weber‘in 1997: 13) aktardığına göre 1960‘lı yıllarda Karl Bühler de ―Wahlverwandtschaften‖ ifadesiyle her dilde 

bazı sözcüklerin başka sözcük türünden olan ögeleri kendine çektiğini, böylece etrafında açtığı boşlukları 

doldurduklarını söylemiştir.  

―Bağımsal dilbilgisi‖ (Dependenzgrammatik) deyince akla hemen ―birleşim değeri dilbilgisi‖ (Valenzgrammatik) 

gelir. Zaten bu iki kavram çoğu zaman birbiri yerine kullanılmaktadır. Hatta dilbilgisinde ―yönetim‖ (Rektion) 

kavramı vardır ki bu kavram hem bağımsal dilbilgisinin hem de birleşim değeri dilbilgisinin odağında yer almaktadır. 

Bu konuyu irdeleyen Ǻgel (2000: 47), her üç kavramın birbiriyle yakından ilgili olduğunu ifade etmektedir. Ǻgel‘e 

göre (agy.) birleşim değeri, eylem ile isim ögesi arasındaki bağımlılık ilişkisini sayısal açıdan etkiler. Birleşim 

değerinin (Valenz) ―yönetim‖ ile olan yakın ilgisi ise yönetim kavramının bağımlılık / bağımsallık ilişkisinin tersi 

oluşuna dayanır. Yani ―Cihangir çalışıyor‖ gibi bir cümlede ―Cihangir‖ birimi ―çalışıyor‖ eylemine bağımlıysa, o 

zaman ―çalışıyor‖ birimi ―Cihangir‖ ögesini yönetiyor anlamına gelir.  

Birleşim değeri, bağımsallık ve yönetim kavramlarının daha iyi anlaşılması için Darancık & Balcı‘nın (2017: 153) 

Ǻgel‘e (2000: 74) dayanarak oluşturduğu aşağıdaki şemalara bakalım: 

 

 

Yukarıdaki şemayı somutlaştırmak için tekrar bir örnek verecek olursak: ―Kadın çocuklara kitapları verdi‖ 

cümlesindeki ―verdi‖ (= A),  ―çocuklara‖ (= B) ve ―kitapları‖ (= B) eyleyenleri (Aktant, Ergänzung) için boş yer 

açmıştır. Cümle oluşturmak üzere A‘nın (―verdi‖nin) açtığı boş yerleri dolduran B‘ler (―çocuklara‖ ve ―kitapları‖) 

böylece A‘ya (―verdi‖ye) bağımlı (dependent) duruma gelmiştir. Böylece A (―verdi‖), kendisine bağımlı hale gelen 

B‘leri (―çocuklara‖ ve ―kitapları‖) yönetmektedir. Bu ilişki, bağımsallık ilişkisinin ―kontrol edilme‖, birleşim değeri 

ve yönetim ilişkilerinin ise ―kontrol etme‖ ifade ettiği, yani birbirlerinin tersi olduğu anlamına da gelmektedir 

(Darancık & Balcı 2017: 153; Ǻgel (2000: 74).  

1.1.Materyal 

Bu çalışma için Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği 3. ve 4. yıl öğrencisi 31 kişiye 15 

maddelik bir test uygulanmıştır. 7 cümle Almancaya çevrilmesi istenen Türkçeden cümlelerden oluşmaktadır. Diğer 7 

madde, cümle haline getirilmesi gereken Almanca kelimelerden oluşmaktadır.  

1.2.Amaç ve Yöntem 

Çalışmamızın amacı, öğrencilerin hem geleneksel dilbilgisi (traditionelle Grammatik) bağlamında yüklemin 

tümleçlerini ve tümleçlerin niteliklerini, hem de birleşim değeri dilbilgisi (Valenzgrammatik) anlayışıyla yüklemin 

çevresinde açtığı boşlukları (Aktanten) sezip sezemeyeceklerini ve boşlukları doğru doldurup dolduramayacaklarını 

belirlemektir. Neticede öğrencilerden istenen bilgi hemen hemen aynıdır, sadece bilginin farklı dilbilgisi kuramları 

tarafından kavramlaştırılması ve bakış açısı aynı değildir. 

2. BULGULAR 

Ç. Ü. Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği 3. ve 4. yıl öğrencisi 31 kişiye aşağıdaki anketi uyguladık. 

1) Der Arzt des neuen Krankenhauses nahm sich aller Verletzten an.  

                                                                                                           Genitivobjekt 

2) Wir stehen der Kranken der Nachbarin zur Verfügung. 
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                                Dativobjekt                                                Präpositionalobjekt 

3) Neslihan klagte den Meister des Diebstahls an.  

                          Akkusativobjekt     Genitivobjekt  

4) Warten Sie auf den Dozenten? 

                    Präpositionalobjekt 

5) Der Lehrer schenkte den Lernern Romane aus dem 19. Jhd..  

                                  Dativobjekt            Akkusativobjekt 

6) O kitapları      arkadaşlarıma verdim. 

  Akkusativobjekt    Dativobjekt  

7) Komşunun köpeğinden korktum. 

                   Ablativobjekt 

8) Öğretmenim meslektaşıyla evlenecek. 

                     Comitativobjekt 

9) Vedat belediyede işe başlamış. 

                            Dativobjekt 

10) Senden huylandım. 

Ablativobjekt 

11) Yazın sineklere karşı mücadele edilmeli. 
          Postpositionalobjekt 

12) Köprüye doğru gel! 

Postpositionalobjekt  

13) Fikret, Naime’yle nişanlanmış 

           Comitativobjekt  

14) Bu adam komşunun kocasına benziyor. 

                                 Dativobjekt                                                 

15) Bu sokakta mı oturuyorsun?  

     Lokativobjekt 

Öğrencilerden yukarıdaki tümcelerde bulunan dolaylı ve dolaysız tümleçlerin altını çizmeleri ve altını çizdikleri 

tümlecin hangi tür tümleç olduğunu (Örneğin ―Akkusativobjekt‖ mi, ―Ablativobjekt‖ mi?) yazmaları istenmiştir. 

Yükleme bağlı olma konusu daha önce hem geleneksel dilbilgisi hem de birleşim değeri dilbilgisi bağlamında 

derslerde işlenmiştir, yani konunun bilinmesi beklenmektedir. Bu konular zaten ilköğretimden beri işlenmektedir. 

Bilgi olması açısından burada her tümcedeki tümlecin (Objekt‘in) türü hemen altına küçük karakterlerle yazılmıştır, 

öğrencilere bu bilgi elbette verilmemiştir, zaten istenen bilgi budur. 

Yukarıdaki 15 tümcede toplam 19 Türkçe ve Almanca nesne / tümleç (Objekt) bulunmaktadır: 2 ilgi nesnesi / tümleci 

(Genitivobjekt)
1
, 5 yönelme nesnesi / tümleci (Dativobjekt), 2 önilgeçli nesne / tümleç (Präpositionalobjekt), 2 

sonilgeçli nesne / tümleç (Postpositionalobjekt), 3 belirtili nesne / dolaysız tümleç (Akkusativobjekt), 2 birliktelik 

nesnesi / tümleci (Comitativobjekt), 2 çıkma nesnesi / tümleci (Ablativobjekt) ve 1 bulunma nesnesi / tümleci 

(Lokativobjekt). 

15 tümcedeki 19 nesne / tümleç 31 öğrenci tarafından kullanıldığına göre sözkonusu tümleçler tümcelerde toplam 589 

kere kullanılmıştır. Nesneleri / tümleçleri doğru teşhis eden öğrenci sayısı ve yüzdesi şöyledir: 

 

 

 

                                                           
1
 Türkçe ve Almanca terminoloji arasında önemli farklar vardır ve bu farklar sorun yaratmaktadır. ―Objekt‖ fiilin 

gerektirdiği bir ad durumudur, nesnedir; bu ad durumu / nesne bulunma, çıkma, birliktelik, yönelme, çıkma ya da belirtili olayı 

ifade eder, yani ―nesne‖ sadece ―Akkusativobjekt‖ karşılığı değildir. ―Nesne‖yi sadece ―Akkusativobjekt‖ için kullanmak 

belirsizlik yaratmaktadır. Dolayısıyla ―nesne‖ kavramını sadece ―Akkusativobjekt‖ten bahsederken değil, ―Ablativojekt‖ten 

(çıkma nesnesinden), ―Dativobjekt‖ten (yönelme nesnesinden) ve Türkçe dilbilgisi kitaplarında dolaylı tümleç diye adlandırılan 

diğer ögelerden bahsederken kullanmamız daha tutarlı olur. Bu konu geniş şekilde Balcı (2013) ve Kaçar (2016) tarafından ele 

alınmaktadır. Bu bağlamda belirtmek gerekir ki, Türkçede yalnız ad tamlaması (attributiver Genitiv) olarak mevcut olan ilgi 

durumu, Almanca bir bölüm fiilin gerektirdiği ad durumu / nesne / tümleç (Objekt) olarak da bulunmaktadır. Durum ve tamlayıcı 

konusuyla ilgili olarak Yüceol Özezen‘e de (2007) bakılabilir. 
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Nesne türü ve testteki sayısı Doğru teĢhis edilen nesne / tümleç sayısı 

İlgi nesnesi / tümleci 

(Genitivobjekt) / 3 

3 

Yönelme nesnesi / tümleci 

(Dativobjekt) / 5 

22 

Önilgeçli nesne / tümleç 

(Präpositionalobjekt) / 2 

0 

Sonilgeçli nesne / tümleç 

(Postpositionalobjekt) / 2 

0 

Belirtili nesne / dolaysız tümleç 

(Akkusativobjekt) / 3 

14 

Birliktelik nesnesi / tümleci 

(Comitativobjekt) / 2 

0 

Çıkma nesnesi / tümleci 

(Ablativobjekt) / 2 

0 

Bulunma nesnesi / tümleci 

(Lokativobjekt) / 1 

0 

Toplam 19 Objekt 39 

 

2 ilgi nesnesi / tümleci (Genitivobjekt), 5 yönelme nesnesi / tümleci (Dativobjekt), 2 önilgeçli nesne / tümleç 

(Präpositionalobjekt), 2 sonilgeçli nesne / tümleç (Postpositionalobjekt), 3 belirtili nesne / dolaysız tümleç 

(Akkusativobjekt), 2 birliktelik nesnesi / tümleci (Comitativobjekt), 2 çıkma nesnesi / tümleci (Ablativobjekt) ve 1 

bulunma nesnesi / tümleci (Lokativobjekt). 

3. SONUÇ 

Bulgularımız, öğrencilerin yükleme bağlı olan, başka bir ifadeyle yüklemin / fiilin gerektirdiği nesneleri / tümleçleri 

teşhis etme konusunda çok başarısız olduklarını göstermiştir. Ankete katılan toplam öğrenci ve testteki toplam nesne / 

tümleç sayısı (31x19=589) dikkate alındığında başarı oranı %6.6 gibi son derece düşük bir rakamdır.  

Öğrenciler fiile bağlı olma ya da olmama durumunu ayırt edememektedir. Bu başarısızlık hem Türkçede hem de 

Almancada sözkonusudur, yani öğrenciler ne Türkçe ne de Almanca dilbilgisi konusunda bilgi ve beceri sahibidir. 

Zaten anadili bilgi ve becerisi olmayan bir öğrencinin yabancı dilde başarı göstermesini beklemek mümkün değildir.  

a) Öğrenciler ad tamlamalarını (Genitivattribut) ilgi nesnesinden / tümlecinden (Genitivobjekt‘ten) ayırt 
edememekte, tamlamayı nesne sanmaktadır. 

b) Öğrenciler önilgeçli ve sonilgeçli nesnelerin / tümleçlerin (Prä-/Postpositionalobjekt) sınırlarını 

belirleme konusunda çok beceriksizdir. Örnek olarak ―Köprüye doğru gel!‖ tümcesindeki 

―köprüye‖yi ―doğru‖ ilgecinden bağımsız olarak yönelme nesnesi / tümleci (dolaylı tümleç) 

sanmaktadır. Oysa bu sonilgeçli bir nesnedir / tümleçtir ve yönelme durumu özelliğini ―doğru‖ 

ilgecinden almaktadır.  

c) Öğrencilerin birliktelik, bulunma ve çıkma nesnelerini / tümleçlerini teşhis etme becerisi de sıfırdır. 
31 kişi içinde bunlardan herhangi birini (b‘deki husus dâhil) saptayabilen öğrenci çıkmamıştır. 

Görülen şudur ki öğrenciler teşhis edemedikleri her şeyi yönelme nesnesi / tümleci (Dativobjekt) 

sanmakta veya adlandırmaktadır.  

Öğrenciler yükleme bağlı olma durumunu saptayabilecek bilgi ve beceriye sahip olsalardı, bağlı olmamayı da 

saptayabilirlerdi. Bu demektir ki, öğrencilerin dilbilgisi beceri düzeyi bir noktada odaklanmamakta ve genel bir sorun 

arz etmektedir. Çözüm olarak öğrencilerde dil bilinci oluşturulması, bunun için dilsel yapılar konusunda farkındalık 

yaratılması, dil bilinci ve farkındalık için dili özellikle okuyarak, ama aynı zamanda yazarak, konuşarak ve dinleyerek 

kullanmanın ne kadar önemli olduğunun algılanmasının sağlanması çok önemlidir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada bağlaç olarak kullanılan bağlaçsal zarflar ele alınacaktır. Türkçe ile ilgili dilbilgisi kitaplarına 

bakıldığında ―zarf‖ veya ―belirteç‖ konusu ele alınmakla ve çeşitli türler altında irdelenmekle birlikte bağlaç 

olarak kullanılan zarflardan söz edilmemektedir. Oysa bu konu yabancı dil öğrenenler için oldukça önemli 

görülmektedir. Bu sebeple Almancayı yabancı dil olarak öğrenen öğretmen adayı bir grup öğrenci (yaklaşık 

50 kişi) üzerinde test uygulayarak yapacağımız bu karşılaştırmalı çalışma göstermektedir ki zarfların da 

kendine has özellikleri vardır. Türkçenin sözdizimi ile Almancanın sözdizimi birbirinden oldukça farklıdır. 

Türkçe sözdizimi bakımından çok esnek bir dildir. Almanca, İngilizce kadar katı olmamakla birlikte, Türkçe 

kadar da esnek değildir. Dolayısıyla Almanca öğrenen Türkler bağlaçsal zarfları kullanırken önemli 

sorunlarla karşılaşmaktadır. Bazı dilbilimcinin belirttiği gibi anlamsal ölçütlere göre oluşturulan kelime 

kategorileri çoğunlukla yanlış sonuçlar verir. Çünkü farklı ölçütlere göre farklı sınıflarda yer alan kelimeler 

aynı anlamı karşılayabilir. Örnek olarak ―güzel‖ kelimesi sıfat mıdır, zarf mıdır, yüklem midir, isim midir? 

Sadece anlama ya da morfolojik yapıya bakarak bir karar vermek mümkün değildir. Çünkü bu her kelimenin 

her bağlamda doğal gerçeklikle doğrudan bir ilişkisi yoktur. Morfolojinin ve anlamın önemini de 

vurgulayarak sözdizimin kelimelerin türünü belirlemede ve dilbilgisi kategorilerini oluşturmada daha doğru 

sonuçlar vereceğini söyleyebiliriz. Kelimeler bir dilin temel yapı taşlarını oluşturur. Onları bir araya getirir 

ve kelime grupları ya da cümleler yaparız. Eğitim ile ilgili yazılan dilbilgisi kitapları çoğunlukla konu ve 

içerik dikkate alınarak tasarlanır. Buna karşılık bilimsel dilbilgisi kitapları genellikle kelime türlerine göre 

yazılır. Kelime türlerine göre yazılan dilbilgisi kitapları bunların cümle içindeki hareket kabiliyetlerini öne 

çıkararak daha somut bilgiler sunar. 

Anahtar sözcükler: Dilbilgisi, Kelime Türleri, Bağlaçsal Zarf, Almanca Eğitimi 

ABSTRACT 

In this study, the conjunctional adverbs used as conjunctions will be discussed. When we look at the 

grammar books about Turkish, the subject of "adverb" is discussed and examined under various types, but 

adverbs used as conjunctions are not mentioned. However, this issue is considered very important for 

foreign language learners. For this reason, this comparative study that we will do by applying a test on a 

group of prospective teachers (about 50 students) learning German as a foreign language shows that adverbs 

also have their own characteristics. The syntax of Turkish and the syntax of German are quite different from 

each other. Turkish is a very flexible language in terms of syntax. German is not as strict as English, but not 

as flexible as Turkish. Therefore, Turks learning German encounter important problems when using 

conjunctional adverbs. As some linguists have pointed out, word categories created according to semantic 

criteria often give wrong results. Because words in different classes according to different criteria can have 

the same meaning. For example, is the word "beautiful" an adjective, an adverb, a verb, or a noun? It is not 

possible to make a decision just by looking at the meaning or the morphological structure. Because not every 

word has a direct relation to natural reality in every context. Emphasizing the importance of morphology and 

meaning, we can say that syntax will give more accurate results in determining the type of words and 

creating grammatical categories. Words form the basic building blocks of a language. We put them together 

and make phrases or sentences. Grammar books written about education are mostly designed by considering 

the subject and content. In contrast, scientific grammar books are usually written according to word types. 

Grammar books written according to word types offer more concrete information by highlighting their 

mobility in sentences.  

Keywords: Grammar, Word Types, Conjunctional Adverbs, German Education 

1. GĠRĠġ  

Çağdaş dilbilimin kurucusu Ferdinand de Saussure dili göstergeler sistemi olarak görmüştür. Gösterge 

dediği şey aslında günlük dilde kelime dediğimiz şeydir. Her dide bazı sözcük kategorileri vardır. Adlar, 

fiiller, sıfatlar, bağlaçlar, ünlemler, edatlar gibi zarflar da önemli bir sözcük kategorisidir.  

Ergin‘e göre 1988, 244) ―Zarflar zaman, yer, hal ve mikdar isimleridir. Tek başına sıfat olmadığı gibi tek 

başına zarf da yoktur. Sıfatlar gibi zarflar da tek başlarına isimden başka bir şey değildirler. Sıfat da, zarf da 
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ismin kelime gruplarındaki fonksiyonlarına göre aldığı ad der. Kelime gruplarında başka bir ismi 

vasıflandıran veya belirten isimlere sıfat denildiğini gördük. Zarf ise kelime gruplarında sıfatın, fiilin veya 

başka bir zarfın mânâsını değiştiren isimlere verdiğimiz addır‖ der zarfları ―yer zarfları, zaman zarfları, 

nasıllık-nicelik zarfları, azlık-çokluk zarfları olmak üzere dört çeşittir‖ (Ergin 1988, 246) diye ayırır. 

Ergin‘in nasıllık-nicelik dediği zarflar hal zarflarıdır. Banguğolu‘nun (2015, 371-375) sınıflandırması da 

yukarıdakine benzemektedir: gerçekleşme zarfları, mikdar zarfları, nitelik zarfları, yer yön zarfları, zaman 

zarfları, tarz zarfları… 

Korkmaz (2007, 250) zarfları ―Fiillerin, sıfatların, sıfat-fiillerin ve görev bakımından zarf niteliğindeki 

kelimelerin anlamlarını zaman, ölçü, niteleme, yer, yön vasıta, miktar, şart gibi çeşitli bakımlardan 

etkileyerek daha belirgin duruma getiren veya sınırlayan kelime türü‖ olarak niteler. 

Atabay & Kutluk & Özel (1983) zarfları (belirteçleri) biçimlerine ve görev ve anlamlarına göre olmak üzere 

ikiye ayırmaktadır: Görev ve anlamlarına göre sıfatlar a) zaman belirteçleri (sabahları, akşama doğru), b) 

yer, yön belirteçleri (aşağı, içeride), c) ölçü belirteçleri (kadar, daha, en, pek), ç) niteleme ve durum 

belirteçleri (öyle, ağlaya ağlaya, güzel, asla, hiç mi hiç, ara sıra, bari, inşallah, belki, evet, yalnızca, 

artıkeğer, üçer üçer, aşağı yukarı, hemen hemen,  d) gösterme belirteci (işte), e) soru belirteçleri (ne, nasıl) 

Atabay & Kutluk & Özel (1983: 99-114). Biçim açısından belirteçler: Yalın (dün, en), türemiş (yazın, 

yiğitçesine), bileşik (birçok, bugün), öbekleşmiş (doğru dürüst, er geç) Atabay & Kutluk & Özel (1983: 99-

115) 

Ediskun (1985, 273 vd.) zarfları zaman, yer yön, durum, nicelik ve soru zarfları olarak tasnif etmektedir. 

Görüldüğü üzere Türkçe dilbilgisi kitaplarındaki terminoloji bütünlük yoktur, sınıflandırmalar farklıdır.  

Almancanın en önemli dilbilgisi başvuru kaynağı olan Helbig & Buscha‘nın (2013) sözcük kategorileri 

farklıdır. Sözcükleri fiil (Verb), ad (Substantiv), sıfat (Adjektiv), zarf (Adverb), tanımlık (Artikelwörter), 

ekleyici sözcükler (bağlaçlar, ilgeçler), edatlar (Partikeln), tarz sözcükleri (Modalwörter) ve tümce değerliler 

(Satzäquivalente) diye sınıflandırırlar. Bu sınıflandırma Türkçedekinden çok farklıdır. Bizi ilgilendirmesi 

bakımından sadece zarflara bakacak olursak: Helbig & Buscha‘nın (2013, 430 vd.) Modalwörter / tarz 

sözcükleri dediği sözcük kategorisi Türkçe dilbilgisi kitaplarında zarf olarak tanımlanmaktadır. Yazarlar 

―Modalwörter‖ dedikleri tarz sözcüklerinin zarflardan farklı olduğunu göstermek için bazı testler 

uygulamaktadır. Mesela Almanca tarz sözcükleri emir / soru / dilek cümlelerinde yer alamazken tarz zarfları 

bu tür cümlelerde yer alabilirler:  

 Kommt er schnell (pünktlich)? - *Kommt er vermutlich (leider)? 

 Kommt schnell (pünktlich)! - *Kommt vermutlich (leider)! 

 Käme er doch schnell (pünktlich)! - * Käme er doch vermutlich (leider)! Helbig & Buscha‘nın 

(2013, 431) örneklerinin bir bölümünün Almancaya özgü olduğu düşünülebilir. Ancak Almancada 

(*) işaretiyle yanlış diye nitelenen cümlelerin Türkçesinin doğru olup olmadığı da tartışılabilir: Ne 

yazık ki geliyor mu? / Maalesef gel! / Keşke maalesef gelse! 

―Türkçede asıl unsurun tâli unsurdan sonra gelmesi prensibine uygun olarak, cümlenin esas unsuru olan fiil 

daima sonda bulunur. Kendisinden önce gelen unsurların kesin bir sırası yoktur. Belirtilmek istenme 

derecelerine göre fiile yaklaştırılarak kullanılırlar.‖ (Ergin 1988, 377). 

―Zarfın ana fonksiyonu fiilin şartlarını ve zamanını göstermektir. Fakat bu ana fonksiyon birlikte kullanıldığı 

fiilin manasına göre şekil, sebep, tarz, vasıta, yön, eşitlik, benzerlik, sebep, miktar, derece, hal, durum, 

bağlılık, hedef, bedel, âlet, karşılaştırma, zaman, müddet, sür‘at v.s. v.s. gibi zarfların; instrumental, eşitlik 

ve yön eklerinin; gerundiumların, son çekim edatlarının, hâsılı zarf olarak kullanılan her türlü kelimelerin ve 

kelime guruplarının taşıdığı çeşitli ifadeler hâlinde görülür.‖ (Ergin 1988, 379). 

Konumuz bağlaçsal zarfları olduğu için bağlaçlara da göz atalım. İşlev açısından bağlaçların görevi iki 

sözcüğü, sözcük öbeklerini ya da cümleleri birbirine bağlamaktır. Bir cümleyi ya da metni oluşturan birimler 

arasındaki ilişkiyi gösterme ve bütünlüğü sağlama işlevinin yanında stilistik açıdan da bağlaçlar önemlidir. 

Örneğin çokbağlaçlılık (Polysyndeton) ya da bağlaçsızlık (Asyndeton) sık sık gördüğümüz retorik 

figürlerdendir. 

Şekil ve sözdizimdeki davranışları bakımından Türkçe ve Almancadaki bağlaçlar farklıdır. Bazı bağlaçlar 

vardır ki, ögeleri veya cümleleri art arda sıralarken onları birbirine bağlar ve cümlelerin sözdizimini 

etkilemez. Hem Türkçe hem Almancada bulunan bu tür bağlaçlara Almancada koordinierende / 

nebenordnende Konjuntionen denmektedir; bunlara Türkçede sıralayıcı bağlaçlar diyebiliriz. Almancada bir 

bağlaç türü daha vardır ki bu bağlaçlar önüne geldikleri cümlenin yüklemini sona atar; cümleye bu şekilde 
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hükmettikleri için bunlara subordinierende / unterordnende Konjunktionen, yani tabi kılan bağlaçlar demek 

mümkündür. Bu tür bağlaçlar Türkçede bulunmamaktadır.  

Konumuz bağlaçsal zarflar, adlarından anlaşıldığı üzere bağlaç olmadıkları halde (Bak. Helbig & Buscha 

2013, 390) bağlaç işlevi gören unsurlardır. Bu unsurlar Türkçe de de Almancada da var olmalarına karşın 

Türkçede bağlaçsal zarf diye bir sınıflandırmaya rastlanmamıştır. Belki bunun nedeni, cümlenin sözdizimi 

üzerinde etkili olmamaları, yani sözcüklerin sırasını değiştirmemeleridir. Sözdizim kuralları Türkçe kadar 

esnek olmayan Almancada bildirme cümlesinde yüklem her zaman 2. sırada bulunur. Özne ise ölçünlü bir 

cümlede başta bulunur. Sebep, yer, zaman tarz gibi konuları anlatmaya yarayan zarflar cümlenin başına 

kaydırıldıklarında sözdizimi üzerinde etkili olur ve özneyi yüklemden sonraki yere atar (Bak. Buscha 2013, 

308). Anadili Türkçe olan ve Almanca öğrenen kişiler için alışılmadık bir durum olan bu yer kaydırma 

dikkate alınması gereken öğrenme zorluklarına neden olmaktadır. 

3.1.Materyal 

Bu çalışmanın gerçekleştirilmesi için Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği 3. ve 

4. yıl öğrencisi 31 kişiye 14 maddeden oluşan bir test uygulandı. Cümlelerin 7‘si Türkçeden Almancaya 

çeviri, diğer 7‘si ise cümle haline getirilmesi gereken Almanca kelimelerden oluşmaktadır. Oluşturulması 

istenen cümleler ölçünlü bildirme cümleleridir. Verilen her kelime grubunda bir zarf vardır ve bu zarf 

bağlaçsal zarf olarak kullanılabilmektedir. Öğrencilerin dikkati çeviriye yoğunlaşmışken bağlaçsal zarfların 

kullanımına hangi ölçüde bilgi ve beceri sahibi oldukları hususu bu çalışmada dikkat edilecek asıl bir 

husustur. 

3.2. Amaç ve Yöntem 

Çalışmamızın amacı, öğrencilerin bağlaçsal zarfların kullanımına hâkim olup olmadıklarını belirlemektir. 

Materyal, karşılaştırma yönteminden yararlanılarak bu çerçevede nitel olarak yorumlanacak ve çıkarımlarda 

bulunulacaktır. 

4. BULGULAR VE YORUM 

Ç. Ü. Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği 3. ve 4. sınıf öğrencisi 31 kişiye uygulanan ve 14 maddeden 

oluşan aşağıdaki test 7‘si Türkçeden Almancaya çeviri ve diğer 7‘si cümle haline getirilmesi gereken 

Almanca kelimelerden oluşmaktadır. 8. – 14. maddelerdeki kelimelerde bütün dilbilgisi yanlışlarına değil, 

sadece bağlaçsal zarfların (Konjunktionaladverbien) kullanımı dikkate alınacak ve yorumlanacaktır.  

2.1. Türkçeden Almancaya Çevrilen Cümlelerdeki Bağlaçsal Zarflar 

Öğrencilerin çevirilerinin tamamını olduğu gibi buraya yazmak yerine sadece bağlaçsal zarfın konumunu 

içeren kısmı yazıp 31 çeviri örneğini ona göre yorumlayacağız. 

(1) Bundan dolayı geç kaldım ben. 

23 öğrenci (% 74.19) ―Deshalb/Deswegen Aus diesem Grund war/bin/komme/habe ich (zu) spät‖ şeklinde 

bağlaçsal zarfı doğru konumlandırmıştır. Bilindiği üzere böyle bildirme cümlelerinde yüklemin (Sözcük türü 

olarak ‗fiilin‘) yeri sabittir ve her zaman 2. sıradadır. 1. Sırada özne ya da cümle ögesi (Satzglied) olma 

özelliğine sahip başka bir unsur bulunabilir. Öğrencilerin beklenenin üzerinde sözcükleri doğru dizmesi, 

zaten devrik olan Türkçe cümlede yüklemin keza 2. sırada olmasıyla ilgilidir. „Deswegen verspäte ich/spät― 

(3)
2
 ve „Wegen dieses war ich zu spät― (1) örnekleri de bu kapsamda görülebilir.  

„Ich bin deswegen spät― (4) örneğinde ilgili kelime bağlaçsal zarf olarak değil, cümle içine alınarak normal 

zarf biçiminde kullanılmıştır. Diğer örnekler dikkate alınmamıştır. 

(2) Buna rağmen ağlamadı küçük kızın annesi. 

―Die Mutter des Mädchen trotz diesen nicht geweint‖ (5) ve ―Die Mutter des Mädchen weint totzdem  

dieses‖ (10) cümleleri (% 48.38), Türkçe öznenin sonda olmasına karşın öznenin başta olması açısından 

doğrudur. İki öğrencinin (%6.45) özneden hemen sonra yüklem gelmeliyken bağlaçsal zarfı kullanması ve 

yüklemi sona atması tipik bir aktarım hatasıdır.
3
  

―Deshalb, nicht weint die mutter des mädchen‖ vb. şekilde  Türkçe cümlenin sözdizimini kopyalamak 

sureiyle yapılan aktarım hataları (14) % 45.16 olsa da bunlar bağlaçsal zarf hatası değildir. 

(3) Neticede Feride gecikti yine. 

Öğrencilerin % 58.06‘sı (18 kişi) „Anschließend (Schließlich, im Schluß, Infolgedessen, Als Ergebnis, 

Insgesamt, In folgenden, Infolgedessen, Zum Schluß) ist (war, kam, verspätet) Feride noch wieder‖ şeklinde 

                                                           
2
 Ayraç içindeki rakamlar bu şekilde çeviren öğrenci sayısını gösterir. Ayrıca bazı örnekler anlatım ya da dilbilgisi 

bozukluğu içermektedir. Bu tür hatalar konumuz dışında oldukları için değerlendirilmeyecektir. 
3
 Aktarım hatası, anadilin veya önceden öğrenilmiş başka bir dilin özelliklerinin öğrenilen başka bir dile yanlış bir biçimde 

aktarılması sonucunda meydana gelen hata demektir. 
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bağlaçsal zarfı doğru sıralamıştır. Geriye kalan ve konumuzla ilgili olarak aynı özelliklere sahip 

―Anschließend Feride ist noch wieder spat, „Infolge, Feride kommt noch zu spät―, „Insgesamt Feride war 

wieder zu spät, „Als Ende, Feride wieder su spät sein―, „Endlich, Feride ist nochmall spät―, „Feride ist 

nochmal spät― gibi örnekler (% 41.93) sık rastlanan bağlaçsal zarf hatalarıdır. 

(4) Ali gelmiĢ olur bu arada. 

4 kişi (% 12.9) ―Mittlerweile (Dazwischen) wird (würde) Ali gekommen sein (kommen, ankommen)‖ 

şeklinde bağlaçsal zarfı doğru konumlandırmıştır. Öğrencilerin % 80.64‗ü „Dazwischen Ali kam „(1), 

„Übrigens Ali wird ankommen― (10) ve „Dazwischen Ali hat kommen― (14) şeklinde hatalı konumlandırma 

yapmıştır.   

„Ali wird übrigens kommen (hier sein)― (2) örneklerinde bağlaçsal zarf yoktur. „Ali wird auf diese Insel 

kommen―, „Ali kann diese Zeit kommen―, „In der Zwischenzeit kam― ve „Ali kommt― ilgisiz olmaları 

açısından değerlendirilmemiştir.  

(5) Burcu ayrıca çok kitap okumalı. 

Öğrencilerin neredeyse yarısı (%48.38) zarfı cümlenin içine almış ve bağlaç şeklinde kulllanmamayı tercih 

etmiştir, işte bazı örnekler: Burcu soll (sollte/n, muss) übrigens (auch, eben, außerdem) vieles Buch lesen 

(15). 

% 12.9 öğrenci bağlaçsal zarfı yerinde kullanmıştır: Außerdem (Allerdings muss (soll) Burcu viele Bücher 

lesen. (2) Außerdem sollten auch viele Bücher lesen. (2) 

Öğrencilerin % 38.7‘si bağlaçsal zarfı yanlış kullanmış veya yanlış yapabileceğini hissettiği için 

kullanmamayı tercih etmiştir, işte örnekler: Nebenbei Burcu soll Buch lesen (2) / Burcu, dabei muss viel 

lesen (4) Außer Burcu soll viele Bücher lesen (2) / Auch Burcu muss viele Bücher lesen (3) / Burcu musst 

viel Bücher lesen (1). 

(6) Buna göre siz sınavı baĢarabilirsiniz. 

Bağlaçsal zarfın doğru yerleştirildiği cümle örnekleri % 41.93: Demnach (dementsprechend, demzufolge, 

so, hiernach) könnte /konnen) ihr (Sie) die Prüfung schaffen (bestehen, bestanden) (Entsprechend schaffen 

sie die Prüfung (9) / Dementsprechend, konnt (könnte (ihr die Prüfung bestehen (1) / Sie können demzufolge 

(zu diese Situation) die Prüfung befolgen (1) / So können die Prüfung entsprechend bestehen (2) 

Şu örneklerdeyse bağlaçsal zarf ya yanlış kullanılmış ya da yanlıştan kaçınmak için kullanılmamıştır: 

Demzufolge du die Prüfung bestehen kannst (10) / Sodass, Sie können die Prüfung bestehen. (3) Damit die 

Prüfung bestehen kannst (3) / Damit Sie die Prüfung bestehen können (2). 

(7) Bunun altında öğrenciler yatıyor. 

8 öğrenci bu cümleyi çevirmemiştir (% 25.8).  Bağlaçsal zarfın doğru kullanıldığı örneklerin oranı % 

29.03‘tür: Darunter sind (liegen) die Schüler (Studenten) (5) / Der Grund dafür sind Studenten (die Schüler) 

(4). 

Aşağıdaki örneklerde ya ilgisiz yapılar tercih edilmiş ya da zarf cümlenin içinde yer almıştır: Studenten 

stehen hinter dieser Arbeit (5) / Schüler sind darunter (4) / Darunter die Schüler (1) / Die Studenten lassen 

unter dieses (1) / Die Hinweiss sind die Schüler (1) / In diesem Grund gibt es die Schüler (1) / Die Schüler 

liegt unter dieser Situation (1).  

2.2. Almanca Cümle Haline Getirilmesi Ġstenen Kelimeler 

(8) Trinken, können, deshalb, der kranke Junge, keine Milch 

% 64.51 öğrenci yukarıdaki kelimeleri cümle haline getirirken bağlaçsal zarfı yerinde kullanabilmiştir. 

Çalışmamızda değerlendirmediğimiz diğer dilbilgisi hataları elbette fazlasıyla dikkat çekmektedir: Deshalb 

kann/können der kranke Jung/Junge keine/kein/nicht Milch/Milk trinken (20). 

Öğrencilerin bir bölümü (%9.67) bağlaçsal zarf kullanmamayı tercih etmiştir: der kranke Junge kann 

deshalb keine Milch trinken (1) / Der kranke Junge kann keine Milch trinken (2). Geriye kalan 8 öğrenci 

(%28.8) bağlaçsal zarfı yanlış kullanmıştır: Deshalb keine Milch trinken. Der kranke Junge kann gut sein (2) 

/ Deshalb keine Milch, kann der kranke Junge trinken (6). 

(9) du, das kleine Mädchen, helfen, trotzdem 

Trotzdem hilfst/helfst du dem kleinen/das kleine Mädchen: 21 öğrenci (%67.74) bağlaçsal zarfı yerinde 

kullanırken, yanlış kullananların oranı % 32.25 olmuştur. İşte bazı örnekler: Trotdem du hilfst das kleine 

Mädchen (4) / Du helfen das kleine Mädchen trotdem (4) / Du hilfst, trotdem, dem kleine Mädchen (1) / 

trotzdem das kleine Mädchen hat, du hilfst (1). 

(10) anschließend, wir, essen, gehen 
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Keza öğrencilerin % 77.41‗i bağlaçsal zarfı yerinde kullanmıştır: Anschließend gehen wir essen/zum 

Essen/zu essen / Anschließend essen wir gehen.(2) / Anschließend essen gehen wir (1). 

3 kişi „Anschließend, wir gehen Essen― vb. şekilde bağlaçsal zarfı yanlış kullanmış olup geriye kalanlar 

(%12.9) bağlaçsal zarf kullanmama yolunu seçmiştir: Wir gehen anschließend essen (2) / Wir essen 

anschließend wir gehen (1) / Wir essen anschließend gehen (1).  

(11) du, stattdessen, bedürfen, ein kleines Auto 

% 48.38 öğrenci birçok dilbilgisi hatasına rağmen bağlaçsal zarfı doğru konumlandırmıştır: Stattdessen 

bedürfst/ bedarfst du ein kleines Auto/einem kleinen Auto (15). Zarfı cümle ortasına alarak muhtemel bir 

hatadan kaçınanlar %19.35, yanlış kullananlar ise % 32.25‘tir: Du bedürfst / darfst stattdessen ein kleines 

Auto (6) / Stattdessen ein kleines Auto darfst / bedürfst / bedürfst du (10).  

(12) dazwischen, es gibt, viele Häuser 

Bu kısa cümlede  bağlaçsal zarfın yerinde kullanılma oranı % 35.48: Dazwischen gibt es viele Häuser (11). 

Bağlaçsal zarf kullanmamayı tercih edenler % 38.7‘dir: Es gibt dazwischen viele Häuser Es gibt viele 

Häuser dazwischen (12). Geriye kalanlar (% 25.8) bağlaçsal zarfı yanlış kullanmıştır: Dazwischen, viele 

Häuser es gibt / gibt es (8). 

(13) kommen, ich und er, somit, können, pünktlich  

4 öğrenci bu sözcükleri cümleye çevirememiştir. 16 öğrenci Bağlaçsal zarfı doğru kullanmıştır: Somit 

können/kann ich und er pünktlich/Pünktlich kommen (%51.61). 3 öğrenci zarfı cümle içine almayı tercih 

etmiş (Ich und er können somit pünktlich kommen), geriye kalan 12 öğrenci (%38.7) bağlaçsal zarfı yanlış 

kullanmıştır: Somit ich und er können pünktlich kommen / Somit, Ich und er kommen können, pünktlich / 

Ich und er somit können pünktlich kommen.  

(14) gute Lehrer, mein Sohn, haben, ebenso, wie du 

Öğrencilerin % 9.67‘si verilen kelimeler üzerinde işlem yapmamış, %25.8‘i bağlaçsal zarfı hatalı yerde 

kullanmıştır: Ebenso mein Sohn gute Lehrer hat, wie du (2) / Ebenso mein Sohn hat ein guter Lehrer, wie du 

(6). Geriye kalan 20 kişi (%64.51) standarf zarf kullanma yoluna gitmiştir: Mein Sohn hat/haben ebenso 

gute Lehrer wie du (12) / Mein Sohn hat gute Lehrer ebenso wie du (8). 

5. SONUÇ 

Türkçe dilbilgisi terminolojisinde „bağlaçsal zarf― diye bir terim bulunmamasına rağmen Almanca dilbilgisi 

kaynaklarında yaygın olarak kullanılan bu terim kelime türü olarak zarftır ve vurgulama vb. amaçlarla 

oluşturulan bazı cümle tiplerinde yüklemin önüne alınmaktadır. Yüklemin önüne alınması, Türkçe bir 

cümlenin başında bulunması muhtemel öznenin yerini etkilemediği halde Almanca cümlenin öznesinin 

yerini değiştirmekte, onu yüklemin sağına atmaktadır.  Almancanın bu özelliği, Almanca öğrenen Türkler 

için olağandışı bir sözdizim türü olarak algılanmakta ve Interferenzfehler dediğimiz aktarım hatalarına 

neden olmaktadır. 

Öğrencilerin Almanca bağlaçsal zarfları hangi ölçüde doğru kullanabildiklerini saptamaya yönelik bu 

çalışma ile önemli aktarım hataları saptanmıştır. Zira öğrencilerin %35.71‘i bağlaçsal zarfı yanlış kullanmış, 

%21.65‘i de büyük olasılıkla yanlıştan kaçmak için zarf kullanmayı tercih etmiştir. Bağlaçsal zarf 

kullanmadaki başarı oranı %42.62‘dir.  

Bu çalışma ile Almanca öğreniminde ya da öğretiminde bağlaçsal zarflar üzerinde de durulması gerektiği 

görülmüştür. Kuşkusuz ki kural ezberlemekle dil ya dilbilgisi öğrenilmiş olamaz. Bu dilbilgisi olgusuyla 

mümkün olduğu kadar çok karşılaşmanın yolları gösterilmeli ya da görülmelidir. Bunun yolu da mümkün 

olduğu kadar çok okumaktır, öğrencileri okumaya yönlendirmektir. Derslerde buna konuya örneklerle 

öğrencilerin edindikleri bilgiler desteklenmelidir. Öğreticilerin yapabileceği budur.Yani temel olan şey 

öğrencinin yabancı dil kaynakları(nı) okuması, yazması, konuşması ve dinlemesidir.  
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XÜLASƏ 

 

Ədəbiyyatda hər hansı bir populyar növün və ya janrın meydana çıxması, bir qayda olaraq, hadisələrə və ya 

nəzəriyyələrə qarşı mübarizə aparır. Adından göründüyü kimi, XX-XXI-ci əsrlərin əvvəllərində kütləvi 

ədəbiyyat müasir  cəmiyyətinin kifayət qədər geniş orta hissəsinə təsir edən məsələləri əhatə edən 

universallığı ilə aydın şəkildə xarakterizə olunur. Beləliklə, elitar və kütləvi ədəbiyyat (mədəniyyət) arasında 

ənənəvi olaraq müəyyən edilmiş fərqə baxmayaraq, şair və yazıçılar bəzən şüursuz şəkildə varlıq mühitini 

təsvir edirlər ki, onun əhatə dairəsi göstərdiyimiz dilemmadan daha geniş olur. Bu, fikrimizcə, son illərin 

ümumi ədəbi cərəyanını əks etdirir, adları çəkilən cərəyanlar və istiqamətlər arasında qeyri-müəyyənliyə, 

hətta sərhədlərin silinməsinə gətirib çıxarır. 

Qeyd edək ki, əvvəlki ədəbiyyat və mədəniyyət yalnız universallıq iddiasında idi, lakin bizim müasir 

anlayışımızda kütləvi deyildi, çünki praktikada o, mütaliə edən əhalinin yalnız azlığını əhatə edirdi. Bu 

cəhəti bir qədər də genişləndirərək qeyd edirik ki, kütləvi cəmiyyətdə hətta elitanın gözündə də istənilən 

mənəvi məhsul və təbii ki, yüksək bədii yaradıcılıq yalnız kütləvi tələbat predmetinə çevrildiyi dərəcədə 

dəyər qazanmışdır. 

Lakin bu günlərdə ilk növbədə yeni ədəbi məhsulu nəzərdə tutduğumuz ―kütləvi tələbat subyekti‖ anlayışı 

xeyli dəyişir. Jurnalların və ya yerli nəşrlərin səhifələrində bu sual, eləcə də kütləvi və ya elitar ədəbiyyatın 

növlərinə və alt növlərinə bədnam təbəqələşmə getdikcə daha çox şərti ritorik məzmun qazanır. Üstəlik, 

hətta mübahisəli məqamlar da var.  

Dəyər iyerarxiyasının azaldılması və ya tamamilə aradan qaldırılması, "kütləvi" və "elitar", "mərkəz" və 

"periferiya", "qlobal" və "lokal" anlayışlarının qarşı qoyulmasını qeyd etmək olduqca vacibdir. Qeyd 

etdiklərimiz, fikrimizcə, ən ümumi mənada olsa da, sxematik olsa da, ən müasir nəsrin vəziyyətini aydın 

şəkildə səciyyələndirir. 

ABSTRACT 

The emergence of any popular type or genre in the literature, as a rule, fights against events or 

theories. As its name suggests, the mass literature of the early XX-XXI centuries is clearly characterized by 

its universality, covering issues that affect a fairly broad middle class of modern society. Thus, despite the 

traditionally defined distinction between elite and popular literature (culture), poets and writers sometimes 

unconsciously describe the environment of being, the scope of which is wider than the dilemma we present. 

This, in our opinion, reflects the general literary trend of recent years, leading to uncertainty and even the 

blurring of boundaries between the named trends and trends. 

It should be noted that the previous literature and culture claimed only universality, but in our modern 

understanding it was not mass, because in practice it covered only a small minority of the reading 

population. Expanding this aspect, we note that in the eyes of the masses, even in the eyes of the elite, any 
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spiritual product and, of course, high artistic creativity has gained value only to the extent that it has become 

a subject of mass demand. 

However, these days, the concept of "subject of mass demand", which we first consider a new literary 

product, is changing significantly. In the pages of magazines or local publications, this question, as well as 

the stigmatization of the types and subtypes of mass or elite literature, is gaining more and more 

conventional rhetorical content. Moreover, there are even controversial points. 

It is important to note that the reduction or complete elimination of the value hierarchy is opposed to 

the concepts of "mass" and "elite", "center" and "periphery", "global" and "local". What we have mentioned, 

in our opinion, in the most general sense, though schematic, clearly characterizes the situation of the most 

modern prose. 

 

GĠRĠġ 

Bu gün ədəbiyyatın taleyini təkcə yazıçının istedadı, onun qəhrəmanlarının axtarışlarının radiusunu 

göstərən müəllifin mövqeyi, fərdi konsepsiyası deyil, həm də dünyagörüşü, təhsili, subyektiv zövqləri və 

buna uyğun olaraq oxucuların gözləntiləri müəyyən edir. Görkəmli rus tənqidçisi və sosioloqu N.Rubakin 

1929-cu ildə ―Oxucuların və kitabların psixologiyası‖ kitabında aydın şəkildə qeyd edirdi ki, ―rus 

ədəbiyyatının tarixi təkcə yazıçıların özlərinin deyil, həm də oxucularının tarixidir‖ (4, səh.28). Bu sözlər bu 

gün də öz əhəmiyyətini itirməyib. 

İstər-istəməz özünüzə sual verirsiniz: XXI-ci əsrin oxucusu yazıçıların dünyagörüşünün üfüqlərini necə 

müəyyənləşdirə bilir, onların bacarıqlarını lazım olan istiqamətə yönəldə bilir? Zamanın özü bu suala cavab 

verir. Əbəs yerə dövlət adamları müasir tələbləri olan cəmiyyəti ―istehlak cəmiyyəti‖ adlandırmırlar. 

Insanların indiki nəsli üçün həzz almaq təəssüf ki, həyatın əsas mənasına çevrilir. Xarici və bir qayda olaraq, 

çox canlı və cəlbedici təəssüratlar dünyasına daxili təcrübələrdən daha açıq üstünlük verilir. 

Məlumdur ki, XX-ci əsrin ortalarında rus və dünya ədəbiyyatı və mədəniyyətində ―intellektual roman‖ 

(―intellektual dram‖) və s. forması üstünlük təşkil edirdi. Yazıçılardan çox vaxt ciddi fəlsəfi düşüncələr tələb 

olunurdu, oxuculardan isə, öz növbəsində, - ailə, tərbiyə, şəxsiyyət psixologiyası və s. mövzusunda 

mülahizələrə məsuliyyətli qiymətləndirmə münasibət. Ədəbiyyatda personajlara və ya hadisələrə belə 

yanaşma psixi əməliyyatların dinamikasından xəbər verirdi. Üstəlik, təkcə yazıçılar üçün deyil, həm də 

müvafiq düşüncəli geniş oxucu kütləsi üçün. 

Bu gün isə yazıçı və oxucu funksiyaları kökündən dəyişib. Birincisi, ən son rus nəsri bir sıra nümunələrdə 

intellektual yaradıcılıqdan anarxik dağıdıcılığa çevrildi. Beynəlxalq konfliktlər, müharibələr, tərəflərin milli 

və dini-etnik zəmində qarşıdurması adi mənəvi-əxlaqi koordinatlar sistemini xeyli dərəcədə dağıdıb, əvvəlki 

estetik dəyərləri mahiyyətcə üstələyib. Tanınmış ədəbiyyatşünas V.Çalmayev son rus nəsrini ―məhv 

eyforiyası ilə‖ əlaqələndirir, onun fikrincə, ―XX əsrin sonlarından bütün əvvəlki dövrlərə açıq düşmənçilik 

xarakteri götürmüşdür‖ (6, s.77). 

İkincisi, müasir nasirlərin həm XIX-XX-ci əsrlərin sonlarının milli klassiklərinin ənənələrinə, həm də yaxın 

keçmişin irsinə, yəni ―sovet‖ dövrünün rus ədəbiyyatına münasibəti kəskin şəkildə dəyişdi.  Bir çox 

tədqiqatçılar XX-ci əsrin sonu və XXI-ci əsrin əvvəllərində ədəbi prosesdə ənənəyə, xüsusən də realistik 

estetikaya münasibətdə dəyişiklik tendensiyasını, onu dəyişdirmək cəhdlərini, ―rus xalqına məlum olmayan 
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bütöv bir ədəbiyyat qitəsinin mövcudluğunu vurğulamışlar. ədəbi zövqlər çərçivəsinə sığmayan oxucu‖ (1, 

s.419). 

Bu zaman ―başqa‖, (―başqa‖, ―alternativ‖ və s.) ədəbiyyat peyda oldu və güc qazanmağa başladı. Bu, 

şübhəsiz ki, həm ənənəvi, həm də yenini birləşdirən vahid və ayrılmaz ədəbi-tarixi prosesin davamı idi. Bu 

prinsiplərin sintezi müasir istedadlı yazıçıların yaradıcılığında demək olar ki, həmişə mövcuddur. Üstəlik, 

onun ölçülü, yəni məqbul istifadəsi, bir qayda olaraq, ən yeni rus nəsrini əsl humanizm və vətəndaşlıq ilə 

zənginləşdirir, onu ―əsl‖ ədəbiyyata çevirir. 

Üçüncüsü, rus nəsrindəki müasir janr formalarının müxtəlifliyi arasında son illərdə "yüksək", "elitar" 

adlanan ədəbiyyata əsl rəqib olanlar meydana çıxdı. Söhbət haqqında çox yazılan kütləvi ədəbiyyatdan gedir 

(7, 170). Maraqlıdır ki, hələ 1980-1990-cı illərdə tədqiqatçıların əsərlərində sanki bir-birindən fərqlənirdi. 

Lakin XXI-ci əsrdə o, sözün əsl mənasında bədii nəsrin sərvəti kimi qələmə verildi. 

Bu onu göstərir ki, ―kütləvi ədəbiyyat‖ termininin özünün bütün ümumi istifadəsinə baxmayaraq, hələ də 

ədəbi tənqiddə dəqiq təyinatı yoxdur. Həqiqətə daha yaxın olanı, fikrimizcə, F.S. Naciyeva bu fenomenin 

öyrənilməsinə əsaslanır. O, hesab edir ki, ―indiki termin (kütləvi ədəbiyyat – S.A.) bu gün elmi fantastika, 

detektiv, melodram və s. daxil olmaqla geniş janr paradiqması deməkdir‖. (3, s.25). 

Lakin bütün bunlarla yanaşı, kütləvi mədəniyyət də zəmanəmizin qəhrəmanını axtarır. ―Cəmiyyətin əsas 

əxlaqını, rəsm əsərlərini, onun hazırkı vəziyyətinin əyani əlamətlərini, kütləvi ədəbiyyat və mədəniyyəti əks 

etdirən, əslində, yüksək bədii ədəbiyyat insan tədqiqinə öz töhfəsini verir. Deməli, qəhrəmanın cəmiyyətlə 

münasibətlərindəki xarakterini də araşdırır‖ (3, s.26). 

Müasir kütləvi ədəbiyyatın əsas xüsusiyyətləri hansılardır? İlk növbədə, bu, psixoloji aspektdir. Məhz, XX-

XXI-ci əsrlərin qovşağında oxucular ətalətlə əsərlərdə onları həyatının bütün sahələrində, bütün 

mərhələlərdə insanı təqib edən nəhəng informasiya axınının nəticəsi olan həddindən artıq gərginlikdən 

psixoloji cəhətdən azad edəcək bədii vasitələr tapmağa çalışırlar.  

Görünür, işıq və xeyiri təcəssüm etdirən folklor simvollarından (―Günəş‖, ―Gözəllik‖, ―Tanrı‖, ―Xeyir‖) 

istifadənin getdikcə daha çox müşahidə olunduğu kütləvi ədəbiyyata maraq da buradan qaynaqlanır. Burada 

getdikcə daha tez-tez antinomiyalar ön plana çəkilir, bu tipli nağıl müxalifətlərini aydın şəkildə azaldır: 

"yaxşı / pis"; "xoşbəxtlik / bədbəxtlik"; "azadlıq/zərurət"; "bizimkilər/başqaları"; "sülh/müharibə"; 

"xeyir/şər"; "cinayət/cəza" və s. Bu bir qədər ibtidai olsa da, yazıçı təmayülləri və buna bənzər oxucu 

qavrayışlarının öz ―polad məntiqi‖ var. 

Kütləvi ədəbiyyatın yaranması insanın ətraf aləmdə, xüsusən də müasir dünyada yaşadığı qlobal gərginliyə 

etirazı ilə bağlıdır. Başqa sözlə, kütləvi ədəbiyyat yeni nəsil insanların mədəni tələblərinə kifayət qədər 

tabedir. Y.Lotmanın haqlı olaraq qeyd etdiyi kimi, ―müasir kütləvi rus nəsri ―kütləvi adamları‖ gündəlik 

həyatın yeknəsəkliyindən və rutinliyindən mümkün qədər yayındırmağa hesablanıb. Bu, gündəlik işlərdən 

və insanın öz şəxsi seçim hüququna görə məsuliyyətindən bir növ istirahət ədəbiyyatıdır‖ (2, s.90-91). 

Y.Lotmanla yanaşı, bir çox tədqiqatçılar da kütləvi ədəbiyyatın zamanın tendensiyası olduğunu 

vurğulayırlar. Üstəlik, bu çox çətin və qeyri-müəyyən bir hadisədir. ―Kütləvi ədəbiyyat‖ın semantik sahəsi 

çox geniş, çoxşaxəli və rəngarəngdir. Burada bir çox əsərlərin toxumasına nüfuz edən folklor simvolizmi, 

mifologiyası, eyni zamanda, qəti şəkildə sosial xarakter daşıyır, bəzən hətta siyasiləşir. Bütün bunlar çox 

qiymətli simvolların gizli mənaları ilə doludur, bəzən deşifrə etmək və şərh etmək çətindir. 
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Lakin bu günlərdə ilk növbədə yeni ədəbi məhsulu nəzərdə tutduğumuz ―kütləvi tələbat subyekti‖ anlayışı 

xeyli dəyişir. ―Qalın‖ jurnalların və ya yerli nəşrlərin səhifələrində bu sual, eləcə də kütləvi və ya elitar 

ədəbiyyatın növlərinə və alt tiplərinə bədnam təbəqələşmə getdikcə daha çox şərti ritorik məzmun qazanır. 

Üstəlik, hətta mübahisəli məqamlar da var. 

Tənqidçi Timina  hesab edir ki, ən yeni rus nəsrini ən aydın şəkildə xarakterizə edən qütb mövqelərinin 

qarşıdurmasında ifadə olunan mübahisəli məqamlardır. Bu, əsasən, tənqidi məqalələrin səhifələrində 

mövcud olan fikrə aiddir ki, kütləvi – ―aşağı‖ ədəbiyyat, nəinki elitar – ―yüksək‖ ədəbiyyata zidd deyil, həm 

də ―müəyyən dərəcədə onu mayalandırır‖ (5, s.7) . 

Lakin, artıq aşkar etdiyimiz kimi, alimlər bu məsələdə qəti şəkildə iki düşərgəyə bölünürlər, bədii əsərlərdə 

belə bir hadisə mümkündürmü? Tədqiqatçı izah edir ki, ―bütün məsələ məhz bu ölçüdədir və bu gün kütləvi 

və elitar ədəbiyyatın yaxınlaşması ideyasına sevinmək olmaz‖ (5, s.7). Bu problem, doğrudan da, bu gün 

araşdırmalar üçün açıqdır və həm peşəkar filoloqlara, həm də adi oxuculara düşünmək, fərziyyələr yürütmək 

və öz nəticələrini çıxarmaq imkanı verir. 

Eyni zamanda, indiki tarixi mərhələdə kütləvi ədəbiyyatda şəxsiyyət daha uğurlu həyat tərzi axtarışında 

gərgin tempdən yayındırmaq kimi əsas tələbatları ödədiyi faktını susdurmağa haqqımız yoxdur. Ədəbiyyatın 

müəyyən bir növündən digərinə keçid mərhələlərinə nəzər salsaq, qeyd etmək lazımdır ki, bu halda kütləvi 

xarakter öz sərt rasionallığı, uğura istiqamətliliyi və qəhrəmanlarının davranışındakı adekvatlığı ilə elitizmlə 

dəqiq ziddiyyət təşkil edir.  

―Kütləvi‖ və ―elitar‖, ―mərkəz‖ və ―periferiya‖, ―qlobal‖ və ―yerli‖ və s. anlayışlarına qarşı çıxan dəyər 

iyerarxiyasının azaldılması və ya tamamilə bərabərləşdirilməsi prosesini qeyd etmək son dərəcə vacibdir. 

Ədəbiyyata və mədəniyyətə iki tamamilə fərqli yanaşmanın təbliğatçıları, cəmiyyətə inqilabi müxalifət, 

bütün keçmiş və formalaşmış ənənələrə meydan oxumaq arzusundadırlar. Qeyd etdiklərimiz, ən ümumi 

mənada olsa da, sxematik olsa da, ən müasir nəsrin vəziyyətini aydın şəkildə xarakterizə edir. 

İncəsənət çoxdan elitar və kütləviliyə bölünüb. Elitar incəsənət mürəkkəb bilicilər üçün nəzərdə 

tutulub. Onun canlılığı parlaq effektlərdən asılı deyil. O, dünyanı onun tanış və tanış olmayan, qaranlıq 

tərəflərinin vəhdətində cəmlənmiş şəkildə dərk etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

 Hekayə gözlənilməzdir, saxlama, çoxlu sayda assosiasiyaların, nüansların, simvolizmin yaddaşında 

birləşməni tələb edir. Oxuduqdan sonra bir çox problem həll olunmamış qala bilər ki, bu da yeni qeyri-

müəyyənlik və narahatlığa səbəb olur. 
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XÜLASƏ 

 

Müasir cəmiyyətin eybəcərliklərini üzə çıxarmaq istəyən yazıçıların müraciət etdikləri əsas problemlərin 

təhlili buradadır. Onlardan biri guya sosialist cəmiyyətinin qanunları ilə bir araya sığmayan korrupsiya 

problemidir. Bu mövzuya toxunan yazıçılar üstüörtülü əsərlərində ―kölgə iqtisadiyyatı‖nı yaradan dövlət 

sistemini şübhə altına alırdılar. Bu əsərlərdən biri də müasirlik mövzusunun həllində, müasir qəhrəmanın 

yaradılmasında özünəməxsusluq nümayiş etdirən ―Gecə atlı‖, ―N.Rəsulzadənin ruhları arasında‖ və Elçinin 

―Ölüm hökmü‖ idi. 

            O dövrün rus nəsrində də ―rəssamın yaradıcılıq şüurunun təkamülü‖ ilə bağlı problemlərin qoyuluşu 

və ―müsbət qəhrəman‖ın çevrilməsi yenidən vurğulanır, tədricən ―sosialist realizmi‖ çərçivəsindən 

qurtulmağa başlayır. Bu dövrün istər rus, istərsə də Azərbaycan nəsrində sosialist realist ―Olimp‖dən 

didərgin düşmüş, mənəvi maksimalizm bəxş edilmiş, hələ də inqilab ideyalarına inanan, onlara xidmət 

naminə canlarından keçməyə hazır olan qəhrəmanlar meydana çıxır. 

             Müasir həyatı bütün sərt həqiqəti və həqiqiliyi ilə göstərmək bacarığı V.Şukşinin yaradıcılığını 

fərqləndirir. Yazıçı 1960-cı illərin əvvəllərindən görünməyə başlayan hekayələrində müasir həyatı müxtəlif 

formalarda, müxtəlif personajların obrazlarında göstərir. Onun qəhrəmanları, əsasən, ―sönüklük və eyniliyə‖ 

dözmək istəməyən, fərdiliyini və orijinallığını nümayiş etdirməyə çalışan insanlardır, bunlar V.Şukşinin 

―qəribələri‖dir. 

             V.Astafyev fərqli məcrada müasirliyi və müasir qəhrəmanları göstərir. ―Kədərli detektiv‖ hekayəsi 

sovet dövründə Rusiyanın əyalət şəhərinin həyatını bütün həll olunmayan problemləri ilə açır. V.Astafyevin 

qəhrəmanı da özünəməxsusdur. Bu, bu kiçik şəhərdə sonsuz cinayət axını ilə mübarizə aparan bir polis 

məmurudur. 

             Müasir qəhrəmanın daxili aləmini açmağa üstünlük verən Maqsud İbrahimbəyov, Çingiz 

Hüseynovun əsərlərində də müasirlik və qəhrəmanlar mövzusunun maraqlı həlli yolları verilir, onun 

vasitəsilə müasir cəmiyyətin durumuna, onun problemlərinə öz qiymətlərini verirlər. Onların əsərlərində 

müasir insanın mənəvi-əxlaqi problemlərinə diqqət yetirilir. 

Açar sözlər – Müasirlik, Bədii Dərk, Əsər, Müasir Qəhrəman 

 

ABSTRACT 

Here is an analysis of the main problems addressed by writers who want to reveal the ugliness of modern 

society. One of them is the problem of corruption, which is allegedly incompatible with the laws of socialist 

society. In their covert work, the writers questioned the state system that created the "shadow economy." 

One of these works was "Night Horseman", "Among the souls of N.Rasulzade" and "Death sentence" of 

Elchin, which showed originality in solving the problem of modernity, in the creation of a modern hero. 

            The Russian prose of that time also emphasizes the problems related to the "evolution of the artist's 

creative consciousness" and the transformation of the "positive hero", gradually beginning to get rid of the 

"socialist realism". In both Russian and Azerbaijani prose of this period, there are heroes who were expelled 
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from the socialist realist Olympus, endowed with moral maximalism, who still believed in revolutionary 

ideas and were ready to sacrifice their lives for their service. 

             The ability to show modern life with all the harsh truths and realities distinguishes Shukshi's work. 

In his stories, which began to appear in the early 1960s, the writer depicts modern life in various forms, in 

the images of different characters. His heroes are mainly people who do not want to tolerate "dullness and 

identity" and try to demonstrate their individuality and originality, they are "strange" V. Shukshi. 

             V.Astafyev shows modernity and modern heroes in a different way. The story of "Sad Detective" 

opens the life of the Russian provincial city in the Soviet era with all the unresolved problems. V.Astafyev's 

hero is also unique. This is a police officer who is fighting an endless stream of crime in this small town. 

             Magsud Ibrahimbayov and Chingiz Huseynov, who prefer to reveal the inner world of the modern 

hero, also give interesting solutions to the theme of modernity and heroes, through which they assess the 

state of modern society and its problems. Their works focus on the moral problems of modern man. 

Keywords - modernity, artistic understanding, work, modern hero 

 

GĠRĠġ 

1960-80-ci illərin nəsrində indiki dövrü işıqlandırmaq üçün yazıçıların müraciət etdikləri problemlərdən biri 

də sosialist cəmiyyətində korrupsiya fenomenidir. Bu dövrdə konkret işdə kimin maraqlarının ön plana 

çıxarılmasından asılı olaraq, bu problemin həllinə müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. Dövlətin korrupsiya ilə 

məşğul olan kölgə iqtisadiyyatının nümayəndələrinə zahirən barışmaz münasibəti, bu neqativ halın kökünün 

kəsilməsindən danışması, cəmiyyətin vəziyyətinin zahirən ―çiçəklənən‖ mənzərəsinə kölgə salması mediada 

sadəcə olaraq təkrarlanan sözlər idi. 

Şərin kökünü kölgə iqtisadiyyatı ilə məşğul olan, xalqın xeyrinə qazanc əldə edən şəxsin özündə deyil, 

ictimai-siyasi quruluşda görən sadə insanların münasibəti buna qarşı çıxır. Axı o, insandan əvvəl alternativ 

qoyur: ya oğurlayıb ailənizə insani şərait yaradın, ya da yüksək əxlaqi prinsipləri rəhbər tutaraq mənəvi 

cəhətdən təmiz, uca bir insan olun və hər şeyə ehtiyac duyaraq bir çoxları kimi yaşayın. , hətta ən zəruri, 

buna baxmayaraq yorulmadan çalışırsınız. 

Müasir dünyada yaşamaq probleminin mürəkkəbliyini dərk edən insan korrupsiyanın və kölgə 

iqtisadiyyatının səbəblərini bir şəxsdə deyil, cəmiyyətin ümumi vəziyyətində axtarır. Və rəsmi ideologiya 

tərəfindən ―damğalananlara‖ artıq fərqli emosional münasibət bəsləyir. Onların işgüzar qabiliyyətlərinə təbii 

ki, müəyyən dərəcədə heyran olmaq, onlarda sırf insani keyfiyyətləri görmək olar. Ancaq ən başlıcası, 

onların cəngəllik qanunlarına uyğun həyatıdır, onları amansız, hiyləgər, xain, vicdansız olmağa məcbur edir, 

çünki onların aləmində başqa cür yaşamaq mümkün deyil. 

Belə bir mövqe rəsmi ideologiya tərəfindən bəyənilmədi, çünki o, mövqeyə açıq şəkildə riayət etməli idi: 

sovet qanunları, partiya və dövlət prinsipləri bütün xalqın maraqları ilə açıq şəkildə üst-üstə düşür, ona görə 

də heç bir şey sənətkarın dünyaya baxmasına mane ola bilməz. bunu bu mövqelərdən görmək. Müasir 

dünyaya başqa bir baxış liberal hesab olunurdu. Liberalizm isə bir anlayış olaraq, ənənəvi olaraq, 80-ci 

illərin birinci yarısının sonuna qədər sırf mənfi məna kəsb edirdi və yalnız son onilliyin sonunda 

liberalizmin insanın mədəniyyətinin əlaməti ola biləcəyinə inanmağa başladı. başqa insanların mövqelərinə, 

yad fikirlərə dözmək bacarığı . 

Mövcud situasiyaya qeyri-müəyyən emosional qiymət verən, dövlət mövqeyini şübhə altına alan əsərlər, 

məsələn, N.Rəsulzadənin ―Gecə atlısı‖ kimi əsərlər çox haqlı olaraq cəsarətli bədii akt kimi qəbul edilirdi, 

çünki ilk növbədə hər şeydən əvvəl, mövqelərinin müstəqilliyi ilə. 1980-ci illərin ikinci yarısından etibarən 

belə ideoloji bəyanatlar və ideoloji göstəricilər öz gücünü itirməyə başladı. 

Əgər 70-ci illərdə rəsmi ideologiyanın tələblərinə uyğun gəlməyən əsər itaətsizlik təzahürü kimi qəbul 

edilirdisə, 80-ci illərdə həmin əsər artıq real vəziyyəti əks etdirən mətn kimi qəbul edilirdi. Belə ki, 
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Mehriban Vəzirovanın ―Üç min 500‖ hekayəsi onun adından danışılan, rüşvət almaq və bununla da öz 

həyatını hansısa yolla tənzimləmək niyyətində olan şəxsin müasir cəmiyyətin bədbəxt məxluqu kimi 

göstərilməsi ilə diqqət çəkir. Bu quldur, yaramaz deyil, bədbəxt adamdır. Qanun pozucularına münasibətdə 

ciddi hüquqi mövqe tutan digər əsərlərin fonunda bu hekayə insanın bədii bilik üfüqlərini genişləndirən 

ədəbi hadisə kimi qəbul edilir. Bu hekayəni Aqşin Babayevin bir ildən sonra çap olunmuş ―Zəlzələ‖ romanı 

ilə müqayisə edəndə üzə çıxır. 

Yazıçı romanın bütün məzmunu ilə bu cür ―qərarsızlığın‖ dəyərini, şirnikləndiricilərə boyun əyməmək 

bacarığını göstərməyə çalışır. 

Təəssüf ki, yazıçı ―sovet‖ istehsalı sferasında cinayət əməllərinin motivlərində daha mürəkkəb məqamları 

nəzərə almaqda az maraqlıdır. Əgər 1970-ci illərdə insanların həyat səviyyəsini, qanunvericiliyin inzibati-

amirlik sisteminə xidmət vasitəsinə çevrilməsini nəzərə alsaq, o zaman bu cəhətləri təhlil etmək, ən azından 

bədii əsərdə çox maraqlı olardı. bu dövrün insanını onun cəmiyyətlə, sosial həyatla mürəkkəb münasibətində 

nəzərdən keçirmək üçün böyük imkanlar yaradır. ―Qaynar nöqtələrə‖ çox yaxınlaşan Aqşin Babayev onların 

təhlilindən, ümumiləşdirmələrindən yayınır, əsas diqqəti cinayət hadisəsi kimi göstərməyə yönəldir. 

Bu baxımdan Elçinin ―Ölüm hökmü‖ romanı sovet dövrünün ―kölgə iqtisadiyyatı‖ adamlarının təsvirində 

irəliyə doğru atılmış addımdır. Müasirlik mövzusunun həllində və mövzunun həllində müasir qəhrəmanın 

yaradılmasında orijinallıq yazıçının yeniliyini təmin edirdi. Burada yeni olan, ilk növbədə, Azərbaycanın 

kölgə iqtisadiyyatının görkəmli nümayəndəsi Əbdül Kəfərzadənin obrazıdır. Bu obrazın yeniliyi ondadır ki, 

onu yazıçı həmin geniş imkanlardan məharətlə istifadə edən bir insan kimi göstərir. e böyük pul qazanmaq 

imkanları, ona inzibati-amirlik sistemi təqdim edir. Yazıçı öz taleyini təsvir edərək düz, meylli qınaqdan 

qaçır. 

Romanda Əbdül Kəfərzadənin həyatı təkcə hadisələr silsiləsi ilə açılmır, hər biri onun daxili, mənfur 

mahiyyətini açır. Yazıçının məqsədi qəhrəmanı ifşa etmək deyil. O, çoxşaxəli obraz yaradır ki, o, tədricən 

gündəlik hadisələr silsiləsi, öz hərəkətləri, müxtəlif təzahürlərdə bizə üzə çıxır. Yazıçını məsələnin hüquqi 

tərəfi yox, bu güclü və bacarıqlı insanın taleyində tədricən həyata keçirilən mənəvi cəza maraqlandırır. 

―Ölüm hökmü‖ romanında biz qəhrəmanın həyat yoldaşına toxunan nəvazişinin, artıq qocalıqda olan ər-

arvad münasibətlərinin şahidi oluruq. Bütün bunlar əvvəlki ədəbiyyatda formalaşmış ―mənfi‖ personajların 

ailə həyatının stereotipik nümayişi ilə ziddiyyət təşkil edir. 

Elçinin romanında Əbdül Kəfərzadənin qızı, kürəkəni, nəvəsi ilə münasibətinin təsviri də belə insanların və 

onun nəslinin stereotip təsvirinə qarşıdır. ―Ölüm hökmü‖ romanında və rayonun partiya aparatı daxilindəki 

incə intriqalarda verilmişdir. Və burada məlum olur ki, təkcə Əbdül Kəfərzadə kimi iş adamları deyil, həm 

də raykom katibləri qazancla məşğuldurlar. Rayon komitəsinin birinci katibinə kral zərbxanasının qızıl 

sikkələri (daşınmaz əmlaka kapital qoyuluşu) lazım idi və Əbdül Kəfərzadə bundan pul qazana bildi. Kral 

sikkələri tapmadan saxta pullar istehsal edir və bundan iki yüz min rubl qazanır. Burada hesablama sadədir: 

onun hiylələri o qədər də tez üzə çıxmayacaq, çünki Qaribli kimi insanlar yağışlı bir gündə qənaət etmək 

üçün bu sikkələri alırlar. Hətta saxtakarlıq aşkarlansa belə, köhnə partiya üzvü, raykom katibi bu barədə 

prokurorluğa məlumat verməyəcək, çünki orada qızıl almaq üçün bu qədər pulunun haradan olduğunu izah 

etməli olacaq. belə miqdarlar. 

Sadaladığımız xüsusiyyətlər romanın yalnız bir fəslində cəmlənib və sanki oxucunun Əbdül Kəfərzadə 

fenomeni ilə ilkin tanışlığını ifadə edir. Aydındır ki, yazıçı mətnin kiçik bir fraqmentində Əbdül 

Kəfərzadənin çoxölçülü şəxsiyyətini, ikitərəfli cizgilərini üzə çıxararaq kifayət qədər həcmli məlumatları 

cəmləməyə nail olub, bunun nəticəsində Azərbaycan nəsrində müasirlik haqqında yeni ədəbi tip yaranır. 

Ümumiyyətlə, o dövrün Azərbaycan nəsrində ―kölgəli adam‖ obrazı mühüm yer tuturdu. Burada oxucular 

arasında böyük uğur qazanmış ―Gecə atlısı‖ndan başlayaraq bu mövzunu narahat edən N.Rəsulzadənin 

əsərini nümunə kimi göstərmək yerinə düşər. Üstəlik, o, bir gəncin formalaşmasında maraqla əlaqələndirilir. 

Əgər Əbdül Kəfərzadə, qeyd etdiyimiz kimi, atasının mənəvi alçaqlığından, əxlaqi eybəcərliyindən 
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təsirlənməyən firavan ailəsi və övladları varsa, N.Rəsulzadə bütün diqqətini insanların ailəsində həyatın 

bəyəndiyi nəticələrə yönəldir. Kəfərzadə aparır. Bu fərq yazıçıların hər birinin qarşısına qoyduğu məqsəddə, 

hər birinin seçdiyi əxlaqi perspektivdə olur. General Elçində cəmləşən və bu şərin mənbəyində, 

N.Rəsulzadədə isə onun qurbanlarında göstərilən şər obrazıdır. 

Beləliklə, gördüyümüz kimi, 1960-80-ci illərdə realizm istiqamətində inkişafını davam etdirən rus və 

Azərbaycan ədəbiyyatı müasirlikdən bəhs edən bir sıra sanballı əsərlərlə zənginləşmişdir. Bu dövrün 

kitablarında istehsal problemləri deyil, mənəvi və əxlaqi problemlər getdikcə daha çox yer tutur. Adi insana, 

onun daxili aləminə və bununla bağlı problemlərə diqqət yenidən canlandı. 
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MÜASĠR AZƏRBAYCAN DĠLĠNDƏ VƏ GÖYTÜRK YAZILARINDA ĠSMĠN HALLARI 
(CASES OF NAMES IN MODERN AZERBAIJANI LANGUAGE AND GOYTURK WRITINGS) 

(MODERN AZERBAYCAN DILI VE GÖYTÜRK YAZILARINDA ISIMLERIN ÇEKIMLERI) 

 

Prof. Həcər Hüseynova 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, filologiya fakültəsi,  ORCID NO:https://orcid.org/0000-0002-3223-427X  

 

XÜLASƏ 

Dilimizin morfoloji sistemində özünəməxsus səciyyəvi cəhətləri ilə seçilən hal kateqoriyası, əsasən,  

ismə məxsus olan qrammatik kateqoriyalardan biridir. Hal kateqoriyasının zəngin inkişaf tarixi olmuşdur. 

Bütün türk dillərinin morfoloji sabitliyini hal kateqoriyasında konkret şəkildə izləmək mümkündür. Hal 

kateqoriyasının çox kiçik dəyişmələrlə işlənmiş morfoloji göstəriciləri dilimizin inkişafının bütün 

mərhələlərində və tarixi türk yazılı mətnlərində, Göytürk (Orxon-Yenisey abidələri) yazılı mətnlərdə 

müşahidə edilmişdir. 

Məlumdur ki, müasir Azərbaycan ədəbi dilində adlıq halın morfoloji göstəricisi yoxdur. Lakin bu dil 

hadisəsi adlıq halın müasir vəziyyətini ehtiva edir. Lakin Azərbaycan və digər türk dillərində tarixən adlıq 

halın morfoloji göstərici ilə işlənmə halı olmuşdur. Yəni, əsasən,  xüsusi adlar –y, -ay göstəricisi ilə 

işlənmişdir. Məsələn,  Cəmiləy corab toxuyer (6. s.62). Eyni zamanda onu da qeyd etmək lazım idi ki, 

axısqa dilində ―-y‖ şəkilçisi həm də təsirlik hal (qeyri-müəyyən) şəkilçisi kimi işlənir. Məsələn, Qapıy 

yüzümə o açdı. Müasir Azərbaycan ədəbi dili üçün  isə bu dil hadisəsi arxaikləşmişdir. 

İkinci hal kimi qəbul edilən yiyəlik halın da səciyyəvi cəhətləri olmuşdur. Yiyəlik hal sahiblik, aidlik 

məzmunu bildirir və -ın
4 
şəkilçisi ilə formalaşır. Lakin  Azərbaycan dilinin tarixi inkişafını izlədikdə (-ın

4
, -

nın
4
) variantı ilə yanaşı, -nıŋ variantı da fəal işlənmişdir. Bu hala həm Orxon-Yenisey yazılarında, həm də 

klassik ədəbiyyatda rast gəlinir: ―Bilgə kağanıŋ bodunun iliŋ‖. Uyğur yazılarında, Kaşqarlının ―Divanı‖nda 

da bu fakta rast gəlinir. Orxon Yenisey yazılarında ―mən, biz‖ əvəzlikləri ―meniŋ, biziŋ‖ şəklində işlənmiş, 

daha sonrakı dövrlərdə ŋ-samiti –m samiti ilə əvəzlənmişdir. Bu fakta ―Kitabi-Dədə Qorqud‖da, Kaşqarlıda 

rast gəlinir. 

Açar Sözlər: Isim, Ad, Ismin Halları, Söz... 

SUMMARY 

In the morphological system of our language, the category of cases, distinguished by its peculiarities, 

is one of the grammatical categories, mainly belonging to the noun. The case category has a rich history of 

development. The morphological stability of all Turkic languages can be traced concretely in the case 

category. Morphological indicators of the case category, developed with very small changes, were observed 

at all stages of the development of our language and in historical Turkish written texts, Goyturk (Orkhon-

Yenisei monuments) written texts. 

It is known that in the modern Azerbaijani literary language there is no morphological indicator of the 

nominative case. However, this linguistic phenomenon includes the current state of the nominal case. 

However, in Azerbaijani and other Turkic languages, historically, the nominal case has been developed with 

morphological indications. That is, mainly special names are developed with the index -y, -month. For 

example, Jamilai socks a weaver (6. p.62). At the same time, it should be noted that in the Akhisga 

language, the suffix "-y" is also used as a suffix of the case (indefinite). For example, he opened the door for 

me. For the modern Azerbaijani literary language, this linguistic phenomenon has become archaic. 

The second case, ownership, was also characteristic. The possessive case denotes the content of 

ownership and belongs to the suffix -4. However, when observing the historical development of the 

Azerbaijani language, along with the variant (-in4, -nyn4), the variant -nıŋ was also actively developed. This 

https://orcid.org/0000-0002-3223-427X
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situation is found both in the Orkhon-Yenisei inscriptions and in the classical literature: "The year of Bilga 

Kagan's body". This fact is also found in Uyghur writings and in Kashgarli's "Divan". In Orkhon Yenisei's 

writings, the pronouns "I, we" were used in the form "meniŋ, biziŋ", and later the ŋ-summit was replaced by 

the -m summit. This fact is found in "Kitabi-Dada Gorgud", Kashgarli. 

Keywords: Name, Name, Case Of The Name, Word ... 

 

ÖZET 

          Dilimizin morfolojik sisteminde, özellikleriyle ayırt edilen vakalar kategorisi, esas olarak isme ait olan 

gramer kategorilerinden biridir. Vaka kategorisi zengin bir gelişim geçmişine sahiptir. Tüm Türk dillerinin 

morfolojik kararlılığı durum kategorisinde somut olarak izlenebilmektedir. Çok küçük değişikliklerle gelişen 

vaka kategorisinin morfolojik göstergeleri, dilimizin gelişiminin tüm aşamalarında ve tarihi Türkçe yazılı 

metinlerde, Göytürk (Orhon-Yenisey anıtları) yazılı metinlerde gözlenmiştir. 

Modern Azerbaycan edebi dilinde yalın halin hiçbir morfolojik göstergesinin olmadığı bilinmektedir. 

Ancak bu dilsel fenomen, nominal durumun mevcut durumunu içerir. Ancak Azerice ve diğer Türk 

dillerinde tarihsel olarak ad durumu morfolojik belirtilerle geliştirilmiştir. Yani, esas olarak -y, -ay indeksi 

ile özel isimler geliştirilir. Örneğin, Jamilai bir dokumacıya çorap örüyor (6. s.62). Aynı zamanda Ahisga 

dilinde "-y" ekinin de durum eki (belirsiz) olarak kullanıldığını belirtmek gerekir. Mesela benim için kapıyı 

açtı. Modern Azerbaycan edebi dili için bu dil olgusu arkaik hale geldi. 

İkinci durum, sahiplik de karakteristikti. İyelik durumu, mülkiyetin içeriğini belirtir ve -4 son ekine aittir. 

Ancak Azerbaycan dilinin tarihsel gelişimine bakıldığında (-in4, -nyn4) varyantı ile birlikte -nıŋ varyantı da 

aktif olarak gelişmiştir. Bu duruma hem Orhun-Yenisey yazıtlarında hem de klasik literatürde "Bilga 

Kağan'ın naaşının yılı" şeklinde rastlanmaktadır. Bu gerçek Uygur yazılarında ve Kaşgarlı'nın "Divan"ında 

da mevcuttur. Orhun Yenisey'in yazılarında "ben, biz" zamirleri "meniŋ, bizimŋ" şeklinde kullanılmış ve 

daha sonraki dönemlerde bunların yerini ŋ-zirve -m zirvesi almıştır. Bu gerçek Kaşgarlı "Kitabi-Dada 

Gorgud" da bulunur. 

Anahtar Kelimeler: Isim, Ad, Ismin Durumu, Kelime ... 

 

GIRIġ 

Məlumdur ki, müasir Azərbaycan ədəbi dilində adlıq halın morfoloji göstəricisi yoxdur. Lakin bu dil 

hadisəsi adlıq halın müasir vəziyyətini ehtiva edir. Lakin Azərbaycan və digər türk dillərində tarixən adlıq 

halın morfoloji göstərici ilə işlənmə halı olmuşdur. Yəni, əsasən,  xüsusi adlar –y, -ay göstəricisi ilə 

işlənmişdir. Məsələn,  Cəmiləy corab toxuyer (İ.Kazımov. Axısqa türklərinin dili.Bakı.1999. s.62). Eyni 

zamanda onu da qeyd etmək lazım idi ki, axısqa dilində ―-y‖ şəkilçisi həm də təsirlik hal şəkilçisi kimi 

işlənir. Məsələn, Qapıy yüzümə o açdı. Müasir Azərbaycan ədəbi dili üçün  isə bu dil hadisəsi 

arxaikləşmişdir. 

AraĢdırma: 

İkinci hal kimi qəbul edilən yiyəlik halın da səciyyəvi cəhətləri olmuşdur. Yiyəlik hal sahiblik, aidlik 

məzmunu bildirir və -ın
4 
şəkilçisi ilə formalaşır. Lakin  Azərbaycan dilinin tarixi inkişafını izlədikdə (-ın

4
, -

nın
4
) variantı ilə yanaşı, -nıŋ variantı da fəal işlənmişdir. Bu hala həm Orxon-Yenisey yazılarında, həm də 

klassik ədəbiyyatda rast gəlinir:  

1)―Bilgə kağanıŋ bodunun iliŋ‖.  

Uyğur yazılarında, Kaşqarlının ―Divanı‖nda da bu fakta rast gəlinir. Orxon Yenisey yazılarında ―mən, 

biz‖ əvəzlikləri ―məniŋ, biziŋ‖ şəklində işlənmiş, daha sonrakı dövrlərdə ŋ-samiti –m samiti ilə əvəzlənmişdir.  

Bu fakta ―Kitabi-Dədə Qorqud‖da, Mahmud Kaşqarlının ―Divan‖ında da rast gəlinir. Əlisa Şükürlüyə 

görə yiyəlik hal şəkilçisi tarixən digər hal şəkilçilərindən sonra yaranmışdır. Əvvəllər -an, -en şəklində də 

işlənmişdir. Məsələn; türk dil ailəsinin oğuz qrupuna daxil olan qaqauz dilində sokak-sokaan; inek-inean və s. 
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Azərbaycan dilində və yazılı abidələrdə ismin məkani hallarının ifadə vasitələrindən bəhs oluna bilər. 

Yönlük halın ifadə etdiyi məna çalarları arasında yəni məkan, zaman, məqsəd, obyekt və subyektin çatma yeri 

və s. mənalar da vardır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, həmin məna çalarları tarixən Azərbaycan dilində mövcud olmuşdur. Tarixən 

dilimizin inkişafı tarixində ismin halları sırasında həm yönlük hal, həm yönəlmə halı, həm də yönəlmə-

istiqamət halı olmuşdur. Yönlük hal-ka,-kə, -a. -ə, -ya, -yə; yönəlmə halı –rı, -ri, -ra, -rə, -ar, -ər; yönəlmə-

istiqamət halı isə -karu, -kəru, -aru, -ərü, -ğaru şəkilçiləri ilə düzəlmişdir. Bunların hər biri müxtəlif mənaları 

ifadə etmişdir ki, həmin mənalar arasında məqsəd, obyekt, subyekt, zaman və digər mənalar müşahidə edilir. 

          H. Mirzəzadənin ―Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası‖ kitabına istinad edərək yönlük halın 

göstəricilərinin yerlik halın da yerinə işləndiyini qeyd edə bilərik və eyni zamanda qədim yazılı 

abidələrimizdə bu halın əksinin də şahidi olduğunu bildirir. Ancaq müəllifin araşdırdığı qədim abidə və 

orada olan nümunəyə tədqiqatda rast gəlmədik, əvəzində yenə Hadı Mirzəzadənin ―Azərbaycan dilinin tarixi 

qrammatikası‖ kitabı qeyd olunur.  Burada lokativliyin ifadə vasitəsi olan yerlik halın qədim Azərbaycan 

dilində yönlük halın göstəriciləri ilə də işlənmə səbəblərini qeyd etmək  lazımdır. 

Təsirlik hal: Təsirlik haldan bəhs edərkən onun tarixən bütün türk dillərində -ığ, ig, -uğ,-üg 

şəkilçisindən bəhs edilməli idi: Bodunuğ süg- qoşunu çəkdi. 

Müasir Azərbaycan ədəbi dilində təsirlik hal üzərində iş icra edilən obyekti bildirir, samitlə bitən 

sözlərə -ı,-i,-u,-ü; saitlə bitən sözlərə -nı,-ni,-nu,-nü şəkilçilərini artırmaqla düzəlir. Bu zaman şəkilçilyə 

qoşulan (n) samiti bitişdirici samit hesab edilir. Nümunələrə baxaq; 

I. Vətən-vətəni 

Sən-səni 

Gözəl-gözəli və s. 

Dünya-dünyanı 

Lakin istisna hallarda və əcnəbi sözlərdə həmin n samiti, (y) samiti ilə əvəzlənir.Məsələn; 

Su-suyu 

Mənbə-mənbəyi 

Tale-taleyi və s. 

Təsirlik halda bəzi dialektlərdə (Qazax, Tovuz, Qobu) bitişdirici y samitinin işlənməsindən bəhs edilir. 

Burada Azərbaycan dilinin Qərb qrup dialektinin ayrım şivəsində, eyni zamanda türk və qaqauz ədəbi dilində 

həmin elementin qorunduğu müşahidə edilir.  

Eyni zamanda ismin halları istər göytürk yazılarında. İstərsə də müasir ədilimizdə, xüsusilə də 

dialektlərdə bir-birini əvəz edə bilir. Hər birimizə məlumdur ki, təsirlik halın yönlük halı əvəz etməsi tarixi 

dil hadisəsidir. Müasir dövrdə, dilimizin dialektlərində (şərq, şimal) həmin dil faktı qorunub saxlanmışdır: 

Allah atanı rəhmət eləsin// Allah atana rəhmət eləsin. 

Təsirlik halın yapon dilində keçən müddəti və vaxtı bildirir. Bu fakt Azərbaycan dilində də vardır: 

Gecəni yatmadı. Bütün günü işlədi və s. 

Yerlik halın tarixən sabit olması, -da, -də, -a, -ə, -ya, -yə şəkilçiləri ilə formalaşdığı göstərilmişdir. 

Əslində tarixi arxetipinə nəzər salsaq, -da, -də şəkilçisi ilə yanaşı, -ta, -tə şəkilçisindən də istifadə edilmişdir. 

Yerlik hal 1) işin, hərəkətin yerini, 2) zamanını, 3) çıxış nöqtəsini və s. bildirmişdir. Bunu nümunələr əsasında 

izah etmək mümkündür. Məsələn; 

 Saat 7-də görüşərik; Yayda kəndə gedəcəyəm--cümlələrində yerlik hal hərəkətin zamanını bildirir. 

Əkinçilər tarlada çalışırdılar; Şəhərdə böyük izdiham vardı-cümlələrində yerlik hal iş, hal, hərəkətin yerini 

ifadə etmişdir. Bu cür nümunələrin sayını artırmaq mümkündür. Məkan məzmunu bildirən və məkani-

qrammatik hallardan biri olan yerlik halda işlənən sözlərin mətn daxilində sintaktik vəzifəsi yer zərfliyi 

olmaqdır. Uşaqlar həyətdə oturmuşdular. (harada-həyətdə-yer zərfliyidir). Piri baba Qaraca qızı bağda 

gəzdirdi-Cümləsində bağda sözü harada sualına cavab verir və yer zərfliyi funksiyasında çıxış edir).  
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Dilimizdə ismin halları sırasında məkani-qrammatik hallardan biri də çıxışlıq haldır. Morfoloji 

göstəricisi -dan, -dən şəkilçisidir. 

Azərbaycan dilində çıxışlıq halın morfoloji əlamətlərindən (-dan, -dən) bəhs edilsə də, tarixən bu halın 

inkişafından, morfoloji əlamətlərindən bəhs edilməmişdir. Yəni tarixi mənbələrdə, yazılı abidələrdə çıxışlıq 

halı bildirmək üçün –tan, -tən, -tın, -tin (l,n,r sonorlarından sonra); -dantan, -danyan, -dənyən, -dantanyan 

(Orxon-Yenisey); şəkilçilərindən istifadə edilmişdir. ―dan+tan‖ variantı çıxışlıq hal şəkilçisinin sözə iki dəfə 

artırılması kimi izah edilir (Q. Ramsted). 

 Həmin dil hadisəsi ilə Azərbaycan dilinin Qərb dialektlərində bu gün də qarşılaşdığımız oğuz 

elementidir. Məsələn, obaşdan- nan, çoxdan-nan və s. göstərdiyimiz element müasir Azərbaycan ədəbi dilimiz 

üçün arxaikləşmiş dil hadisəsidir. Arxetipi qədim yazılı kitabələrdə. Orxon-Yenisey yazılarında , ―Divan‖da, 

Kaşqarlı ―Lüğəti‖ndə və orta əsrlər klassik ədəbi nümunələrimizdə rast gəldiyimiz linqvistik xüsusiyyətlərdir. 

Nəticə: 

Nəticə olaraq türk dilində, o cümlədən Azərbaycan dilində ismin hallanarkən aldığı vəziyyəti belə 

təqdim etmək mümkündür:  

Ev uzaktadır. 

Evin içi. 

Eve gidiyor//gedir. 

Evi gördüm.   

Evde çalışıyor//çalışır.  

Evden geliyor// gəlir.  
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ƏDƏBĠ DĠLDƏ ARXAĠKLƏġMĠġ SĠFƏTLƏR QƏRBĠ AZƏRBAYCAN ġĠVƏLƏRĠNDƏ 
(ADJECTIVES WHICH USED IN ACCENTS OF WESTERN AZERBAIJAN BECAME ARCHAIC LITERARY 

LANGUAGE) 

 

Sevinc Sərhad qızı Sadıqova 
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

 

XÜLASƏ 

Xalqımızın əzəli yaşayış məskənlərindən olan Qərbi Azərbaycan ərazisindən bu torpaqların aborigen 

əhalisi olan Azərbaycan türkləri zorla qovulduqdan sonra Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində 

məskunlaşmışlar. Bu proses nəticəsində kompakt yaşayışdan məhrum olduqlarına görə, onların dialekt-şivə 

xüsusiyyətləri getdikcə neytrallaşır. Halbuki Qərbi Azərbaycan dialekt və şivələri zəngin leksik və 

qrammatik xüsusiyyətlərə malikdir, Azərbaycan dilinin ən qədim dövrlərinin izlərini özündə yaşatmaqdadır 

ki, bunların da tədqiqi Azərbaycan dilinin tarixinin öyrənilməsi baxımından müstəsna dərəcədə 

əhəmiyyətlidir. Dialekt və şivələrdə işlənən, lakin müasir ədəbi dil baxımından arxaikləşən söz və ifadələrin 

müəyyənləşdirilməsinin ən doğru yolu onların yazılı abidələrdə tapılması, müqayisə edilməsi, 

qarşılaşdırılması, təhlil edilməsidir. Dil hadisələrinin tarixi inkişafını tam ardıcıllıqla izləmək işi, dialektoloji 

faktlara olan ehtiyacı aydınca hiss etdirir. Yazılı abidələrdən toplanan faktlar dialektoloji tədqiqat 

nəticəsində əldə edilən faktlarla tamamlanarsa, dilin tarixi inkişaf yollarını və xüsusiyyətlərini aydın-

laşdırmaq, qismən asanlaşır. 

Qərbi Azərbaycan şivələrində bir sıra leksik vahidlər vardır ki, bunlar tarixən ədəbi dildə də işlək 

olmuş, sonradan arxaikləşərək ədəbi dildən çıxmış, lakin şivələrdə mühafizə olunmuşdur. Bu yazımızda 

Qərbi Azərbaycan şivələrində işlənən, ədəbi dildə arxaikləşmiş sifətləri nəzərdən keçirəcəyik. Qərbi 

Azərbaycan şivələrində işlənən sifətləri leksik-semantik xüsusiyyətlərinə görə aşağıdakı kimi qruplaşdıra 

bilərik: 1) İnsana məxsus xarici görkəm və cismani əlamətləri bildirən sifətlər; 2) Xarakter və psixoloji 

xüsusiyyətləri bildirən sifətlər; 3) Ümumi şəkildə əlamət və keyfiyyət bildirən sifətlər; 4) Heyvanlara aid 

əlamətləri bildirən sifətlər. 

Bu sözlər klassik bədii əsərlərdəki Azərbaycan ədəbi dilində müşahidə olunur. Lakin bu sözlər ədəbi 

dildə tədricən işləkliyini itirmişdir. Bəzi dialekt və şivələrdə, o cümlədən Qərbi Azərbaycan şivələrində 

qalmışlar. Bu sözlərin ədəbi dildə işlənməsi təqribən XVIII əsrin ortalarına qədər davam etmişdir. XVIII 

əsrin sonu, XIX əsrin əvvəllərindən başlayaraq tədricən ədəbi dildən çıxmışlar. 

Açar Sözlər: Dialekt, Arxaizm, Sifət, Ədəbi Dil, Azərbaycan Dili, Qərbi Azərbaycan. 

 

SUMMARY 

After the forced expulsion of the Azerbaijani Turks, the aboriginal population of these lands from the 

territory of Western Azerbaijan, one of the ancient settlements of our people, they settled in different regions 

of Azerbaijan. As a result of this process, they lose their compact life, and their dialectal features become 

increasingly neutral. However, Western Azerbaijani dialects and accents have rich lexical and grammatical 

features, It contains traces of the most ancient periods of the Azerbaijani language, the study of which is 

extremely important in terms of studying the history of the Azerbaijani language. The surest way to define 

words and expessions used in dialects and accents, but which have become archaic in the modern literary 

language, is the identification, comparison, analysis of these words and expressions in written monuments. 

The work of pursuing the full sequence of the historical development of linguistic occurrences clearly 

demonstrates the necessity of dialectical facts. If the facts collected from written monuments are 

supplemented by dialectical facts, then finding out the ways of the historical development of the language 

will be partly easy.  

There are a number of lexical units in the dialects of Western Azerbaijan, which were historically used 

in the literary language, and later became archaic and out of the literary language, but preserved in the 

accents. In this article, we will look at archaic adjectives used in Western Azerbaijani accents. Adjectives 

used in Western Azerbaijani accents can be grouped according to their lexical-semantic features as follows: 

1) Adjectives denoting human appearance and physical features; 2) Adjectives denoting character and 

psychological features; 3) Adjectives denoting character and quality in general; 4) Adjectives for animals. 

This words found in the classical literature of Azerbaijan literary language. But is this words qradually 

lost the use of literary language. And remained in some dialects and accents, also in accents of Western 
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Azerbaijan. Using of this words  in literary language contuniud till middle of XVIII century. In end of XVIII 

and begining of XX century gradually fell into dissuse of literary language.  

Keywords: Dialects, Archaism, Adjectives, Literary Language, Azerbaijan Language, Western Azerbaijan. 

 
 

GIRIġ 
―Sifət adlanan nitq hissəsi üzrə Azərbaycan şivələri leksik cəhətdən daha dəqiq surətdə bir-birindən 

fərqləndirilə bilər‖ [1.55]. Həqiqətən də, Azərbaycan dilinin digər dialekt və şivələrində olduğu kimi, Qərbi 

Azərbaycan dialekt və şivələrində də bu nitq hissəsinə aid spesifik vahidlər çoxdur. Qərbi Azərbaycan 

şivələrində işlənən sifətləri leksik-semantik xüsusiyyətlərinə görə aşağıdakı kimi qruplaşdıra bilərik: 1) 

İnsana məxsus xarici görkəm və cismani əlamətləri bildirən sifətlər; 2) Xarakter və psixoloji xüsusiyyətləri 

bildirən sifətlər; 3) Ümumi şəkildə əlamət və keyfiyyət bildirən sifətlər; 4) Heyvanlara aid əlamətləri 

bildirən sifətlər. Əlbəttə ki, Qərbi Azərbaycan dialekt və şivələrində rəng, dad, ölçü və s. bildirən sifətlər də 

vardır, lakin bunların içində tarixən ədəbi dildə işlənərək müasir ədəbi dil baxımından arxaikləşmiş leksik 

vahidlər olmadığına görə, tədqiqat obyektimizə daxil deyildir. Bu səbəbdən məqalədə yalnız aşağıdakı 

sifətləri təhlilə cəlb etmişik: 

1.İnsana məxsus xarici görkəm və fizioloji əlamətləri bildirən sifətlər: alacankeş (yarıcan; İrəvan, 

Göyçə), anqut (həddindən artıq arıq; İrəvan, Göyçə, Dağ Borçalısı), avırtdax (kök, sifətini ət basmış; 

Dərələyəz, Zəngəzur), caydax (çox arıq və uzun; İrəvan, Göyçə), ələngə (arıq; Loru-Pəmbək), imirzə 

(yaraşıqlı; Dağ Borçalısı), xaşal (kök, yekəqarın və balacaboy; İrəvan, Dərələyəz), xırça (balacaboy; Dağ 

Borçalısı, Göyçə), xırsız (çox qüvvətli, güclü; Dərələyəz, Zəngəzur), ximel (balacaboy; Göyçə, İrəvan), 

xoxabel (qozbel; Göyçə), xondel (balacaboy; Ağbaba), idimsiz (xarici görkəmi xoşagəlməz; Göyçə), kəkoy 

(pəltək; Dağ Borçalısı, Göyçə), kötmül (balacaboy kök; İrəvan), künküllü// küngün (donqar, qozbel; Göyçə, 

Ağbaba), qaxet (arıq; İrəvan, Göyçə), qanbur (qozbel; İrəvan), qayışbaldır (arıq; İrəvan, Göyçə), ləvərə 

(kifir, yekəqarın; Dağ Borçalısı), lolam (uzunboylu; Dərələyəz), munqoy (burnunda danışan; Göyçə), neyvət 

(kifir, yaraşığı olmayan; Göyçə), püstəqarın (azyeyən; Dərələyəz), sayrı (xəstə; Göyçə), sakqat// səqqət 

(şikəst; məc.: bacarıqsız; İrəvan, Ağbaba), sıpıx// sırpıx (kök, dolubədənli; Zəngəzur), sumbatdı (yaraşıqlı, 

gözəl görkəmli; Göyçə), sülöysün (arıq; Göyçə), ufax (arıq, zəif; Göyçə), yüklü (hamilə;) və s. Bunlardan 

xırsız, imirzə, görklü, gürbüz, sayrı, yüklü leksemləri tarixən ədəbi dildə də işlənmişdir. 

Dərələyəz və Zəngəzur dialektlərində işlənən xırsız leksemi ―güclü, qüvvətli, iri cüssəli, kor-kobud‖ 

mənalarını ifadə edir; məs.: Musa hozunun, xırsızın biriydi (Zəng.). Dərələyəz dialektində bu leksem həm də 

―oğru‖ mənasında işlənir; məs.: Bizdə belə məsəl var: Üz verəndə arsız olurlar, az verəndə xırsız (Dər.). Bu 

leksem tarixən ədəbi dildə ―oğru, quldur‖ mənasında işlənmişdir. Məs.: Gecə gələn xırsızları qorqudan, 

Qorquduban şamatasıyla ürküdən [2.42]; Məgər bu kişilər xırsızmı ola, Anın için düşüb gedər bu yola 

[3.29] və s. Tarixən ədəbi dildə ―oğru, quldur‖ mənasında işlənən bu söz, Qərbi Azərbaycanla yanaşı, 

Muğan qrupu dialekt və şivələrində, Quba, Şamaxı, Oğuz, Şuşa dialektlərində [4.262] və Naxçıvan 

dialektində [5.263] də ―güclü, qüvvətli, canlı‖ mənalarında işlənir. İraq-türkman dialektində ―oğru‖ 

mənasındadır. V.V.Radlovun lüğətində də [6.II.1720] məhz bu mənada qeydə alınmışdır. Müasir Türkiyə 

türkcəsində bu söz ―oğru‖ mənasındadır. 

Dağ Borçalısı dialektində imirzə sözü ―böyüyüb həddi-büluğa çatmış, gözəlləşmiş, yaraşıqlı‖ 

mənasındadır; məs.: Astanın imirzə, iyid oğlu var (Kal.). ―Yaraşıqlı‖ mənasında imirzə leksemi ―Kitabi-

Dədə Qorqud‖ dastanlarında da işlənmişdir; məs.: Baqdı gördi Oğuzuŋ ucında bir ala sayvan dikilmiş, bir 

imirzə xub yigit qırq yigid ilən sağında və solında otururlar [2.53]. 

Fərqli semantika ilə işlənən sifətlərdən biri də görklü sözüdür, bu leksem Ağbaba dialektində 

―biabırçı‖ mənasında (Görklü əməlləriynən ad çıxardı Zalxa), tarixən ədəbi dildə isə ―yaraşıqlı, gözəl‖ 

mənasında işlənmişdir; məs.: Qamın aqan görklü suyuŋ qurımasun [2.94]; Məgər sultanı ol şəhrin bəğayət, 

Əcayib görklü idi binəhayət [3.75]; Həddə yetdi ol iki bədri-münir, Hüsn içində körklü idi binəzir [7.102]; 

Hindü Xarəzmü Xorasanü İraq, Rumü Şamün görklüləri ittifaq [7.145]; Ta ki, sən getdin, mən oldum 

dərdiməndi-müstəmənd, Dərdimə görklü camalın cana dərman oldu, gəl! [8.I.118]; Əbu Süfyanın ötəri hind 

adlu ki, ərəb oymağında görklik ilən məşhur idi [9.75] və s. Türk dillərinə aid lüğətlərdə [6.II,1261; 10.318] 

də bu sözü ―gözəl, yaraşıqlı‖ mənasında qeydə alınmışdır. 

Ağbaba dialektində ―güclü, qüvvətli‖ mənasını ifadə edən gürbüz leksemi işlənmişdir. Bu leksem 

apelyativ vahid kimi işləkliyini getdikcə itirsə də, onomastik vahid – antroponim kimi işlənir, biz də məhz 

antroponim kimi qeydə almışıq: Dedim, a bala, a Gürbüz, çıx dərsi danış. 
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Bu leksem XIII-XIV əsrlərə aid ədəbi dil nümunələrində işlənmişdir; məs.: Oğuz zamanında Qaŋlı 

qoca deyərlərdi, bir gürbüz ər vardı [2.104]; Həzər eyləyəlim biz ol yağıdan, Bənəm gürbüz yağıları 

dağıdan [7.83]; Ol çəridə var idi bir pəhləvan, Korbuz idi ləşkəründə qəmudən [7.15] və s. V.V.Radlovun 

lüğətində [6.II.1640] də eyni mənada qeydə alınmışdır. 

Göyçə dialektində ―xəstə‖ mənasında işlənən sayrı sözü tarixən ədəbi dildə eyni semantika ilə, sayru 

fonovariantında işlənmişdir; məs.: Ol obada bir yaxşı-xub yigit sayru düşmüş idi [2.95]; Bir-birindən bir 

yana ayrı düşər, Hər birisi bir yana sayru düşər [4.102]; Dünyayi-dun qəmindən sayru olub sararma, 

Aləmdə kimsə çün kim, bulmaz bu dərdə dərman [8.II.71]; Yanağı, ləbi qəmindən necə sayru olmayım mən, 

Dəgirən mana şəfayı, bu gül ilə ol şəkərdir [8.I.266]; Qəm yolunda mən qalıb, getdisə Məcnun, yox əcəb, 

Sayruya düşvardır həmrəhlik etmək sağ ilən [11.I.256]; Səndən necə kim, can ayrı düşdi, Tən ya çürüdü, ya 

sayru düşdi [12.177] və s. V.V.Radlovun lüğətində [6.IV.226] ―xəstə, zəif‖ kimi izah edilmişdir. Zəngəzur 

dialektinin Meğri şivəsində bu söz sayır fonovariantındadır. Azərbaycan dilinin Borçalı şivəsində də sayrı 

sözü eyni semantika ilə işlənir. 

İrəvan dialektində yüklü sözü ―hamilə‖ mənasındadır; məs.: Qarandırıxda yüklü gəlni eşyə 

buraxmazdar (Zəngib.). Bu leksemə ədəbi dil nümunələrindən hələlik yalnız ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ 

dastanlarının dilində rast gəlirik: Ala gözlü görklü halalım yüklü qodum [2.123]; Ala gözlü görklü halalıŋ 

yüklü qoduŋ, – aslan oldı! – dedi [2.124]. Qeyd edək ki, dastanın dilində bu leksem yalnız insanla bağlı 

deyil, heyvanlarla bağlı da eyni mənada işlənmişdir; məs.: Qaytabanıŋ mayasını yüklü qodum [2.123]; Qara 

ayılum qoyunını yüklü qodum [2.123] və s. Deməli, bu leksem dastanın dilində həm hamilə, həm də boğaz 

leksemlərinin sinonimi kimi işlənmişdir. Bu leksem eyni fonosemantika ilə Qax şivəsində də işlənir. 

2.Xarakter və psixoloji xüsusiyyətləri bildirən sifətlər: ağciyər (qorxaq; Dərələyəz), ağır (hörmətli, 

samballı; Dərələyəz), ağzıisti (heç nədən qorxmayan, sözünü çəkinmədən, birbaşa deyən; Dərələyəz), 

ağzısuyux (sirr saxlaya bilməyən; Göyçə), ağzıbir (sirr saxlayan; İrəvan, Göyçə), aladil (yalançı, hiyləgər; 

Dağ Borçalısı), alağuz (araqarışdıran, xəbərçi; Ağbaba), alçax// alçaxkönül (təvazökar, Göyçə), asükün 

(naşükür, hər şeydən narazı; İrəvan, Göyçə), azğıntı (avara; İrəvan), balxı (maymaq; Dərələyəz), bayanğı 

(avara, tüfeyli; İrəvan), beçərə (yazıq, fağır; Dağ Borçalısı), beddam (adı pis çıxmış; Dərələyəz, Göyçə), 

bərraday (tənbəl, avara; Göyçə), burnuyelli (özündənrazı, lovğa; İrəvan, Göyçə), cezvəli (əsəbi, tez özündən 

çıxan; İrəvan), cələkəsən (fırıldaqçı, hiyləgər; Göyçə, Zəngəzur), cılasın (igid, qoçaq; Göyçə), cıynaxlı 

(bacarıqlı, qoçaq; İrəvan), cüdam (axmaq, yelbeyin; Dağ Borçalısı, Ağbaba), cüvəllağı (çoxbilmiş, bic; 

İrəvan), daqqa (özündənrazı, lovğa; Göyçə), dambat (özündənrazı, özünü dartan, lovğa; əksər şivələrdə), 

danqa (kobud cavab verən, sözqaytaran, öz bildiyini edən, qanacaqsız; Dərələyəz), darqursax (səbirsiz, 

hövsələsiz; İrəvan, Göyçə), daşqəfədan (simic, xəsis; İrəvan), davaxor (dalaşqan; Zəngəzur), dəmdəməki 

(fikrini tez-tez dəyişən, ağılsız; Dərələyəz), dənəxor (özgə hesabına yaşayan; İrəvan), dıydıx (yelbeyin, 

yüngülxasiyyət; İrəvan, Göyçə), dilbaz (dilli-ağızlı; Dərələyəz); dingiş (yüngülxasiyyətli; Zəngəzur), 

düdəmə (korafəhim, sarsaq; Dərələyəz), düşük (sarsaq, yüngülxasiyyət, sözünün yerini bilməyən; 

Dərələyəz), əlləm-qəlləm (kələkbaz, fırıldaqçı; Göyçə), ərdəmli (bacarıqlı, qabiliyyətli, hünərli; Ağbaba, 

Dərələyəz, İrəvan), faqqı (kələkbaz, hiyləgər; Göyçə), fasıx (bic; Ağbaba, Göyçə), fəllax (diribaş; İrəvan), 

göy (xəsis; Göyçə), hul (qanmaz; Göyçə), huydum (yüngülxasiyyətli, yelbeyin; Dərələyəz), hüşdürüm 

(yüngülxasiyyətli, yelbeyin; İrəvan), xaymal (tənbəl; Göyçə), xınzır (paxıl, xain; Göyçə), xoşu (əxlaqsız; 

Göyçə), ibnə (aravuran; İrəvan), ifləmə (axmaq, dəli; Göyçə, Dağ Borçalısı), ipiqırıx (vəfasız, etibarsız; 

İrəvan), işdəngi (dəcəl, şit hərəkətlər edən; İrəvan), ırsız (abırsız, həyasız, sırtıq; Dağ Borçalısı, Göyçə), 

kağal// kahal (əfəl, key, gec başa düşən; Göyçə; Zəngəzur, Dərələyəz), karsala (gicbəsər; İrəvan, Göyçə), 

katda (yekəxana, özünü hamıdan üstün sayan; İrəvan), kələcər (çoxbilmiş; Göyçə), kirnas (simic, xəsis; 

Göyçə), korafəhim (əfəl, küt, aciz; İrəvan, Göyçə), köntöy (kobud, acıdil; Dağ Borçalısı, Göyçə), köşəqılış 

(nainsaf; Zəngəzur), kür (şuluq, dəcəl; İrəvan, Göyçə), qabırğasıqalın (deyilən sözü vecinə almayan, söz 

təsir etməyən, qanmaz; İrəvan), qadı (yaşından, başından böyük danışan; Göyçə, Dağ Borçalısı), qağan 

(cəsur, igid; Zəngəzur), qahmar// qəhmər (tərəfdar; Göyçə), qalmıx (sırtıq; Zəngəzur), qamaşıxsız (abırsız, 

utanmaz, heç kimi saymayan; İrəvan), qanıx (qana susayan; Göyçə, Dərələyəz), qaraçı (simic, xəsis; Göyçə), 

qaradavan (ayağıağır, uğursuz; Göyçə), qarayaxa (abırsız, həyasız, davakar; Göyçə), qarınöylü (kinli; 

Göyçə), qətdəl (tənbəl; Göyçə), qəvi (zalım; Zəngəzur), qıvız (xəbərçi; Dərələyəz), qırçı (simic, xəsis; 

Göyçə), qoraz (özünüdartan, lovğa; İrəvan), quşquşu (yüngülbeyin, ağıldan yüngül; Göyçə), lalıx (fərsiz, 

key; Ağbaba), lampır (tənbəl; Dərələyəz), ləlix` (görməmiş; Dağ Borçalısı), ləlö:n (Göyçə, Dağ Borçalısı), 

lılıx (fərsiz, key; Loru-Pəmbək), lopbaz (özündənrazı, lovğa; İrəvan, Göyçə), mağmın (yazıq, fağır; Göyçə, 

İrəvan, Dərələyəz), mayıf (bacarıqsız; əks.şiv.), naqqal (boş-boş danışan, çox danışan; Dərələyəz, İrəvan), 
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nay (baməzə, zarafatcıl; Göyçə), nırqıs (simic, xəsis; Dərələyəz, Zəngəzur), öddəx` (qorxaq; səbirsiz; 

Ağbaba), pampax (əfəl, tənbəl; İrəvan, Göyçə), partoy (darhövsələ; Göyçə), saytal (ağıllı; Zəngəzur), səy 

(gic, dəli; Göyçə, İrəvan, Dərələyəz), simitan (heç nədən utanmayan, sırtıq; Zəngəzur), sital (tərs, öz 

bildiyini edən; Göyçə, Zəngəzur), sofu (həddən artıq təmizkar; İrəvan, Göyçə), sosur (adamayovuşmaz; 

İrəvan), soyğar (yarıtmaz, bacarıqsız; Göyçə); şulum (pinti; Göyçə), taxtasıqırıx (etibarsız; İrəvan), təpərri 

(dözümlü; İrəvan), təşər (lovğa; Zəngəzur), tosun (ərköyün; İrəvan), tüləx` (hiyləgər; Göyçə), tüli (bic, 

fırıldaqçı; Zəngəzur), ustublu (ehtiyatlı; İrəvan), yasdar (tənbəl; İrəvan), zayıl (axmaq, kəmağıl; Göyçə, Dağ 

Borçalısı), zəvzəx` (çoxdanışan; Zəngəzur// dəcəl; Göyçə) və s. Bunlardan cələkəsən, cılasın, ərdəmli, kür, 

qəvi, mağmın kimi sözlərə ədəbi dil nümunələrində də rast gəlirik. 

Göyçə dialektində cılasın ―qoçaq, qəhrəman, igid, heç nədən qorxmayan‖ mənalarını ifadə edir; məs.: 

Cılasın, cantırax oğlandı bizim Feroz, heşkim başarammaz onuynan (Çəm.). 

Ədəbi dil nümunələrində cılasun fonovariantında işlənmişdir; məs.: Cılasun yigitlərlə Qaragünə oğlı 

Dəli Budaq soldan dəpdi [2.50]; Yetişmiş bir cılasun oğlı vardı [2.104] və s. 

Ağbaba, Dərələyəz, İrəvan dialektlərində ərdəmli sözü ―bacarıqlı, qabiliyyətli, hünərli‖ mənalarında 

işlənir; məs.: İsə ərdəmli adamıydı de⁀in hörməti varıydı kənd içində (Ağb.). Bu leksem ―Kitabi-Dədə 

Qorqud‖ dastanlarının dilində işlənmişdir; məs.: Ağayıldan tümən qoyun vergil bu oğlana şişlik olsun, 

ərdəmlidir [2.28]; Çaya baqsa çalımlu, çal qaraquş ərdəmlü, bir gözəl yaxşı yigit oldı [2.53] və s.  

M.Kaşğarinin lüğətində [13.I.169] ərdəm ―ədəb, tərbiyə, fəzilət‖, V.V.Radlovun lüğətində [6.I.795] 

―xeyirxah‖ mənalarında izah edilmişdir. Qərbi Azərbaycan dialekt və şivələrindən başqa, bu söz Muğan 

qrupu şivələrində, Ağdam, Şamaxı [4.255], Naxçıvan dialekt və şivələrində [5.233] ―hünərli‖ mənasında 

işlənir.  

Qərbi Azərbaycan dialekt və şivələrinin əksəriyyətində ―dəcəl, şıltaq, nadinc‖ mənalarında kür sözü 

işlənir; məs.: Xırda gədəm yaman kür uşağıydı (İr.).  

Ədəbi dildə bu leksem az hallarda işlənmişdir: Yarımasun-yarçımasun, səniŋ oğluŋ kür qopdı, ərcəl 

qopdı [2.28]; Səniŋ oğluŋ kür qopdı, ərcəl qopdı [2.29]. M.Kaşğarinin lüğətində [13.I.339] kür ―igid, 

sarsılmaz, cəsur, qoçu‖ mənalarında qeydə alınmışdır, Nuxa dialektində də eyni mənada işlənir. 

Zəngəzur dialektinin Qarakilsə şivəsində qəvi sözü ―qüvvətli‖ mənasında işlənir; məs.: Qəvi giyəvini 

də götdü getdi idaraya, sədiri yola gətirəmmədi, dedi vermənəm dedim, vermənəm. 

Q.Bağırov tədqiqatlarında bu sifəti eyni mənada qeydə almışdır: ―Rüstəmzal qəvi bir pəhlivammış‖ 

[14.148]. Ədəbi dil nümunələrində eyni fonosemantika ilə işlənmişdir; məs.: Çün Məlik-Möhsün çıqdı qəvi, 

Bəryə bəglərinə yayıldı çavı [5.134]; Dust bipərva, fələk birəhm, dövran bisükun, Dərd çox, həmdərd yox, 

düşmən qəvi, tale zəbun [11.I.243]; İzzətim şəm`i münəvvər, taleyim əzmi qəvi, Dövlətim hökmü rəvan, eyşim 

evi mə`mur idi [11.I,287] və s. Şahbuz şivəsində bu leksem ―qəddar‖ mənasında işlənir. 

Göyçə, Ağbaba, İrəvan dialektlərində ―aciz, yazıq, əlindən heç nə gəlməyən‖ mənasında mağmın sifəti 

işlənir; məs.: Nə illah elədisə, o mağmın, malmadıx  oğlunun əlni çörəyə çatdırammadı (Ağb.). Bu leksem 

məğbun fonovariantında, eyni semantika ilə ədəbi dil nümunələrində işlənmişdir; məs.: Hey, şu dəli 

məğmun mənə də şayəd ancılayın olmaz sözlər deyər – dedi [2.73]; Ey könül, sənsən məni məğbun edən, 

Natəvanü xəstəvü məhzun edən [11.345]; Bu məğbunun könli qopdı, ovudurmaz, Boyununa sallanuban 

yalvar imdi [15.25]; Yusif nəbi eşidübən məğmum oldı, Yəqub suçı vida qılıb çıqar imdi [15.170]; Əcayib 

dürlü-dürlü neməti xun, Yedilər qurtü quş qalmadı məğbun [7.94]; Yar vəslin almayan can nəqdinə, Eşq 

bazarında key məğbundur [8.II,274]; Canım aldın mey üçün, saqi, içirdin mənə qan, Dad əlindən ki, məni al 

ilə məğbun etdin [11.I.184] və s. Naxçıvan dialektində [5.240] də mağmın sifəti eyni semantika ilə işlənir. 

Qeyd edək ki, müasir ədəbi dildə işlənən elə sifətlər vardır ki, bunlar tarixən ədəbi dildə, həmçinin 

Qərbi Azərbaycan dialekt və şivələrində fərqli semantika ilə işlənmişdir. Belə sözlərdən ağır, alçaq sözlərini 

göstərmək olar. Müasir ədəbi dildə ağır sözü çəki anlamında, alçaq sözü ―aşağı‖, məcazi mənada isə 

―ləyaqətsiz‖ mənasında işlənir. Lakin həm tarixən ədəbi dil nümunələrində, həm də Qərbi Azərbaycan 

dialekt və şivələrində bu sözlər fərqli məna ifadə edir: ağır sözü ―hörmətli, samballı‖, alçaq sözü isə ―sadə, 

təvazökar‖ (çox zaman alçax könüllü, alçaxkönül şəklində) mənalarında işlənir; məs.: Qonşumuz Salman 

dayı ağır kişidi, sözü qılışdan kəsərridi (Dər.); Məhərrəm məllim çox alçax könüllü adamdı (Göy.).  

Bu sözlər ədəbi dil nümunələrində də eyni semantika ilə işlənmişdir: Məgər ol gün kafirləriŋ ağır 

günləriydi: hər biri yeməkdə-içməkdəydi [2.63]; Ağır-adlu şəhərlərdən gəldügiŋdə Beyrək adlu bir yigidə 

bulışmadıŋmı? [2.68]; Daş Oğuz bəglərinə ağırlıq edüb toyladı [2.165]; Yusif sədiq bu əhvalı bəyan bildi, 

Ağır xələt geyüridi alıb gəldi [15.123] və s. Qərbi Azərbaycan dialekt və şivələrində işlənən ağırramax feili 

də bu mənadan yaranmışdır, ―hörmət göstərmək, qonaq etmək‖ kimi mənaları bildirir. M.Kaşğari [13.I.126] 
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ağır sözünü ―əziz, möhtərəm‖ mənalarında, V.V.Radlov [6.I.157] isə ―ciddi, yerini bilən, hörmətli‖ 

mənalarında izah etmişlər. 

Alçax// alçaxkönül leksemi ədəbi dil nümunələrində alçaq// könlü alçaq şəklində işlənmişdir: Alçaq 

yerdə yapılubdur tənri evi Məkkə görkli [2.21]; Hüsn içində sana manənd olmaya, Əsli yuca, könlü alçağum 

bənim [7.26]. 

Ədəbi dil nümunələrində alçaq, könlü alçaq ―təvazökar, sadə‖ mənasında, bunun əksi olan köŋlin 

yuca tutan ifadəsi isə ―təkəbbürlü, özündənrazı‖ mənasında işlənmişdir; məs.: Təkəbbürlük eyləyəni Taŋrı 

sevməz. Köŋlin yuca tutan ərdə dövlət olmaz [2.19].  

Qədim türk yazılı abidələrində [10.34] və bir sıra müasir türk dillərində alçak sözü ―sadə, ciddi, 

təvazökar‖ mənalarında işlənir: alp yağıda, alçaq çogida (igidlik düşmənlə üzləşəndə, təvazökarlıq 

mübahisədə bilinər) [10.152]. Bu sözün qeyd etdiyimiz mənası ilə bağlı M.Nağısoylu yazır: ―Alçaqlıq sözü 

farsca forutəni (sadəlik, təvazökarlıq) lekseminin qarşılığı kimi verilmişdir. Məlum olduğu kimi, alçaq sözü 

tarixən dilimizdə sadə, təvazökar anlamında işlənmişdir‖ [16.9]. Azərbaycan dilinin Qazax, Ordubad, 

Urmiya şivələrində (4.212) də bu leksem eyni məna ilə işlənir. 

3.Ümumi şəkildə əlamət və keyfiyyət bildirən sifətlər: ajar (təzə, işlənməmiş; Göyçə), alaqolay 

(ortabab, babat; Göyçə), aneyin (əcayib, qəribə; Zəngəzur), arı (təmiz; Dərələyəz), cıqqılı (balaca, xırdaca; 

Göyçə, Dağ Borçalısı), cu:x (duru; İrəvan), cunquş (balaca, xırda; Dərələyəz), dınqılı (xırda, çox kiçik; 

Dərələyəz), domba (şişkin, qabarıq; Dərələyəz), ey (yaxşı, əla, gözəl; İrəvan), əcərri (təzə, istifadə 

olunmamış; Zəngəzur), əssah (dəqiq, doğru; Ağbaba, Göyçə, İrəvan), gidi (vəfasız, etibarsız; Göyçə), xəfə 

(isti; İrəvan, Ağbaba), xonav (rütubətli, nəm; İrəvan), xort (ögey; İrəvan), xunik (ilıq; İrəvan), irağbətti 

(münasib, layiqli; İrəvan, Zəngəzur), isbattı (layiqli, səliqəli, münasib; Zəngəzur; İrəvan), keyvir (sərin, 

soyuq; Göyçə), kəmçix` (qısa, yarımçıq; Göyçə), kirri (çirkli; Göyçə), kütah (qısa; İrəvan), qayım (bərk, 

möhkəm; Ağbaba, İrəvan), qəlbi (uca, hündür; Ağbaba), qolay (yaxşı, rahat, asan; Göyçə), lələdağlı (narazı; 

İrəvan, Göyçə), lırt (yumşalmış, boşalmış; Dərələyəz), mafrax (zay, keyfiyyətsiz; Göyçə, Dağ Borçalısı), 

matah (tapılmayan, ələdüşməyən, az tapılan; İrəvan, Dərələyəz), micas (iyrənc; İrəvan), naşar (əcaib, qəribə; 

Zəngəzur), oŋatdı (tutarlı; Göyçə), samsax (çox çirkli; İrəvan), silə (dolu; İrəvan, Dərələyəz), suşdu// suçlu 

(günahkar; Göyçə), yesir (kimsəsiz; Göyçə), yey (yaxşı; Zəngəzur) və s. 

Bu leksemlərdən arı, ey sözü eyi// iyü, qayım sözü qaim, matah sözü mətah, suşdu sözü suçlu 

fonovariantında eyni semantika ilə, qolay sözü isə eyni fonosemantika ilə ədəbi dil nümunələrində 

işlənmişdir. 

Dərələyəz, Zəngəzur, Ağbaba, Göyçə, Dağ Borçalısı dialektlərində arı ―təmiz, pak‖ mənasını ifadə 

edir; məs.: Munu bir arı yerə gizzədif teccə qayıdajıyıx (Çəm.).  

Bu leksemə ədəbi dil nümunələrində tez-tez rast gəlinir; məs.: Arı sudan abdəst aldılar [2.50]; Ölüm 

vaqtı gəldügində arı imandan ayırmasun! [2.170]; Napak olan sənin nə bilir qədrü qiymətin, Zatında adəmin 

dəxi arı göhər gərək [8.I.115]; Möhtəsib bazara girdi, həqqi batildən seçər, Qəlbim aridir deyən, şol doğru 

sərrafın qanı? [II.32]; Kəmali-hüsni-məşrəb, ari olmaqdır təərrüzdən, Riya əhlinə həm çox etiraz etmək 

riyadəndir [11.I.105]; Avlaxda bu gün avlarikən, yarə yoluxdum, Bir aydan arı, gün kimi didarə yoluxdum 

[12.75] və s. 

Müasir dildə bu söz ―Aydan arı, sudan duru‖ ifadəsinin tərkibində qalmışdır. 

İrəvan dialektində ―yaxşı, əla‖ mənasında ey sözü işlənir; məs.: Ey günün dosdudu o. Bu leksem ədəbi 

dil nümunələrində ey// eyü// iyü fonovariantlarında, eyni semantika ilə işlənmişdir. Məs.: Bəkil gördi, xatun 

kişiniŋ aqlı-kələcisi eyüdür [2.137]; Tiğ ilən canu dilin qıldımsa hər birin iki, İmdi oxumlan eydür hər ikisin 

bir eyləyim [8.II.227]; Aşiqindir zahid, əmma canə qıymır vəqti-kar, İyü xəyalı özgəvü sevdayi-bazar 

özgədür [8.29] və s. Zəngəzur dialektinin Meğri şivəsində ey leksemi yey fonovariantında, eyni semantika 

ilə işlənir; məs.: Sa ki konlumu aleydı, bir yey kırkıra gətimişdi mə: Sülü. Bu söz ədəbi dil nümunələrində 

həm yey, həm də yeg fonovariantında işlənmişdir; məs.: Gəzdigüŋdən öldügüŋ yeg ola: Bayındır xan səni 

çağıra, saŋa qatı qəzəb eyləyə [2.28]; Eşqi-məcazi salikə zərqü riyadən yegdürür, Həq bil bunu kim, kimsəyi 

sudü ziyana verməzəm [8.I.132]; Məşuqunun cövr etdiyi yeydür vəfadan aşiqə, Bilməz vəfanın qiymətin, hər 

kim cəfaya tən edər [8.I.286]; Bundan dəxi yey məqam olmaz, Zövqü bu yerin təmam olmaz [11.II,16]; 

Qeybətdən kəsə gör dilin, Hər qula yeysən dedilər [12.30] və s. 

 M.Kaşğarinin lüğətində [13.III.146] ―yaxşı, üstün, xeyirli‖, ―Qədim türk lüğəti‖ndə [10.252] ―yaxşı‖ 

mənalarında izah edilmişdir. Qərbi Azərbaycandan əlavə, Muğan və Naxçıvan [5.235] qrupu şivələrində 

həmin mənada işlənir. 
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Ağbaba, Göyçə, İrəvan dialektlərində işlənən qayım sifəti ―bərk, möhkəm‖ mənalarını ifadə edir; məs.: 

Bir qayım qatma gəti, bağlıyım bula:rı (İr.).  

Ədəbi dil nümunələrində də işlənmişdir; məs.: Səndən dilərəm mədəd ki, daim, Təmkinim ola sən ilə 

qaim [11.II.46]; Tədbiri əlaca durdu qaim, Dərdinə dəva sorardı daim [11.II.141]; Təzəcə dəyənək alıbsan 

ələ, Qayım tut ki, nagah düşər, ağlarsan və s. Bu leksem ədəbi dildə uzun müddət işlək olmuş, XIX əsrin 

sonları, XX əsrin əvvəllərində də ədəbi əsərlərin dilində işlənmişdir. 

İrəvan, Göyçə dialektlərində ―rahat, yaxşı, münasib‖, Dərələyəz dialektində isə bunun əksinə olaraq, 

―pis, keyfiyyətsiz‖ mənalarında işlənən qolay leksemi tarixən ədəbi dildə ―rahat, yaxşı, münasib‖ 

mənalarında işlənmişdir; məs.: Andan əvvəl anı kim, yad qılduq idi, Ol mənidən qolay nicat oldı imdi 

[15.114]; Xəzinə qandalığın bildi bunlar, Qolay yol nerdə isə buldu bunlar [3.25] və s. İrəvan dialektində bu 

söz qolay-qolay şəklində sifət və zərf kimi də işlənir; məs.: Qolay-qolay yola gələn adam deyil bu. 

 Bu leksem Muğan və Naxçıvan [5.231] qrupu şivələrində də işlənir, V.V.Radlovun [6.II.585] 

lüğətində qeydə alınmışdır. 

İrəvan, Dərələyəz dialektlərində ―az tapılan, ələ düşməyən‖ mənasında matah sözü işlənir; məs.: 

Müharbə vaxtı sabın matah olmuşdu, pal-paltarı çoğannan yuyurdux (İr.); Nə yaman matah şey imiş, 

taparam bu dəyqə (Dər.). 

Ərəb mənşəli bu söz canlı danışıq dilində fonetik dəyişikliyə uğrasa da, tarixən ədəbi dildə mətah// 

mətai fonovariantlarında işlənmişdir; məs.: Nə bahaya qiymət etsəm səni, ey şikari-dövlət, Ki, cahan mətahi 

dəyməz qılına saçın kəməndi [8.I.112]; Demə ki, bolub kəsad bazar, Bulmaz bu mətaimiz xiridar [11.II.42]; 

Dəhr bazarında kasiddir mətai-himmətim, Bu mətai satmağa bir özgə bazar istərəm [11.II.218] və s. 

Suç sözünə sifət düzəldən -lu şəkilçisinin artırılması ilə əmələ gələn suçlu sifəti Zəngəzur dialektinin 

Meğri şivəsində şuşlu, Dərələyəz dialektində şüşdü, Göyçə dialektində suşdu fonovariantlarında işlənir, 

―günahkar, təqsirkar‖ mənasını ifadə edir; məs.: Suşdu uşax kimin bır qıraxdaca durmuşdu, gəh cijimə 

baxe:rdı, gəh də maŋa (Göy.).  

Bu leksem ədəbi dildə orta işlənmə tezliyinə malik olmuşdur; məs.: Və əhvalın nətəligin bizdən sorər, 

Gərəkməz kim, səni suçlu bilə imdi [15.83]; Güləndam aydır: ey şöhrəti-afaq, Əgər suçlu isəm sən tanrıya 

bax [3.62] və s. 

4.Qərbi Azərbaycan dialekt və şivələrində heyvanlarla bağlı olaraq, heyvanların müəyyən əlamətini, 

xüsusiyyətini bildirən qısrağ, qısır, boğaz, qaşqa, təpəl, saqqar və s. sifətlər də işlənir ki, bunlar müasir 

Azərbaycan ədəbi dilində arxaikləşmişlər, lakin tarixən ədəbi dildə işlək olmuşlar. 

Qısrağ//qısrax leksemi Qərbi Azərbaycanın Ağbaba şivəsində ―bala verməyən at, doğmayan at, qısır 

at‖ mənalarını ifadə edir: Nəsif bir qısrax alıf, buraxıf Sarı çayırda otdu:ur. 

Ədəbi dildə ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanında işlənir: Biη dəxi ayğır gətürüη kim, heç qısrağa 

aşmamış ola [2.59]; Biη ayğır diləyübdür kim, qısrağa aşmamış ola [2.59]; And içmişəm qısır qısrağa 

bindigim yoq [2.73]; And içəyim bu gəz boğaz qısrağa bindigim yoq [2.73]. 

―Qədim türk lüğəti‖ndə qisraq ―cavan dişi at (bəzən – bala verməyən dişi at)‖ kimi izah olunmuşdur: 

―qisir qisraq – bala verməyən dişi at; qiz birlä küräšmä qisraq birlä jarišma – qızla güləşmə, dişi atla 

yarışma‖ [10.448]. V.V.Radlov bu sözü кысрак variantında qeydə alaraq ―cavan dişi at, hələ doğmayan dişi 

at, cavan dişi at ilxısı‖ mənalarında izah etmişdir [6,II,1.812]. Mahmud Kaşğaridə ―kısrak igəndi – qısraq 

boğaz oldu‖ ifadəsi [13.I.248] və kısrak – gənc qısraq izahı verilmişdir [13.I.459]. 

Qısrağ//qısrax sözü ilə eyni kökdən olan və Qərbi Azərbaycan şivələrinin demək olar ki, hamısında 

işlənən qısır sözü də ―bala verməyən heyvan, doğmayan heyvan‖ mənalarını bildirir: ―Qısır qoyunu 

saxlamazdar, kəsəllər‖. Dərələyəz şivəsini tədqiq edən H.Mirzəyev qeyd etmişdir ki: ―Qısır – doğmayan mal 

və qoyun. Bu söz Dərələyəzin bütün kəndlərində işlənir‖ [17.320]. Bəzi hallarda, daha çox təhqiramiz 

mənada övladı olmayan qadınlara da qısır deyilir, ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanında da məhz bu mənalarda, 

yəni həm heyvanların bir xüsusiyyəti kimi, həm də övladı olmayan qadınlara təhqiramiz müraciət kimi 

işlənmişdir: And içmişəm qısır qısrağa bindigim yoq [2.73]; Qısırca Yengə derlər, bir xatun vardı [2.56]; 

Qısırca yengə aydır: ―Bəg yigidim, bu otağ Baybican bəg qızı Banıçiçəgiηdir‖, – dedi [2.56]; Qısırca yengə 

derlər, bir xatun vardı, aηa ayıtdılar: ―Mərə Qısırca yengə, dur sən oyna, nə bilür dəlü ozan‖, – dedilər 

[2.72]; Qısırca yengə durdı, aydır: ―Mərə dəli ozan, ərə varan qız mənəm!‖ – dedi [2.72]. 

V.V.Radlov bu sözü кысыр variantında verərək, ―balası olmayan, doğa bilməyən (at, inək)‖ kimi izah 

etmişdir [6.II,1.805-806]. M.Kaşğaridə kısır-qısır ―doğmayan qadın və heyvan‖ kimi izah olunaraq, 

―buradan alınaraq ―kısır kısrak deyilir ki, ―doğmayan qısraq, madyan‖ deməkdir‖ məlumatı verilir 

[13.I.369]. 
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Qərbi Azərbaycan dialekt və şivələrinin bir çoxunda (Dərələyəz, Hamamlı, Ağbaba, İrəvan, 

Vedibasar, Zəngibasar, Çəmbərək, Karvansaray və b.) qaĢqa ―heyvanın alnı, alnında olan ağ tük topası, xal‖ 

[18.253; 19.234; 20.150; 21.107] mənasında işləkdir: ―Qaşqa inəx` balalıyıf‖. 

Ədəbi dildə ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanlarının dilində rast gəlinir: Təpəl-qaşqa ayqırına Dondar 

bindi [2.37]. 

―Qədim türk lüğəti‖ndə qašγa formasında, ―heyvanın alnında ağ ləkə, iz, ulduzcuq‖ kimi izah 

olunmuşdur: ―qašγa at – ulduzcuqlu at‖ [10.431]. V.V.Radlov bu sözü кашка formasında qeydə alaraq bir 

neçə mənasını vermiş, mənalarından birini də ―atın alnındakı ağ ləkə‖ kimi izah etmişdir [6.II,1.395]. 

M.Kaşğaridə kaşğa, kaşğa koy ―başı ağ, qalan yerləri qara qoyun‖ mənasında izah olunmuşdur [13.I.421]. 

Təpəl sözü Qərbi Azərbaycan şivələrindən bir qismində (Dərələyəz, Çəmbərək, Basarkeçər) 

―heyvanın alnında ağ ləkə, alnında ağ tük topası olan heyvan‖ mənasında işlənir: ―Heydar pütünnü günü 

təpəl keçiynən oynu:r‖. 

Qərbi Azərbaycan şivələrini araşdıran müəlliflərdən bir qismi də [18.253; 19.369; 20.223; 17.340] bu 

sözü qeyd edərək həmin mənada izah etmişlər. Ədəbi dildə ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanlarının dilində rast 

gəlinir: Təpəl-qaşqa ayqırına Dondar bindi [2.37]. 

V.V.Radlov тöбöl formasında qeydə alaraq ―atın alnında ağ ləkə‖ kimi izah etmişdir [6.III,2.1272]. 

Qərbi Azərbaycanın Çəmbərək, Karvansaray, Ağbaba, Hamamlı, Basarkeçər şivələrində saqqar sözü 

işlənir və ―alnında ağ tük xalı, ağ tük topası olan heyvan, inək, qoyun, keçi, at‖ mənasını bildirir: ―Sakqar 

keçi yaman qojalıyıf‖. Bu söz yuxarıda qeyd etdiyimiz qaşqa, təpəl sözləri ilə eyni mənalıdır. 

Qərbi Azərbaycan şivələrini araşdıran bəzi müəlliflər [18.253-254; 19.315; 20.198] bu sözü qeydə 

almışlar. Azərbaycan dilinin Qazax, Borçalı dialektlərində də ―qaşqa, təpəl‖ mənasında, Qazax dialektində 

həm də ―uzunsaqqallı keçi‖ mənasında işlənir [22.416]. E.Əzizov bu sözlə bağlı yazır: ―Müasir şivələrdə 

(Qazax, Borçalı, Gədəbəy) saqqar şəklində eyni mənadadır: - Saqqar qoçu bəri gəti (Qaz.); Saqqar qoyunun 

başı burdan belə ağ olur (Bor.)‖ [4.228].  

Toğlıcıqlar, dövlətim saqar qoç, gəl, keç!‖ – dedi [2.130]. Ay saqar qoç, mənim nerədən həlak 

olacağım bildiη? [2.130]. Dastandakı saqar leksemi Qərbi Azərbaycan şivələrində geminasiyaya uğrayaraq 

saqqar fonovariantında işlənir. 

―Qədim türk lüğəti‖ndə soqar ―buynuzsuz, tüksüz‖ mənasında izah olunur [10.509]. V.V.Radlov 

сакар formasında qeydə alaraq ―atın alnında ağ zolaq‖ mənasında izah etmişdir [6.IV,1.243]. 

Nəticə. Bu leksik vahidlər qədim dövrlərdən başlayaraq təqribən XVIII əsrə qədər ədəbi dildə - 

―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanlarında, ―Dastani-Əhməd Hərami‖ poemasında, Qazi Bürhanəddinin, Qul 

Əlinin, İmadəddin Nəsiminin, Kişvərinin, Şah İsmayıl Xətayinin, Məhəmməd Füzulinin, Qövsi Təbrizinin 

və digər söz sənətkarlarının yaradıcılığında işlənmiş, tədricən arxaikləşərək ədəbi dildən çıxmış, Azərbaycan 

dilinin müxtəlif dialekt və şivələrində, həmçinin Qərbi Azərbaycan şivələrində qalmışdır. Bu leksik 

vahidlərin tədqiqi Azərbaycan dilinin tarixi, ədəbi dil tarixi, tarixi və təsviri dialektologiya, tarixi 

leksikologiya kimi sahələrin öyrənilməsi üçün zəngin material verir. 
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F.KÖÇƏRLI IRSININ TƏDQIQI VƏ NƏġRI PROBLEMLƏRI. 
 

Həsənova ġahanə Əliyənnağı qızı, 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru    ADPU, Filologiya fakultəsi,Ədəbiyyat    kafedrasının müəllimi 

XÜLASƏ 

 Filologiyada uşaq ədəbiyyatına nəzəri-estetik baxış tarixi ədəbi sərvətin formalaşması ilə bağlıdır. 

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında uşaq ədəbiyyatına dəqiq münasibət və elmi-nəzəri baxış və təhlil tarixi bu ədəbi 

xəzinə kimi XIX əsrin II dövründən formalaşmışdır. Firudun bəy XIX əsrin ikinci yarısı və XX əsrin əvvəllərində 

yaşayıb-yaratmışdır. O, böyük maarifçi və ədəbiyyatçı idi. Onun Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının inkişafında da 

əvəzsiz xidmətləri var. 

F.Köçərli XIX əsrin ikinci yarısı və 20-ci əsrin əvvəllərində yaşayıb-yaratmışdır. Onun uşaq ədəbiyyatının inkişafında 

Azərbaycan ədəbiyyatının və tədqiqatlarının böyük xidmətləri var. Sağlığında və sonra yaradıcılığı ədəbi ictimaiyyətin 

diqqət mərkəzində olub. Sovet dövründə onun tədqiqatları və nəşrləri sayəsində uğurlu əsərlər var idi. 

Azərbaycanın müstəqillik qazandığı günlərdə də bu ənənə davam edib. 

Məqalədə sovet dövründə və müstəqillik illərində F.Köçərli irsinin tədqiqi və nəşrindən bəhs edilir. .Köçərli bütün 

həyatı boyu uşaq ədəbiyyatının zənginləşməsi, yeni-yeni uğurlara imza atması uğrunda böyük mübarizə aparmışdır. 

F.Köçərli layiqli və hərtərəfli düşünən vətəndaş kimi sosial-mədəni gerilikdən xilas olmaq üçün bir vətənpərvər kimi 

mübarizə aparmış, həm də mövcud böhrandan çıxmağın yollarını və hadisələrini tövsiyə etmişdir. Dövrün ədəbi 

prosesində tənqidçi kimi fəal iştirak edən F.Köçərli yeni əsərlər haqqında öz mülahizə və mülahizələrini bildirir, 

sənətkarların yaradıcılığına istiqamətlər verən Firidun bəy Köçərlinin klassik irsin toplanması və təhlili sahəsindəki 

həssas səyləri onun yaradıcılığı ilə də müşahidə olunur. müasir ədəbi proseslərə münasibətdə yüksək peşəkarlıq. O, 

peşəkar tənqidçi kimi təkcə toplayıb təhlil etməklə kifayətlənmir, həm də ədəbi prosesi düzgün istiqamətə yönəltməyə 

çalışırdı. O, müxtəlif bölgələrdə yaşayan və fəaliyyət göstərən Azərbaycan yazıçıları, ziyalıları ilə mütəmadi olaraq 

yazışır, dostluq edir, əməkdaşlıq edirdi. O, yazıçılara ünvanladığı məktublarda onları ana dilinin saflığının 

qorunmasına xüsusi həssaslıqla yanaşmağa çağırırdı. Məsələn, Abdulla Şaiqə yazdığı məktubların birində ona 

əsərindəki ağır osmanlı ibarələrdən qurtulmağı tövsiyə etmişdir. Firidun bəy də M.Ə.Sabiri şəxsən tanıyırdı və 

Səhhətlə daim əlaqə saxlayırdı. Mərhum ədəbiyyatşünas, professor Firidun Hüseynov görkəmli maarifçi-alimin əsl 

vətəndaş mövqeyini belə təsvir etmişdir: 

Açar Sözlər: F.Köçərli, Azərbaycan Ədəbiyyatı, Sovet Dövrü, Müstəqil Illər. 

SUMMARY 

History of theoretical – aestheticview of children‘s literature in philology is connected with the formation of 

literary wealth. Exact attitude to the children‘s literature in literary criticism of Azerbaijan and history of scientific – 

theoretical view and analysis has been formed since II term of XIX century like this literary treasury. Firudun bay 

lived and created in the second half of the nineteenth century and early twentieth century. He was a great educator and 

literary. He has also got an invaluable role in the development of Azerbaijan children's literature.  

F.Kocharli lived and worked in the second half of the 19
th
 century and early 20

th
 century. He has a great contribution 

of the Azerbaijani literature and research in the development of children‘s  literature. During his life and then, his 

work  was the focus  of the literary community. In Soviet times, because of his research and publication of works were 

mate successful works. 

In the days of the independence of Azerbaijan, this tradition continued.  

The article says about the research and the publication of  F.Kocharli‘s heritage in Soviet times and in the years of 

independence . .Kocharli  fought hardly  for enrihcment of children‘s literature and achievement of new successes all 

of his life.  

F.Kocharli fought as a patriot for getting rid of the socio-cultural backwardness as a worthy and 

comprehensive thinking citizen also recomended ways and events to go out of existing crisis. F.Kocharli  

participates actively as a critic in literary process of the period, so says his opinions and views on new 

works, gave the directions to the creativity of craftsmen Firidun bey Kocharli's sensitive efforts in collecting 

and analyzing the classical heritage are also observed with his high professionalism in relation to 

contemporary literary processes. As a professional critic, he not only collected and analyzed, but also tried 

to direct the literary process in the right direction. He regularly corresponded, befriended and cooperated 
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with Azerbaijani writers and intellectuals living and working in different regions. In his letters to the writers, 

he called on them to be especially sensitive to the preservation of the purity of their mother tongue. For 

example, in one of his letters to Abdullah Shaikh, he advised him to get rid of the heavy Ottoman phrases in 

his work. Firidun bey also knew MASabir personally and was in constant contact with Sahhat. The late 

literary critic, Professor Firidun Huseynov described the real civic position of the prominent enlightener-

scientist as follows: 

Keywords: F.Kocharli,  Azerbaijani Literature, Soviet Times, Independent Years. 

 

GĠRĠġ 

Onu da cəsarətlə deyə bilərik ki, F.Köçərlinin həyat və fəaliyyətinin, onun ədəbi və pedaqoji irsinin daha 

geniş, əhatəli, elmi şəkildə öyrənilməsi və nəşri işinə sovet hakimiyyəti dövründə başlanılmışdır. 

    F.Köçərlinin fəaliyyətinin bir hissəsi XIX əsrin sonu və XX əsrin lap başlanğıcına, daha doğrusu, Birinci rus 

inqilabına qədər olan dövrə düşür. Bu dövr maarifçilik hərəkatını, ədəbi-bədii və tənqidi-nəzəri fikrin inkişaf 

xüsusiyyətlərini geniş və hərtərəfli planda tədqiq edən prof.X.Məmmədov öz kitabında yeri gəldikcə ədəbiyyatşünas 

və pedaqoq alimin fəaliyyətini də işıqlandırır. 

Ümumiyyətlə, götürdükdə isə F.Köçərlinin həyat və yaradıcılığının öyrənilməsində ədəbiyyatşünas 

alimlərimizdən B.Nəbiyevin, K.Talıbzadənin və İ.Bektaşinin xidmətləri daha çoxdur. Onlar Köçərli yaradıcılığının 

tədqiqi ilə əhatəli və davamlı şəkildə məşğul olmuşlar. 

B.Nəbiyevin Firidun bəyə həsr olunmuş yuxarıda adını çəkdiyimiz monoqrafiyasını böyük zəhmətin və gərgin 

axtarışın bəhrəsi kimi qiymətləndirmək olar. Monoqrafiyada Köçərlinin həyat və fəaliyyəti, onun ayrı-ayrı tərəfləri 

səbr və diqqətlə izlənir, bu görkəmli şəxsiyyətin çoxşaxəli və çoxcəhətli yaradıcılığının müxtəlif problemləri təhlilə 

cəlb edilir. Kitabda F.Köçərli həm bir ədəbiyyatşünas, ədəbiyyat tarixçisi və tənqidçisi, həm jurnalist, həm başqa 

xalqların ədəbiyyatının tədqiqatçısı, həbelə tərcüməçisi, həm ictimai xadim, həm də bacarıqlı bir pedaqoq-müəllim 

kimi təqdim olunur. Monoqrafiya faktların bolluğu və zənginliyi baxımından da diqqəti cəlb edir. 

K.Talıbzadə Köçərli ilə bağlı bir sıra oçerk və məqalələrin müəllifidir O, əsasən, Azərbaycan tənqidinin 

tarixini araşdırmaqla məşğul olduğundan Firidun bəyi də daha çox bir ədəbiyyat tənqidçisi kimi öyrənir, daha doğrusu, 

K.Talıbzadə Köçərlini bir tənqidçi kimi tədqiq və təbliğ etməyə daha çox meyl etmişdir. 

Heç şübhəsiz ki, bu görkəmli alim XX əsrin əvvəllərindəki Azərbaycan tənqidinin ən böyük siması, bir qədər 

obrazlı ifadə ilə desək, orta sütunu idi. Buna görə də XX əsr Azərbaycan tənqidini geniş planda araşdıran K.Talıbzadə 

öz fikir və mülahizələrində tez-tez Köçərliyə isnad edir, ona söykənir. Təsadüfi deyildir ki, müəllif «XX əsr 

Azərbaycan tənqidi» kitabında Firidun bəyə XX əsrin əvvəllərindəki Azərbaycan tənqidinin aparıcı siması kimi ayrıca 

oçerk həsr etmişdir. Köçərlinin 1963-cü ildə nəşr olunmuş «Seçilmiş əsərləri»ni də K.Talıbzadə N.Məmmədovla 

birlikdə tərtib etmişdir. 

İ.Bəktaşinin görkəmli ədəbiyyatşünasla bağlı məqalələri Köçərli və realizm, Köçərli və «Molla Nəsrəddin» 

jurnalı, Köçərli demokratik mətbuat uğrunda mübarizədə və s. kimi əhəmiyyətli məsələlərə həsr olunmuşdur. «Firidun 

bəyin yaradıcılıq yolu» adlı monoqrafiyasında isə müəllif əvvəlcə ədəbi tənqidin Köçərli irsinə münasibətini xülasə 

edir. Kitabın «Klassik ədəbiyyatın tədqiqi» adlanan əsas və həcmcə daha böyük fəslində isə alimin klassik irsə 

münasibəti üzərində dayanılır. «Azərbaycan ədəbiyyatı» kitabı, xüsusilə oradakı daha əhəmiyyətli yaradıcılıq sferasına 

malik sənətkarlara Köçərlinin münasibəti təhlil edilir. Lakin açığını deyək ki, bu təhlillərin bir çoxu təsviri və 

sxematik xarakter daşıyır. Bəzən də bir-birini təkrar edir. 

İ.Bəktaşi öz monoqrafiyasında Firidun bəyin ədəbi-tənqidi məqalələrinin tədqiqinə, onun başqa xalqların 

ədəbiyyatına münasibətinə və azərbaycanlı oxucular arasında onu təbliğinə, dilimizin saflığı uğrunda bu fədakar 

insanın apardığı yorulmaz mübarizəyə də xeyli yer ayırmışdır. «Uşaq və xalq ədəbiyyatına məhəbbət»  bölməsində 

İ.Bəktaşi pedaqoq-alimin uşaq ədəbiyyatı ilə bağlı fəaliyyəti üzərində dayanır. Bu kitabın yaxşı məziyyətləri ilə yanaşı 

kəsirli bir cəhətini də qeyd etmək yerinə düşər. Bu da faktların xeyli qıtlığı və azlığıdır.  

İ.Bəktaşinin «Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi materialları» (1978) kitabçası səciyyəcə müəllifin yuxarıda adı 

çəkilən monoqrafiyasının «Klassik ədəbiyyatın tədqiqi» fəsli ilə səsləşir. 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə aid kitabların da böyük ədəbiyyatşünasa münasibəti həssas və fəal olmuşdur. 

Bunlardan ikisində, daha doğrusu, ədəbiyyat tarixmizin XX əsr dövrünə həsr olunmuş (elmi ədəbiyyat tarixi və 

dərslikdə) Köçərliyə ayrıca oçerk həsr edilmişdir. Lakin çox təəssüf ki, C.X.Hacıyevin şəxsiyyətə pərəstiş dövründə 

yazılmış və 1955-ci ildə nəşr olunmuş «XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi»ndə eyni dövrdə yaşayıb yaratmış və 
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ədəbiyyat tariximiz üçün misilsiz işlər görmüş bu şəxsiyyət haqqında kiçik bir məlumat belə verilməmişdir. Yəqin ki, 

buna səbəb şəxsiyyətə pərəstiş dövrünün ictimai-siyasi atmosferi, bu dövrdə dərsliklərin xüsusi göstəriş və reseptlə 

yazılması, dövlət səviyyəsində qadağalar olmuşdur. 

H.Araslı («XVII-XVIII əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi», Bakı, 1956) və F.Qasımzadə («XIX əsr 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi», Bakı, 1956) öz ədəbiyyat tarixlərində əhatə etdikləri dövrlə bağlı, təbii ki, F.Köçərlidən 

geniş danışmaq imkanına malik olmamışlar. Lakin hər iki müəllif Firidun bəyin «Azərbaycan ədəbiyyatı» kitabını 

ədəbiyyat tarixçiliyimizin bünövrə daşı saymış, onu XVIII və XIX əsrlər ədəbiyyatımızı öyrənməkdə çox mötəbər 

məxəz və mənbə hesab etmişlər. M.Arif də üç cildlik «Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi»nin I cildinə müqəddimədə 

onların fikrinə şərik çıxmışdır. 

Lakin bu müəlliflərin bəzən Köçərliyə birtərəfli və subyektiv münasibəti də özünü büruzə verir. Məsələn, 

F.Qasımzadə onu «Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi materialları»nda «bədii əsərlərə» «təsadüfi yanaşmaq»da, bu əsərlərin 

«bütün cəhətlərini, bütün əlaqələrini» və «vasitəliliyini əhatə etməmək»də, «onların mahiyyətini aça bilməyən 

dayazlıqda və bununla əlaqədar eklektizm»də, «prinsipsizlik və sistemsizlikdə» (1, 8) ittiham edir. Əvvələn, bu 

qiymətin özü o qədər də ədalətli deyil və çox tünddür. İkincisi, isə Firudun bəyin əsərinə sonrakı dövr, məsələn, 50-ci 

illər, yaxud müasir mərhələdə ədəbiyyatşünaslıq elminin səviyyəsi baxımından yanaşmaq və qiymət vermək qətiyyən 

düzgün deyil. Unutmaq olmaz ki, «Azərbaycan ədəbiyyatı» yarandığı dövrdə meydanda bizim ədəbiyyat tariximizə 

aid Köçərlinin «Literatura azerbaydcanskix tatar» (1903) kitabından başqa heç nə yox idi. Deməli, bu sahədə təcrübə, 

öyrənilmiş, təhlil edilmiş bir mənbə də mövcud deyildi. Çoxəsrlik təzkirəçilikdən elmi ədəbiyyat tarixi yaratmağa 

birinci olaraq təşəbbüs edilirdi. Toplama, tərtibat, təhlil, təsvir və s. bütün işlər məhz Köçərlinin öz öhdəsinə düşürdü. 

Biz alimin kitabına da ədəbiyyatşünaslıq elminin məhz XX əsrin ilk onillikləri səviyyəsindən baxmalı və qiymət 

verməliyik. İlk ədəbiyyat tarixi kitabından elmi-nəzəri və tədqiqi fikrin bütün tələblərinə cavab verən, bütün prinsip və 

sistemi, təhlil manerası ilə ədəbiyyatşünaslıq elminin müəyyən nailiyyətlər qazandığı dövrün səviyyəsinə uyğun olan 

bir məziyyət tələb etmək yersiz və ifratdır. 

Azərbaycan ədəbiyyatının XIX və XX əsrlər dövrünün ədəbi əlaqələri ilə məşğul olan mütəxəssislərdən 

Ş.Qurbanov, A.Abdullayev, Q.Həsənova və s. müəlliflər Köçərlinin başqa xalqların ədəbiyyatlarına münasibətindən 

və bu ədəbiyyatları, onun ayrı-ayrı nümayəndələrini Azərbaycan oxucusuna tanıtmaq təşəbbüsündən, habelə onun bir 

mütərcim kimi fəaliyyətindən səmərəli tərzdə söhbət açmışlar. 

Qeyd etdiyimiz kimi, F.Köçərli ədəbiyyatşünas olmaqla yanaşı həm də çox fəal və işgüzar pedaqoq-müəllim 

idi. Bir pedaqoq kimi o, yalnız dərs deməklə kifayətlənmir, dövrün məktəb və maarif, pedaqoji həyatla bağlı 

hadisələrində əməli və nəzəri fəaliyyəti ilə yaxından iştirak edirdi. Onun o zamankı dərslik və qiraət kitabları ilə 

əlaqədar mühüm və faydalı işləri, habelə dövri mətbuatda çap olunmuş onlarla pedaqoji məzmun və istiqamətli 

məqalələri vardır. Bir sözlə, Köçərlinin pedaqoji irsi çox zəngin və əhəmiyyətlidir. 

Yaxşı haldır ki, onun pedaqoji irsi pedaqoqlarımızın diqqətini cəlb etmiş, bu sahədə bir sıra tədqiqatlar 

meydana çıxmışdır. Bunlardan ikisini xüsusilə qeyd etmək olar. Birincisi, Ə.Seyidovun iri həcmli araşdırmasıdır. 

Burada müəllif Firidun bəyin müəllimlik fəaliyyətini geniş şəkildə işıqlandırmış, onun pedaqoji məsələlərlə bağlı 

məqalələrini təhlil etmişdir. İkincisi isə, S.Əzimovanın «Firidun bəy Köçərlinin pedaqoji fəaliyyəti və pedaqoji 

görüşləri» adlı fəlsəfə doktoru dissertasiyadır. 

F.Köçərlinin həyatı və yaradıcılıq irsi ölkəmizin müstəqillik qazandığı son onilliklərdə də müəyyən qədər 

diqqət və maraq dairəsində olmuşdur. Azərbaycanın müstəqilliyi ərəfəsində, yəni XX əsrin 80-cı illərinin sonu və 90-

cı illərin başlanğıcında Köçərlinin repressiya illərində sovet siyasi rejimi tərəfindən qeyb edilmiş arxivinin taleyi elmi 

ictimaiyyəti daha çox maraqlandırmışdır. Bu məsələ ilə bağlı mətbuatda R.Babaxanovun, R.Quliyevin, C.Əhmədovun 

məqalələri dərc edilmişdir. 

Ş.Nəzərlinin «Gənclik» jurnalında (1990, №3) haqqında söhbət açdığımız böyük maarif və elm pərvanəsinə 

həsr olunmuş «Günahsız məhbus» adlı sənədli povesti nəşr olunmuşdur. İ.Həbibov və N.Səmədova Firidun bəyin 

Qoridən M.T.Sidqiyə yazdığı məktubları mətbuat vasitəsilə elmi-kütləvi ictimaiyyətə çatdırmış və  haqqında məlumat 

vermişlər. (2) Son illərdə arxiv sənədləri əsasında Köçərlinin 1920-ci ildəki müəmmalı ölümünə də aydınlıq gətirilmiş, 

C.Qasımovun bununla bağlı rəsmi sənədlərə istinadən verdiyi məlumatlar işıq üzü görmüşdür. V.Vəliyev «Firidun bəy 

Köçərlinin publisistikası» adlı filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası yazmışdır. Filoloq alim 

T.Salamoğlu görkəmli ədəbiyyatşünasın ədəbi-tənqidi fəaliyyətinə həsr olunmuş sanballı oçerk yazmış və onu «Tarixi 

və çağdaş ədəbi prosesə dair araşdırmalar» kitabına daxil etmişdir. X.Məmmədov və A.Həsənovun tərtib və nəşr 

etdirdikləri «Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı müntəxabatı» kitabının II cildinə Köçərlinin uşaq ədəbiyyatı ilə əlaqəli elmi-
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nəzəri fikirlərindən, məktublarından müəyyən nümunələr, həmçinin onun «Balalara hədiyyə» folklor toplusundan, 

«Tarixi-müqəddəs» dərsliyindən, tərcümələrindən xeyli örnəklər daxil edilmişdir.  

Son illərdə alim və pedaqoqun irsinə, fəaliyyətinə marağın səmərəli nəticəsi kimi görülən işlərdən biri də 

«Firidun bəy Köçərlinin şəxsi arxivi» kitabının işıq üzü görməsidir. Məlum olduğu kimi 30-cu illərdə, yəni repressiya 

illərində Firidun bəyin zəngin arxivi hökumət dairələri tərəfindən zəbt edilmiş, naməlum şəraitdə it-bata düşmüşdür. 

Həmin zəngin və çoxsaylı arxiv materiallarının taleyi indi də bəlli deyil. İndi onun arxiv sənədlərindən yalnız bir neçə 

nümunə qalmışdır. Həmin nümunələr AMEA RƏİ-nin arxiv fondunda hifz olunur. Adını çəkdiyimiz kitabda 

F.Köçərlinin mühafizə edilən həmin arxiv sənədləri latın əlifbası ilə nəşr olunub elmi-kütləvi ictimaiyyətə 

çatdırılmışdır. (3) 
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ƏDƏBIYYAT DƏRSLƏRINDƏ KEYS METODUNDAN ISTIFADƏ IMKANLARI 
(Possibilities of using the case method in literature lessons) 

 

Bilal Həsənli 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti,  Orcid NO:0000-0002-6964-0546 

XÜLASƏ 

Keys müasir ədəbiyyat dərslərində geniş tətbiqi zəruri olan interaktiv metodlardandır. 

 texnologiyalar və tədris metodları arasında son zamanlar təhsildə keys-əsaslı təlim xüsusi yer tutur. Keys 

(ingiliscə ―case‖ – hadisə, vəziyyət) hər hansı bir problemin həll yollarının kollektiv və ya fərdi axtarışını 

tələb edən təlim materialıdır. Onun fərqləndirici xüsusiyyəti bədii əsərdə qaldırlımış problemin real həyatla 

əlaqələndirilməsi, faktlar, nümunələr əsasında problemli  situasiyanın həlli yollarının 

müəyyənləşdirilməsidir. 

Keys metodu layihələr, rollu oyun, situasiya təhlili kimi metdlarla əlaqəli tətbiq olunur. Bu metod 

ədəbiyyat dərslərində  müzakirə olunan problemin həlli yollarının axtarışı zamanı bütün şagirdləri təlim 

materialını, əlavə məlumatları qavramağa, müstəqil və əməkdaşlıq şəraitində fəaliyyətə, tədqiqat aparmağa 

sövq edir.  

Bu metodun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, təlim materialında təsvir olunan hadisə  şagirdlərə problem 

kimi təqdim olunur və yeni biliklər fəal,yaradıcı iş prosesində mənimsənilir. Şagirdlər tədqiqat zamanı 

problemin həlli yollarını müəyyənləşdirməyi qarşıya məqsəd qoyur, əlavə mənbələrdən zəruri məlumat 

toplayır, müxtəlif fərziyyələr irəli sürür, təhlil, müzakirə edir, əldə edilmiş biliklər əsasında nəticə çıxarırlar. 

Keys olaraq elmi, publisistik, bədii, yaxud tədris materialları götürülə bilər. Ədəbiyyat dərslərində 

keysə verilən tələblər:  

1. Müzakirəsi mümkün olan və birmənalı həlli olan aktual problemlərin qoyuluşu. 

2. Mətnin dərsin mövzusuna və məqsədinə uyğunluğu.  

3. Tədqiq olunan problemin təhlilinin aparılması və həlli yollarının axtarışı üçün kifayət qədər 

informasiyanın olması. 

4. Problemin müəllif qiymətləndirməsinin olması. 

Keys metodunun tətbiqi ilə aparılan tədqiqatın mərhələləri: 

1. Mətnin oxunması. 

2. Mətndə hansı problemdən bəhs edildiyinin müəyyənləşdirilməsi.  

3. Problemin (yaxud problemlərin) özünü nədə təzahür etdiyinin dəqiqləşdirilməsi.  

4. Problemin həlli yollarının müzakirəsi. (―Əqli hücum‖). 

5. Qrupun gəldiyi nəticə üzrə təqdimat hazırlanması. 

6. İşin nəticəsinin təqdimatı. 

Keys metodununun tətbiqi ilə təşkil edilən öyrənmə prosesi şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünü, idraki 

marağını fəallaşdırır,  nitqini, tədqiqatçılıq bacarıqlarını inkişaf etdirir. 

Açar Sözlər: Məktəb, Texnologiya,Metod, Tədris, Ədəbiyyat, Problem, Bilik, Şagird 

  

SUMMARY 

     Keys are one of the interactive methods that need to be widely used in modern literature classes.  

Among the technologies and teaching methods, case-based training has recently taken a special place in 

education. Cases are training materials that require a collective or individual search for solutions to any 

problem. Its distinguishing feature is the connection of the problem raised in the work of art with real life, 

the identification of ways to solve the problem situation on the basis of facts and examples. 
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     The case method is used in connection with methods such as projects, role play, situation analysis. This 

method encourages all students to understand the learning material, additional information, to work 

independently and collaboratively, and to conduct research while searching for solutions to the problem 

discussed in literature lessons. 

     The essence of this method is that the event described in the training material is presented to students as 

a problem, and new knowledge is acquired in the process of active, creative work. During the research, 

students aim to identify solutions to the problem, collect the necessary information from additional sources, 

make various assumptions, analyze, discuss, draw conclusions based on the acquired knowledge. 

       Scientific, journalistic, artistic or educational materials can be taken as cases. Case requirements in 

literature classes: 

1. Statement of topical issues that can be discussed and have an unambiguous solution. 

2. Correspondence of the text to the topic and purpose of the lesson. 

3. Sufficient information to analyze the problem under study and find solutions. 

4. Availability of author's assessment of the problem. 

Stages of research using the case method: 

1. Reading the text. 

2. Identify the problem being addressed in the text. 

3. Clarify what the problem (or problems) manifests itself. 

4. Discuss ways to solve the problem. ("Mental attack"). 

5. Prepare a presentation on the results of the group. 

6. Presentation of the results of the work. 

         The learning process organized by the application of the Keys method activates students' creative 

thinking, cognitive interest, develops speech and research skills. 

Keywords: School, Technology, Method, Teaching, Literature, Problem, Knowledge, Student 
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ġEIR MƏTNLƏRINDƏ KOQEZIYA 

 

Gülər Süleymanova 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinun doktorantı 

 
XÜLASƏ 

Hər bir orijinal şeir mətni onu təşkil edən misraların birbiri ilə əlaqəsi, bağlılığı əsasında formalaşır. 

Şeir mətninin poetikləşdirilməsi əslində poetik fikrin onu ifadə edən vasitələrlə elə birliyidir ki, bu birliyin 

müəyyən linqvistik biçimlərdə reallaşdıran qanunauyğunluqların fəaliyyət əhatəsini genişləndirir və bütün 

dil komponentlərinin bir –birinə maksimum əlaqələnməsini tələb edir, onların qarşılıqlı şəkildə biri digərini 

bütün səviyyələrdə tamamlaması prinsipinə əsaslanılır. Belə ki, zahiri bər-bəzək naminə dil vahidlərinin bu 

və ya digər formalarda oyunu, süni təsir bağışlayan qeyri-təbii söz düzümü, yerinə düşməyən təkrarlar 

sistemi, düzgün işlədilməyən inversiya, sintaktik paralelizm, əksinə söz oynatma formaları, komponentlər 

arasında qarşılıqlı məna əlaqələri və s. heç zaman həqiqi mənada poetikləşdirmə vasitəsinə çevrilə bilməz. 

Şeir mətnlərinin komponentlərinin məna və struktur əlaqəsinin dərindən və hərtərəfli bir şəkildə 

tədqiq edilməsi sintaksisin aktual və vacib problemlərindəndir. Azərbaycan dili sintaksisində vacib və əsas 

məsələ məna bağlılığıdır və bunun nəticəsində söz birləşmələri yaranır; əlaqə və bağlılıq nəticəsində cümlə 

formalaşır, şeirdə misra və bəndlər yaranır; cümlələr, misralar arasında sintaktik bütrövlər, mikro və makro 

mətnlər təşəkkül tapır. Sintaksisin hər bir kateqoriyasında özünü göstərən bağlılıq ümumi dilçilikdə 

koqeziya adlanır. Bu söz latınca ―kohaesus‖ sözündən olub ―bağlı, bağlanmış, qoşulmuş‖ deməkdir. Şeir 

mətnlərində, o cümlədən müxtəlif növdən olan sintaktik bütövlərdə və onların komponentləri arasında özünü 

göstərən sintaktik koqeziyaları, yəni məna bağlılığını və qrammatik (sintaktik) bağlılıqları semantikanın və 

sintaksisin norma və prinsipləri əsasında geniş şəkildə araşdırmaq müasir dövrümüzdə olduqca aktuallıq 

kəşf edən məsələlərdəndir. 

       Xülasə. Şeir mətnlərinin bütövlüyü zahiri formalar, qafiyələr və bənd, misra silsilələri, müxtəlif çeşidli 

söz oyunları və qarşılıqlı semantik-qrammatik əlaqələri nümunəvi sistemdə, həm də poetik məzmun 

incəlikləri ilə əks etdirən linqvistik faktorlarının yerli- yerində işlədilməsini tələb edir. Şeir mətnlərinin 

koqeziyası dedikdə mətnin komponentlərinin məna struktur əlaqəsini yaradan bir sıra faktorlar nəzərdə 

tutulur və bu linqvistik faktorların təkrarlar və onun növləri, söz sırası, inversiya, sintaktik paralelizm, 

xiazm, qarşılıqlı məna əlaqələri və s. daxildir ki, bütün bunlar şeir mətnlərinin bütövlüyünə, quruluş 

texnikasına xidmət edən spesifik və möhkəm əlaqə üsullarındandır. Belə ki, şeir mətnlərinin müəyyən 

mövqelərində sözlər, söz birləşmələri, cümlələr təkrar olunur, inversiyaya uğrayır, sintaktik paralelizm 

formalari alır, mətnin komponentləri bir –birinə müxtəlif semantik əlaqələrlə bağlanır ki, tədqiqat işində 

bütün bu vacib məsələlər zəngin poetik nümunələr əsasında təhlil edilir. 

         Şeir mətnlərində intensiv şəkildə işlənən koqeziya göstəricilərindən anaforadan, söz, söz birləşməsi, 

cümlə modelli təkrarlardan, inversiyadan, sintaktik paralelizmdən, əksinə söz sırasından, şeir mətnlərinin 

komponentləri arasında qarşılıqlı məna əlaqələrindən söz duyumu yüksək olan böyük linqvistik alimlər 

sözün həqiqi mənasında xüsusi heyranlıqla danışmışlar və şübhəsiz ki, sələflərin əldə etdikləri elmi tezislərə 

söykənmədən, istinad etmədən məqsədə gedən yolu fəth edə bilmərik.Aydın məsələdir ki, şeiriyyət dilə bu 

semantik və qrammatik kateqoriyalar vasitəsilə də hopdurulur.Başqa sözlə desək söz sənətkarı bu vasitələrlə 

hesablaşmadan həqiqi sənət əsəri yarada bilməz. Şeir mətnləri dilimizin bu ifadə imkanlarını da özünə cəlb 

edir ki, belə məqamlarda poetik mətnlər aktuallaşır, bədii mətn heyranedici bədii gözəlliyi özündə ehtiva 

etdirir. Təkrarlar, söz sırası, inversiya, sintaktik paralelizmi, əksinə söz sırası, komponentlər arasılnda 

qarşılıqlı məna əlaqələri şeir mətnlərini yaradan mühüm sintaktik vasitələrdir ki, araşdırma işındə daha çox 

bu vasitələrin semantik və qrammatik xüsusiyyətlərinə diqqət yetirilir. Tədqiqatın metod və mənbələri. 

Araşdırma işinə təsviri metod tətbiq edilmişdir, həmçinin yeri gəldikcə müqayisə və qarşılaşdırma 

metodlarına da müraciət olunmuşdur. Tədqiqat prosesində Azərbaycan, türk, rus, Avropa dilçi alimlərinin 

elmi-nəzəri fikirlərindən istifadə olunmuş, müasir şairlərimizin poetik örnəklərindən nümunələr verilərək 

elmi mülahizə və tezislər əsaslandırılmışdır. 
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AZƏRBAYCAN NƏSRINDƏ ÇOX NÖQTƏ QƏNAƏT PRINSIPININ SINTAKTIK GÖSTƏRICISI 

KIMI 
(As a syntactic indicator of the principle of saving many points in Azerbaijani prose) 

Könül  Həsənova 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinun doktorantı 

XÜLASƏ  

Azərbaycan nəsrində elə bir söz sənətkarı tapmaq çətindir ki, o, əsərlərində çox nöqtə durğu 

işarəsindən istifadə etməmiş olsun və bu durğu işarəsi nəsr mətnlərinin ünsürləri, sintaktik bütövlər arasında 

qrammatik-semantik əlaqələrin ifadə vasitəsi rolunu oynayır, həm emosional səciyyəli olma cəhətdən, həm 

də üslubi baxımdan böyük əhəmiyyət kəsb edir. Nəsr əsərlərində çox nöqtənin funksiyası və qənaət qanuna 

müvafiq bir şəkildə işlədilməsi yazıçının yaradıcılıq qayəsinə müəyyən istiqamət verir. Çox nöqtə işarəsinin 

nəsr mətnlərinin məzmununa, obrazlı mahiyyətinə əlavə etdiyi üslubi çalarların əhəmiyyəti və qənaət 

prinsipinə göstərdiyi xidmət barədə Azərbaycan dilçiliyində demək olar ki, ayrıca araşdırma işinə rast 

gəlmirik. Bədii mənanın tələblərindən asılı olaraq istifadə edilən bu durğu işarəsi qənaət prinsipinə uyğun 

olaraq bədii düşüncələrə genişlik, söz sənətkarının mühakimələrinə kamillik gətirir və bu kamillik həssas 

oxucunu silkələyir, onu çox nöqtə qoyulan yerlərdə dərindən düşünməyə vadar edir. Çox nöqtənin əksər 

hallarda vnəsr mətnlərinin tərkibində həlledici üslubi amil kimiçıxış etməsi, qənaət prinsipinə xidmət 

göstərməsi, geniş işləklik qazanmasının səbəbləri məqalədə zəngin nümunələr əsasında təhlil edilir.  

Açar Sözlər: Nəsr, Mətn, Üç Nöqtə, Çox Nöqtə, Qənaət Qanunu.  

SUMMARY 

 It is difficult to find a word artist in Azerbaijani prose who has not used a full stop in his works, and this 

punctuation mark serves as a means of expressing grammatical and semantic connections between prose 

texts and syntactic units, both emotionally and stylistically. is of great importance. The function of many 

points in prose works and their use in accordance with the law of economy give a certain direction to the 

writer's creative rock. We can hardly find any separate research in Azerbaijani linguistics on the importance 

of stylistic shades added to the content and figurative nature of prose texts by the multi-dot sign and its 

service to the principle of economy. Used according to the requirements of artistic meaning, this punctuation 

mark, in accordance with the principle of economy, brings breadth to artistic thought, perfection to the 

judgments of the artist, and this perfection shakes the sensitive reader, making him think deeply in many 

places. The article analyzes the reasons why many points often act as a decisive stylistic factor in the 

composition of prose texts, serve the principle of economy, and gain a wide range of applications on the 

basis of rich examples. 

Keywords: Prose, Text, Three Dots, Many Dots, The Law Of Conservation. 

AKTUALLIQ  

Çox nöqtə dilin ümumi qrafik sistemində mühüm yer tutan durğu işarələrdən biridir və nəsr 

mətnlərində intensiv şəkildə istifadəyə cəlb edilməklə sintaktik bütövlərin həm əvvəlində, həm də ortasında 

və sonunda işlədilməklə həsr dilində mənalı hissələrə çevrilir, yazıçılar tərəfindən yeri gəldikcə fəallaşdırılır 

və başqa sözlə desək, nəsrin dinamik və emosional bədii ovqatının genişlənməsində aktiv iştirakçı rolunu 

oynayır. Çox nöqtə durğu işarəsi vasitəsilə yazıçı bir tərəfdən qənaət qanununa riayət edirsə, digər tərəfdən 
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bədii təəssüratlar aləmini rəngarəng çalarlarla zənginləşdirir. Nəsr mətnlərində elə məqamlar olur ki, yazıçı 

söz və ifadələri hətta bütöv cümlələri işlətməyi lazım bilmir və belə məqamlarda üç nöqtəyə müraciət edir və 

bu durğu işarəsi vasitəsilə bədii fikirlərini aktuallaşdırır və bədii obrazın, personajın dolğunlaşmasına şərait 

yaradır. Nəsr kontekstlərinin ayrı-ayrı hissələrində müxtəlif məna çalarları təzahür edir və üç nöqtə işarəsi 

bu məqamlarda da fəallıq göstərərək, yazıçının bədii və estetik tələbatını ödəməyə xidmət göstərir. Bədii 

nitqin formalaşması və dolğunlaşması, eyni zamanda qənaətin yaranmasında da müstəsna rol oynayan çox 

nöqtənin üslubi cizgilərinin hərtərəfli bir şəkildə təhlilə cəlb edilməsi, fikrimizcə, bu mövzunu kifayət qədər 

aktual edir. 

GIRIġ 

Azərbaycan dilçiliyində çox nöqtə işarəsinin istər şeir, istərsə də nəsr mətnlərində işlənmə yeri və 

üslubi imkanları haqqında ara-sıra müəyyən qeydlərə rast gəlmək olur. ―Çox nöqtə bir tərəfdən vergülə, o 

biri tərəfdən nöqtəyə yaxındır. Çox nöqtə adətən üç nöqtə şəklində olur. Sitatlarda özgəsinin nitqi kəsildiyi 

yerdə (sitatın əvvəlində, ortasında və ya sonunda) üç nöqtə qoyulur. Cümlənin ortasında və ya sonunda 

qoyulan çox nöqtə fikrin bitmədiyini göstərir. Fikrin bitməməsi müxtəlif səbəblərdən ola bilir‖ (1,485). ― ... 

Onu davam etdirməyi ya müəllif lazım bilmir, ya gizli saxlamaq məqsədilə demir, ya da elə sözlər olur ki, 

onun deyilməsi cəmiyyət üçün məqbul deyildir, ya yaddan çıxmış olur, ya fikir başqası tərəfindən kəsilir, ya 

da nitq həyəcanlı olduğu üçün fasilələrlə danışmalı olur‖ (2,464). Belə fikirlərlə bu və ya digər şəkildə B. 

Xəlilovun ―Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis‖ (3,411), M.Hüseynovanın ― Müasir Azərbaycan dili: 

punktuasiya məsələləri‖(4, 83-96), M.Həsənovun ―Durğu işarələrinin təlimi metodikası‖ (5,61),V. 

Dumanoğlu və İ. Əsgərin şərikli yazdıqları ―Müasir Azərbaycan ədəbi dilində durğu işarələri‖ (97-109) adlı 

əsərlərində rast gəlmək olur. 

 Nəsr mətnlərində yazıçılarımız çox nöqtədən təsvir etdikləri hadisələrin, obrazların, personajların, 

motivlərin xarakter və məzmununu dolğun bir şəkildə vermək üçün daha çox istifadə edirlər və çox nöqtə 

işlədilən cümlələrdə həmin durğu işarəsi sintaktik bütövün ayrılmaz bir komponentinə çevrilir, emosional 

qüvvə kəsb, yazıçı tərəfindən təqdim edilən bədii effekti gücləndirir. Məs: Baharın nəfəsi duyulanda, yenə 

də... Yenə də oyanır, sevinir, yaşıl libasa bürünür, bir dünya yaraşıq olur. On ildi, yüz ildi bax beləcə gün-

güzəran keçirir bu tut ağacı. Kölgəsində neçə-neçə süfrələr açılıb, toy-düyünlər olub, qız-gəlin karxana 

tutub, tiyanlar dolub-boşalıb, dinclik tapıb insanlar. İndi ... qarıyıb qartalıb, qocalıb, gücdən-taqətdən 

düşüb. Əvvəlki qəddi-qamətindən əsər-əlamət qalmayıb (7,70). 

 Göründüyü kimi, yazıçı qocalmış tut ağacı barədə hiss və duyğularını emosional bir tərzdə vermək 

üçün bir abzas daxilində iki cümlədə çox nöqtədən istifadə etmiş və bu yolla tut ağacı motivi haqqında 

düşüncələrinə sürəklilik, axıcılıq, intensivlik bəxş etmişdir. Və nəsr dilində ―... çox nöqtə onun oxucuya 

bağışladığı hiss-emosional təsirlə daha artıq bağlıdır. O, hissi idrakla məntiqi idrakın qovuşduğu məqamın 

ifadəsidir‖ (8,137). 
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 Yazıçı yuxarıdakı abzasda altından qara xətt çəkilmiş sözlərdən sonra qəsdən susmuş, bir fikirdən 

başqa bir fikrə keçid edilməsini bildirməkdən ötrü qənaət prinsipi naminə çox nöqtədən istifadə etmişdir. 

 Çox nöqtə nəsr mətnlərinin həm dialoji, həm də monoloji nitq aktları üçün xarakterikdir. Məsələn 

aşağıda verəcəyimiz dialoji nitq aktının sonuncu cümləsində ver xəbərinin yerinə çox nöqtədən istifadə 

edilməklə qənaətə düzgün əməl olunmuşdur: 

—Bu yemişlər satdıqdırmı? 

—Bəli. 

—Beş on kilo... (7,25). 

 Əslində bəli söz-cümləsindən sonra da satdıqdır sözü işlənməli idi, lakin bəli sözü buna imkan 

vermədiyinə, yəni qənaətin ən mühüm sintaktik göstəricisi olduğundan həmin söz də ixtisar edilmişdir. Əgər 

həmin söz işlənsəydi, şübhəsiz ki, nitq aktında bir ağırlıq yaranardı və bu barədə dissertasiyanın müvafiq 

bölməsində geniş danışılacaqdır. 

 Çox nöqtə nəsr mətnlərinin monoloqlarında daha çox müşahidə olunur və sintaktik bütövün ayrılmaz 

bir tərkibinə çevrilməklə yanaşı, bədii məziyyətlərə aydın sezilən bir impuls verir. Məs: Üç-dörd kiloqram 

ağırlığında olan yemişin birini götürüb diqqətlə nəzərdən keçirdim. Necə də xoş ətir saçır, ilahi! — 

düşündüm. Üzərində qeybdən neçə-neçə cizgilər, çarpaz-çarpaz xətlər... (7,25). 

 Yazıçı bir abzas həcmində yemişin xarici görünüşünü təsvir məqamında çox nöqtədən yararlanır və 

bu durğu işarəsindən qənaətə uyğun istifadədən aydın şəkildə sezilir ki, yemişin üzərindəki xətlər təkcə 

çalın-çarpaz olmaqla bitmir və onun üzərində digıər cizgilər də mövcuddur. Nasir bu cizgilərə adi xətlər 

kimi baxmır, bədii düşüncələrini çox nöqtədən sonra da davam etdirərək: Xəyallandım, mənə elə gəldiki, bu, 

adi cizgilər yox, vaxtilə müəllim, qəzet redaktoru kimi gəzib-dolaşdığım çaylar, çəmənlər. meşələr, dağlar 

diyarının hələ dərk edə bilmədiyimiz hərflərlə yazılmiş salnaməsidir (7,25). Bunlar yazıçının fərdi və 

subyektiv bədii düşüncələrinin məhsuldar, həqiqi və obyektiv yöndən yanaşdıqda isə yemişin qabığının 

üzərində çalın-çarpaz xətlərlə bərabər qırıq-qırıq, əyri-üyrü, düz cizgilər də vardır ki, yazıçı sifətdən ibarət 

bu sinonimik cərgədən də istifadə edə bilərdi, belə olan halda çox nöqtəyə ehtiyac olmazdı, qənaət qanunu 

aradan qaldırılmış olardı. 

 Nəsr mətnlərinin sintaktik bütövlərində çox nöqtə vasitəsilə qırıqlıq, yarımçıqlıq halları daha çox 

müşahidə olunur ki, bu da ―hissi idrakla məntiqi idrakın qovuşduğu məqamın ifadəsi‖ (8, 137) kimi 

səciyyələndirilməlidir. Məs: Bir gün, bir həftə oldu, beş ay oldu ... Anam gəlib çıxmadı ki, çıxmadı! (7,31-

32). 

 Çox nöqtənin yerinə yazıçı altı, yeddi, səkkiz, doqquz, on, ay, il oldu ifadələrini də işlədə bilərdi, 

lakin həssas oxucu özünün idrakı ilə onları abstrakt şəkildə çox nöqtənin yerinə bərpa edə bilir və həmin 
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cümlədə vaxt, zaman bildirən (gün, həftə, ay) sözlər ardıcıl sadalandığına, çoxluq təşkil etdiyinə görə bir 

neçəsi buraxılmışdır. 

 Bəzən yazıçı sintaktik bütövə daha qüvvətli və daha kəskin bir təsir gücü vermək məqsədi ilə sözü 

gözlənilmədən birdən-birə kəsir, cümləni yarımçıq saxlayır, yarımçıq qalan hissəni çox nöqtə ilə ifadə edir 

və belə hallar daha çox personajların həyəcanlarını vermək məqamında özünü göstərir. Məs: Qucağına 

atılmaq istədim. Ancaq ... Ancaq, sən demə, bayaqdan bəri yolunu gözlədiyim anam deyilmiş. Özgəsinin 

anasıymış (7,33). Bax, bu da xatirə dəftərinin Xalxal səhifəsindən bir neçə sətir ... Naxçıvanın yaşıl inciləri 

arasında əmanət qoyub getdiyin Süleymanlı, İslamlı, Əlaqalı, Adilli anlarım ... (7,46). 

Bu nümunələrdə çox nöqtələrdən əvvəl gələn və xüsusi fasilə ilə deyilən məqamda təhkiyəçinin 

sanku kövrəkliyini, qəhər boğduğunu, nitqinin qırıldığını, linqvistik qənaətin yarandığını görürük, obrazın 

həsrətli ovqatını, iztirablarını duyuruq. Çox nöqtə qrafik işarəsinin tələbindən doğan intonasiya bu bədii 

təhkiyədən intisar tapan düşüncə və mühakimələr bir anlıq oxucunu öz ağuşuna alır, onu bir müddət narahat 

edir və təhkiyəçinin hiss və həyəcanının mənasını dərk etməyə istiqamətləndirir. Deməli, çox nöqtə vasitəsi 

ilə əldə olunan qənaət belə məqamlarda ən güclü bir ifadə qədər zəngin təsirə malik olur. 

Qənaətin sintaktik göstəricisi kimi çox nöqtə istedadlı yazıçılar üçün olduqca güclü üslubi  

priyomlardan biridir. Nəsr mətnlərində elə cümlələrə rast gəlirik ki, həmin cümlələrin həm əvvəlində, həm 

də sonunda çox nöqtələrdən istifadə edilir, bu da emosional gərginliyin daha da artmasına xidmət göstərir və 

aşağıdakı sintaktik bütövlərdə olduğu kimi: ... Məhkəmə prosesi başa çatdı. Ailə dağıldı ... Qohum olmuş iki 

nəsil arasında düşmənçiliyə çevrilən ədavət hələ də davam edirdi (7, 53). 

Bu cümlələr yazıçı tərəfindən bir məhkəmə prosesində baş verən olayların son abzasında verilmişdir. 

Yazıçı birinci cümlənin əvvəlində istifadə etdiyi çox nöqtə vasitəsilə demək istəyir ki, məhkəmədə çox 

sözlər söylənildi, yəni tərəflər bir-birlərini qədərincə ittiham etdilər və yazıçı bunları qəsdən vermir və 

həssas oxucu dərhal başa düşür ki, bu olayları daha geniş şəkildə təqdim etməyə heç ehtiyac da duyulmur. 

İkinci cümlənin sonunda işlədilən çox nöqtə təbii şəkildə onu diqtə edir ki, ailə dağılandan sonra hansı 

faciələr baş verə bilər və beləliklə, onlarla sözün, ifadənin, cümlənin çox nöqtə ilə əvəz olunması və yaxud 

buraxılması ―...nitqin ekspessivliyinə səbəb olur, həm də nitqə fasiləlik verir. Ekspessivlik, emosionallıq, 

həm personajların əhvali-ruhiyyəsini ifadə edir, nəzərə çarpdırır, həm də oxucunu, dinləyiciniu həyəcana 

gətirir‖ (9,346). 

Nəsr mətnlərində bəzən personajın tərəddüdü nəticəsində müəyyən söz və ifadələr buraxılır, fikir 

yarımçıq, qırıq şəkildə ifadə olunur. Bu zaman nitqdə ifadənin ―yüksək kulminasiya nöqtəsi nəzərə 

çarpdırılır‖ (9,348) və oxucu özünün təfəkkürünün gücü ilə həmin söz və ifadəni cümlədəki çox nöqtə yerinə 

bərpa edə bilir. Məs: Tay biz hər yanda adı beddam olmuşuq. O kitabın adı gələn yerdə, başımızı yuxarı 

qaldıra bilmirik ... (7, 43). Bu cümlənin sonundakı lirik nöqtə yerinə ―xalq arasında biabır olmuşuq‖ 

cümləsini bərpa etsək qənaət prinsipi yoxa cıxar. 
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Nəsr mətnlərinin dialoji nitq aktlarında bəzən çox nöqtədən yazıçının fərdi üslubuna uyğun olaraq bir 

neçə yerdə istifadə olunur və belə hallarda qənaətin intensivliyi daha da artmış olur. Məs: Pirverdi Kərəmin 

söhbətdən pozulduğunu görüb ona ürək-dirək verdi: 

—Fikir eləmə a Kərəm ... Sən eldən cida düşsən də rəiyyət sənnən öyünür ... Siz Niftalı koxanı 

öldürənnən bəri bəylərin, ağaların canına vəlvələ düĢüb... (10,67). 

Aşağıdakı dialoji nitq aktının sual-cavab cümlələrində çox nöqtə işarəsi vasitəsilə qənaətin sürəkliliyi 

təmin olunmuş, emosional keyfiyyətin hissi tutumu maksimum dərəcədə yüksəldilmiş, qənaət prinsipinə də 

ciddi əməl olunmuşdur: Kərəm başını buladı və soruşdu: 

— Niyə, nəyin üstə, dalaşıblar? 

— ... Həmin haqq-hesabdı ... İsrafil ağa Mehdi noxaya bir sillə iliĢdirif ki... 

Qoca sərkarın söhbəti hamını maraqlandırdı. Kişi bir neçə ay bundan əvvəl baş vermiş əhvalatı nəql 

etdi ... ; ... Kənddən dörd-beş verst aralı, obanın günbatan səmtində, iki il bundan qabaq çəkilmiş Bakı –

Tiflis dəmir yollarının üst tərəfində ilanyalı bir təpə var (10,69). 

― Niyə, nəyin üstə, dalaşıblar‖ ? – Kərəmin sualının cavabı əsərdə 4 səhifə həcmində bədii şəkildə 

şərh edilir və burada təxmini olaraq çox nöqtədən 15 -ə qədər cümlədə istifadə olunur ki, oxucu bu durğu 

işarəsi qoyulan yerlərdə gərgin düşüncələrə dalır. Akademik T.Hacıyev qrafik-üslubi əlamətlərin 

yaradıcılıq və sənətkarlıqla sintezini xarakterizə edərək göstərir ki, ―cümlənin sonunda bir nöqtə əvəzinə üç 

nöqtə qoyulur. Oxucu düşüncəli qalır, bilmir mətləbi necə həll etsin — başqalarındakı düşüncəli finaldan 

fərqli olaraq, burada oxucunun sualın cavabına tusutmurlar, oxucunu  öz sualları ilə oyatdıqları 

emosiyaların əlində qoyurlar — bunun nəyi pisdir ki? Qoy oxucu dərin-dərin düşünsün, emosiya soyuyunca 

(sualın cavabı tapılmasa da) onun əlində əsir-yesir qalsın‖ (11,170). 

Qrafik vasitə və qənaətin linqvistik göstəricisi kimi çox nöqtə qaba, vulqar sözlərin nəşr mətnlərində 

işlədilməsi, yəni həmin sözlərin əvəzinə bu qrafik işarədən istifadə edilməsi də mühüm bədii yaradıcılıq 

faktıdır. Belə olan halda ―... müəyyən bir vulqar sözü söyləmək əvəzinə susmaq, fikri yarıda saxlamaq, 

sükutla keçinmək‖ (12, 199) yazıçı üçün düzgün bədii forma məsələsi olmaqla bərabər, sosial etikanın, 

nəzakət qaydalarının pozulmaması ilə də bağlıdır. Məsələn, aşağıdakı dialoji nitq aktının birinci cümləsində 

hədələmə məqamında müəyyən vulqar ifadə buraxılmış, üçüncü cümlədə vulqarizmin biri işlədilsə də 

digərləri çox nöqtə ilə əvəz edilmişdir ki, bütün bunlar qarşıdakı şəxsə fikri daha kəsərli çatdırma məqsədi 

güdmüş, personajın mənfi keyfiyyətlərini açıb-göstərməkdən ötrü edilmişdir: — Sizə belə divan tutmasam 

... qanan döysünüz! Gedin ölünüzü də xarabanızda basdırın!  Haranı əkdirirəm sümük çıxır, köpək uşağı ... 

(10,12). 

Bəzən yazıçı personajın hiss-həyəcanlarını daha təsirli çıxması, eyni zamanda qənaətə əməl etmək 

məqsədilə müəyyən sintaktik bütövlərdən sonra çox nöqtədən istifadə edir və belə cümlələr personajların 

hissi vəziyyətini bildirir, həm də oxucunun həmin hadisələrə və eyni zamanda çox nöqtə işarəsinə diqqətini 

daha çox cəlb edir. Məs: Sərkər də qəlyanını sümürə-sümürə elə bunu dedi: 
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— Ora da Kəsəməndir ... Ölülər Kəsəməni ... Bizim də son köçümüz oradı ... Dədə-babaların 

yanı! ... 

 Kərəm dilləndi: 

—Birinin damını uçursalar o, özünə təzəsini qura bilər. Əmbə, ölü özünə təzədən ev tikməyəcək ... 

Onun xatirəsi ürəklərdə, cəsədi torpaqlardadır ...(10, 72). 

 Ümumxalq dilində xüsusi bir təbəqə, böyük bir lay təşkil edən vulqar söz və ifadələr nəsr dilində 

müxtəlif fərdlər arasında ciddi, kəskin münasibətin ifadəçiləri kimi fəaliyyət göstərir və onların ixtisar 

edilmiş, çox nöqtə vasitəsilə verilən halları da az deyildir. Qənaət qanunu üçün bu hal da təbiidir, çünki söz 

sənətkarı obrazı, surəti, personajı bir insan kimi təsvir etmək, onun ictimai həyatda, məişətdə mövqeyini 

dəqiq göstərmək və aydınlaşdırmaq, digər obrazlara, müxtəlif hadisələrə münasibətini təbii və həyati 

şəkildə əks etdirmək məqamlarında vulqarizmlərə də müraciət etməli olur və bəzən onları ixtisar salır, 

bəzən onları ixtisara salır, bəzən isə böyüməkdə olan gənc nəslin zövqünü korlamamaq məqsədilə bu leksik 

vahidləri çox nöqtə ilə əvəz edir. Məsələn, yazıçı aşağıdakı dialoji nitqin son cümləsində vulqarizmlərin 

mühüm bir qrupundan olan kobud söyüş sözünün işlədilməsini məqsədəuyğun bilmədiyindən onu çox 

nöqtə işarəsi ilə verməyi məqbul saymış, sükut manerasına üstünlük verməli olmuşdur: — Dərvişin əkənin 

də, doğanın da ənkə böyüyün ənginə ...(13, 310). Burada F. Kərimzadənin ―Xudafərin körpüsü‖ romanının 

personajlarından biri olan Həmid bəy dərvişlərin gecə ikən qaçdıqlarını eşidən momentdə, yəni hirslənmə 

məqamında çox nöqtə ilə əvəz edilən söyüş sözünü işlətməli olmuşdur və söz sənətkarı əsərin dilini 

korlamamaq, oxucunu iyrəndirməmək məqsədilə həmin leksik vahidi olduğu kimi işlətməmişdir. 

Azərbaycan dilçiliyində kobud, nalayiq söz və ifadələrin nəsr mətnlərində olduğu kimi işlədilib-

işlədilməməsi məsələsi açıq şəkildə qalır, nəzəri şəkildə, elmi baxımdan hərtərəfli araşdırılması öz tədqiqini 

gözləyir. Fikrimizcə, ustad sənətkarlarımızın əsərlərinin dili bu vacib məsələnin araşdırılması üçün zəngin 

material verir. 

 Bəzi əsərlərdə müəyyən məqamlarda obrazın nitqinin yarımçıq kəsilməsi, nalayiq söz və ifadələrin 

sükut manerasının ümumi tələbinə uyğun olaraq ixtisar edilməsi qənaət prinsipinin mühüm 

göstəricilərindəndir. Məsələn, yazıçı Qantəmirin ―Xanım Əminə‖ hekayəsindən verəcəyimiz aşağıdakı nəsr 

parçası dediklərimizi dolğun şəkildə əyaniləşdirir : Arvad! Görmürsən mənə deyir ki, başına bir daş 

vurram! O haranın ... ki, mənə daş vursun ... Xanım Əminənin sərf etdiyi bu iyrənc kəlmə bütün 

ətrafdakıları diksindirdi (14, 102). 

 Nəsr parçasının sonuncu cümləsindən tam şəkldə anlaşılır ki, Xanım Əminənin nitqində istifadə 

etdiyi ifadə iyrənc kəlmədir vvə yazıçının həmin cümlə vasitəsilə izahatında da bunu aydın şəkildə sezirik. 

NƏTICƏ 

 Nəsr mətnlərində çox nöqtə durğu işarəsi əksər məqamlarda qənaətin linqvistik göstəricisi kimi çıxış edir. 

Digər üslubi priyomlarla da təzahür etməsi geniş şəkildə müşahidə olunur. Sintaktik bütövlərdə çox nöqtə 

işarəsinin köməyi ilə əldə edilən əhval-ruhiyyə, psixoloji momentlərdeyilmiş söz və ifadələrdən daha güclü 

olur və söylənilməmiş fikirlər, yarımçıq, qırılmış söz və ifadələri abstrakt bir şəkildə yerinə bərpa etmək 
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asanlıqla mümkün olur. Nəsr mətnlərinin tərkibində sintaktik bütövlərin əvvəlində, otasında, sonunda 

qoyulan çox nöqtə işarəsi oxucunu dayandırmağa sövq edir, sanki bir siqnala çevrilir, onu daha diqqətli 

olmağa məcbur edir. Qənaət qanununa xidmət edən çox nöqtə işarəsi yazıçının tendensiyasına qətiyyən 

mane olmur, əksinə söz sənətkarının canlandırdığı duyğu və düşüncələrini yığcam, lakonik bir şəkildə, 

yüksək bədii bir formada verməyə xidmət göstərir.     
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DEVĠD MĠTÇELĠN ƏDƏBĠYYATDA ROLU 

 

BaxĢəliyeva Aytən Əhəd 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinu 

XÜLASƏ 

Devid Mitçel qısa hekayə, roman, libretta yazarı kimi oxucuların qəlbinə yol tapa bilmişdir. Devid 

Mitçel ədəbi etalonu böyük bir epoxanın zirvəsi, nəticəsi və yekunudur. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında 

da insan və dünya məsələləri yeni metodoloji yanaşma  şəraitində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir və bizim bu 

mənada Devid Mitçelə müraciət etməyimiz onun Okinava, Monqoliya, Yaponiyadan tutmuş bütün dünyada 

artıq məşhur olan 1999-cu ildə Britaniyanın ən yaxşı kitab mükafatına layiq görülmüş ―Ədəbi kabus‖ əsəri, 

2003-cü ildə isə ən yaxşı cavan nasir adına layiq görülməsi, 2007-ci ildə isə Taym jurnalının apardığı 

tədqiqatlara əsasən dünyanın 100 ən nüfuzlu insan siyahısına adı daxil olunan roman, qisa hekayə, libretto 

yazarı olması ilə şərtlənir. 

Açar sözlər: Ədəbiyyat, Roman, Devid Mitçel, Buludlu Atlas, Ədəbi Kabus, Qara Qu Quşunun 

Otlağı  

 

ABSTRACT 

David Mitchell is an English novelist and screenwriter. He has written nine novels, two of 

which, number9dream and Cloud Atlas, were shortlisted for the Booker Prize. Mitchell's first 

novel, Ghostwritten won the John Llewellyn Rhys Prize and was shortlisted for the Guardian First Book 

Award. His two subsequent novels, number9dream and Cloud Atlas, were both shortlisted for the Man 

Booker Prize. In 2003, he was selected as one of Granta's Best of Young British Novelists.  

Keywords: Literature, novel, David Mitchell, Cloud Atlas, Ghostwritten, Black Swan Green 

 

GIRIġ 

Devid Mitçel 12 yanvar 1969-cu ildə Sautport şəhərində anadan olmuş, Malverndə, Vorçesterşayədə 

böyüyüb boya-başa çatmışdır. O, ingilis roman yazarı, ssenarist və innovativ hekayə yazarıdır. O, Malverndə 

Kent universitetində amerikan və ingilis ədəbiyyatından dərs demişdir. Tədris fəaliyyətindən sonra 

Siciliyada 1 il yaşayan yazar Xirosimaya (Yaponiya) gəlir və yapon tələbələrinə ingilis dilindən dərs deyir. 8 

ildən sonra Mitçel milliyyətcə yapon olan yoldaşı Keyko və 2 övladı ilə İngiltərəyə qayıdır.  

O, Paris Revyu jurnalında Adam Beqliyə verdiyi müsahibəsində bildirmişdir: ―Atam məhdud nəşrlər 

üzrə Royal Vorçester Porselində dizayn şöbəsinə gəlməzdən əvvəl bir müəllim hazırlığı kollecində sənət 

öyrədirdi - bir sıra məşhur Amerika gəmilərini xatırlayıram, insanlar hələ də Omaha və ya Santa Kruzda 

yemək yeyə bilərlər danışdığımız kimi. Anam reklam və təbrik kartlarında istifadə olunan botanika şəkilləri 

üzrə ixtisaslaşmış sərbəst, ştatdan kənar bir sənətkar idi. Sənətkar valideynlərim haqqında danışanda insanlar 

bir qaraçı mühitini təsəvvür edir. Ancaq biz ağ, səmimi, orta sinif ailə idik. Ancaq valideynlərim mənə 

təsadüfən bir sənət qabiliyyətinin arxasında bir kəsdən asılı olaraq pul qazanmağın mümkün olmadığını 

göstərdilər. Əlbəttə evdə kitab çatışmazlığı yox idi - Anam həmişə böyük oxucu idi və o hələ də elədi və 

uşaqlığım zövq üçün oxumağın qəribə olmadığı bir yer idi. Ayrıca, valideynlərim, kartric kağızının böyük 

bir parçasında rəsm lövhəsi üzərində - gözəl keyfiyyətli kağızda, böyük bir gözəl qarlı dağları, xəyali 

arxipelaqların və qitələrin xəritələrini çəkməyim üçün məni tək qoyurdular. O xəritələr, məncə, 

protonovellərim idi. Tolkien'i oxuyurdum. Bu dağların arxasında nə baş verirdi? Dəniz kənarında yerləşən 

şəhər haqqında nə demək olar? Orada hansı insanlar yaşayırdı? Boş yerlər antropoloq-yaradıcıya 

çevrilməyimi tələb edirdi.‖   

ARAŞDIRMA 

Devid Mitçelin ―Buludlu atlas‖ romanı Britaniya Kitab Mükafatları Ədəbi Bədii Ədəbiyyat mükafatı 

və Riçard&Cudi ―İlin kitabı‖ mükafatına layiq görülüb. Nəşr olunduğu il Buker mükafatına, ən yaxşı roman 

üçün Nebula mükafatına və ən əsası Artur C. Klark mükafatına layiq görülüb. 2012-ci ildə onun ―Buludlu 

https://en.wikipedia.org/wiki/Novelist
https://en.wikipedia.org/wiki/Screenwriter
https://en.wikipedia.org/wiki/Number9dream
https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_Atlas_(novel)
https://en.wikipedia.org/wiki/Booker_Prize
https://en.wikipedia.org/wiki/Ghostwritten_(novel)
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https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_Atlas_(novel)
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https://en.wikipedia.org/wiki/Granta
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Atlas‖ romanı filmə çəkildi. ―Buludlu atlas‖ romanı Tom Tıkver və Lana və Endryu Vaçovski rejissorları 

tərəfindən ekranlaşdırılıb. ―Yuxu №9‖, İngilis müəllif Devid Mitçelin ikinci romanıdır. Yaponiyada baş 

verən roman 19 yaşlı Eyji Miyakenin heç vaxt görmədiyi atasını axtardığından bəhs edir. Əksər rəyçilər 

―Yuxu №9‖ romanının  Haruki Murakaminin, xüsusilə ―Norveç meşəsi‖ adlı uydurma romanından  

qaynaqlandığını qeyd etdi. İlk dəfə 2010-cu ildə nəşr olunan ―Yakob de Zutanın min payızı‖ 18-ci əsrin 

sonlarında Sakoku olaraq bilinən Yapon tarixi dövründə Hollandiyanın Yaponiya ilə ticarət güzəşti 

əsnasında yazılmış tarixi bir romandır. Roman 2011-ci ildə Birlik Yazıçılar Mükafatının regional mükafatını 

qazandı (Cənubi Asiya və Avropa), bədii ədəbiyyata görə 2010-cu il Mən Buker mükafatına layiq görülmüş, 

Taym jurnalının "İlin Ən Yaxşı Kitabları"ndan biri, 2011-ci ildə Volter Skot mükafatına layiq görülür.  

―Sümük saatlar‖ Devid Mitçelin bütün yaradıcılığının toplumudur. Yaradıcılığını xarakterize edən 

əsərdir. 2014-cü ildə Mən Buker mükafatına və Stiven Kinq tərəfindən 2014-cü ilin ən yaxşı romanlarından 

biri adlandırılmışdı. Roman 2015-ci ildə Dünya Fantaziya Mükafatını qazandı. Kitab Hollinin həyatının 

müxtəlif dövrlərində qurulmuş altı hekayədən ibarətdir.  

―Utopiya xiyabanı‖ 1967-ci ildə Londonun Soho şəhərində yaradılan uydurma ingilis rok qrupu 

Utopiya Xiyabanını təsvir edir. Onlar Kanadalı menecer Levon Frənklənd tərəfindən "psixodelik-xalq-rok" 

superqrupu kimi yığılmışdır. Hər fəslin adı bir mahnının adıdır və qrupun üzvlərindən birinə yönəldilir. 

Devid Bovi, Ceri Qarsiya, Leonard Kohen, Sid Baett, Cəkson Braun, Con Lennon, Alen Qinsberg, Frənsis 

Beykon, Coni Mitçel, Stiv Vinvud, Keyt Mun, Səndi Denni və Mark Bolan kimi məşhurları təcəssüm etdirir. 

Cimi Hendriks, Cənis Coplin, Ron "Piqpen" MakKernan, Cim Morrison və Brayn Cons; son beşi, təsadüfən, 

hamısı məşhur 27-ci Klubun üzvləridir.  

―Ədəbi kabus‖ Devid Mitçelin 1999-cu ildə qələmə aldığı, Con Levellin Riz mükafatına layiq 

görülən ilk romanıdır. Əsərdəki hadisələr Şərqi Asiyada, həmçinin Rusiya, İngiltərə, Amerika və İrlandiyada 

baş verir. ―Ədəbi kabus‖ romanının əsas mövzusu Şərqi Asiya mədəniyyəti, mövhumat və real hadisələrin 

tərənnümüdür. Həmçinin romanda müxtəlif əsərlərdən istinadlar da var. Xüsusilə Yunq Çanqın ―Vəhşi qu 

quşu‖, Paul Osterin ―Təsadüfi musiqi‖, Ayzek Azimovdan olan istinadlar diqqəti cəlb edir. 

Avtobioqrafik əsər olan ―Qara qu quşunun otlağı‖ romanında protaqonistin daxili aləminin inikası öz 

əksini tapmışdır. Devid Mitçel romanlarında fantastik motivlərin təhlili müxtəlif yönümlü mistik əfsanə və 

rəvayət, magiya vasitəsilə əlaqələndirməyə, ilk baxışda aralarında heç bir bağ mövcud olmayan hadisələri 

bir-birinin kontekstində izah etmək imkanının yaradılması diqqətə çatdırılır. Onun romanlarında cərəyan 

edən hadisələrə belə bir yanaşma üsulu postmodernist dövrünün oxucusunu yaradıcılıq prosesinin fəal 

iştirakçısına çevirməsini, sənətkar kimi onu da magik reallığı həqiqi reallıq kimi qəbul etməyə sövq etməsini 

göstərir. Devid Mitçel yaradıcılığında istifadə olunan fantastik motivlər vahid süjet durumlarına uyğun 

modellər ortaya qoymağa imkan yaratması, bunun da oxucuya onlara istinad etməklə postmodernist oxu 

prinsiplərindən istifadə edərək müəllifin təqdim etdiyi bədii aləmi öz dünyaduyumu, dünyagörüş, 

mövqeyinə uyğun olaraq yenidən qurmaq imkanı verməsi kimi dəyərləndirilir. Universal dəyərlərdən çıxış 

edən sənətkar anqlo-sakson dünyaduyumunun çərçivəsini aşır, öz magik realizmi ilə onun ümumbəşəri 

mədəniyyətin üzvi tərkib hissəsi olmasının sübuta yetirilməsini diqqətə çatdırır. Devid Mitçel əsərlərində öz 

bədii ifadəsini tapmış fantastik motivlər insanlar arasında harmonik münasibətlər sisteminin birləşdirici 

elementi kimi çıxış etməsi göstərir ki, buda onun vasitəsilə ənənəviliyi müasirliklə, fərdi cəmiyyətlə, insanı 

öz kökləri ilə, keçmişi gələcəklə, xüsusini ümumi ilə əlaqələndirməyə nail olmasını təmin etmiş olduğuna 

dəlalət edir. Devid Mitçel uğurunun başlıca səbəbi onun dünya ədəbiyyatında baş verən prosesləri dərindən 

dərk etməsi və postmodernist prinsiplər əsasında onları təhlil etmək bacarığındadır.  

Devid Mitçel ―Etiraflar‖,―Xarakter inkişafı‖,―Yanvar adamı‖, ―Nəhəng siçovul‖,―Sadəlövhlər 

burada‖, ―Bağban‖ və s. maraqlı qısa hekayələrini qələmə alıb. Məqalədə yazarın yaradıcılığında əsas yer 

tutan hekayələrinə toxunulub, bu hekayələrin məzmun, ideya-mövzu xüsusiyyətləri nöqteyi nəzərindən 

təhlili aparılıb. Gəldiyimiz qənaət ondan ibarətdir ki, bu hekayələrdə çağdaş dövrün əsas sosial-mənəvi 

məsələlərinə toxunulub. Məqalə Devid Mitçelin hekayələrindən bəhs edir. Devid Mitçel bir hekayə yazıçısı 
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kimi oxucuların qəlbinə yol tapmağı bacarıb. Devid Mitçelin hekayələrinin süjet xülasəsi olduqca 

maraqlıdır. Devid Mitçel hekayələr yaratmaqda o qədər mahirdir ki, bütün əsərin məzmununu və formasını 

özündə birləşdirir. Müəllif Devid Mitçel hekayədəki problemi ifşa etməyi və oxucuya məharətlə müraciət 

etməyi bacaran yazıçılardan biridir. Devid Mitçelin hekayələrində əhatə etdiyi mövzular zəmanəmizin 

reallıqları haqqındadır. Onun öz sehrli qələmi ilə yaratdığı hekayələr, sadəcə, zəmanəmizin güzgüsüdür. 

Əsrimizin reallıqlarını aydın şəkildə ortaya qoyur. Bu səbəbdən onun əsərləri böyük dəyərə malikdir. 

  "Qara qu quşunun otlağı", ingilis müəllifi Devid Mitçelin 2006-cı ildə nəşr edilmiş dördüncü 

əsəridir. Roman, ingilis əyalətində Qara qu quşunun otlağı adlı bir qəsəbədə qurulmuş və 13 yaşındakı 

narrator, təhkiyəçi, protaqonist, baş qəhrəman Ceyson Teylorun həyatındakı bir ilin şərhini verir.[1, s.10] 

Romanın hər fəsli bir ilin hadisələrini 1982-ci ilin yanvarından 1983-cü ilin yanvar ayına qədər xronoloji 

qaydada təsvir edir. Müəllifin istifadə etdiyi hekayə, təhkiyə metodu yetkinlik dövrünün təsvirinə təmamilə 

uyğundur. Fəsillər arasındakı əlaqə müəllifin niyyəti ilə təmin edilir. Fəsillərin hər birinin başlığı Ceysonun 

həyatındakı əhəmiyyətli bir epizodla əlaqələnir, hər dəfə həyatının və şəxsiyyətinin yeni bir tərəfini aşkar 

edərək ortaya qoyur. Bütün başlıqlar metaforik mənaya malikdir və bu məna müvafiq fəsli oxuyarkən açılır. 

Yeniyetmə narrator ənənəsi ilk növbədə Cerom Selincerin qələmə aldığı "Çovdarlıqda uçurumdan qoruyan" 

romanında olduğu kimi bu romanda da öz əksini tapmışdır. Hər iki roman böyümək, cinsi münasibətlər, ailə 

əlaqələri və şəxsiyyət identifikasiyası problemlərindən bəhs edir. Ceysonun şəxsiyyəti xəyali personajlar 

formasını alaraq bir neçə cəhətdən, aspektdən ibarətdir. Əsərdə Ceysonun istedadlı bir şair olması, əsərlərini 

Eliot Bolivar təxəllüsü ilə dərc etməsi və daha az həssas sinif yoldaşlarından istehza və təhqir qorxusundan 

şəxsiyyətinin bu tərəfini gizlətməsi öz təzahürünü tapır. Romanın əsas mövzusu Ceysonun "daxili məni" 

yəni həssas, ağıllı və olduqca utancaq bir oğlan olması və "xarici məni" yəni "soyuq"çevrədə qəbul 

olunmağa cəhd göstərməsi və digər oğlan uşaqlarının qəddar, kobud rəftarlarında həvəssiz iştirak etmək 

istəyi arasındakı ziddiyyət nəticəsində üzə çıxır. Ceysonun 13 yaşının olması da həmçinin əhəmiyyət kəsb 

edir. O, artıq daha uzun müddət uşaq olmayacağı, hələ kifayət qədər yetkin olmadığı bir dövrdədir, yəni 

uşaqlıqdan yeniyetməliyə keçid dövründədir. Mövcud cəmiyyətdə böyümək, özünü tanımaq şəxsiyyət kimi 

formalaşma nüansları romanın əsas mövzularını təşkil edir. Roman Ceysonun özünü qəbul etmənin, özünü 

dərk etmənin və fikirlərini, haqqlarını müdafiə etmənin vacibliyini anlaması, dərk etməsi ilə başa çatırTəhlil 

olunan romanın əsas xarakterik xüsusiyyəti hər şeyin, insanlar, təbiət və hadisələrin baş qəhrəman, 

protaqonist Ceyson Teylorun baxış nöqteyi nəzərindən təsvir edilməsidir. Dünya onun gözü ilə qəbul edilir 

və müəllif Ceysonun ideoloji mövqeyi və emosional vəziyyətinə görə faktları seçir və təqdim edir. Ceyson 

bir qədər qeyri-adi bir oğlandır. Onun gizli xəyali dəyişən-eqoları: "Cəllad", "Doğulmamış əkiz" və "Tırtıl". 

Onlar onun şəxsiyyətinin müxtəlif cəhətlərini təmsil edirlər. ―Tırtıl‖, Ceysonun ən çox utancaq 

xüsusiyyətlərinin, qorxaq və aciz şəxsiyyət xüsusiyyətlərinin təcəssümüdür: ―Doğulmamış Əkiz‖ eqosu 

Ceysonun idealizə edilmiş versiyasını təcəssüm etdirir, cəsarət və cürət hər zaman "həqiqi" Ceysonun gizli 

şəkildə istədiyi, lakin cəsarət edə bilmədiyi bir işi etməyə çağırır. Məsələn, bir anda ―doğulmamış əkiz‖ 

eqosu atasının heç şübhəsiz ki bəyənmədiyi bir şeyi, Ceysonu bir stəkan şərab içməyə cəsarətləndirir. İkinci 

fəsildə başqa bir xəyali şəxsiyyət, "cəllad" ilə tanış oluruq. Adı məşhur bir söz oyununa aiddir. ―Cəllad‖ ilk 

dəfə Ceysonun həyatında beş il əvvəl, sinif bu oyunu oynayarkən ortaya çıxdı. Oyunçuların artıq təxmin 

etdikləri hərflər lövhəyə yazıldı: Bülbül. Ceyson "bülbül" söyləmək üçün əlini qaldırdıqda, kəkələməsi 

bütün sinifin qarşısında his olundu. Nə qədər çalışsa da daha pis oldu, sözü tələffüz etməkdə çətinlik çəkdi. 

Ceyson özü Qara qu quşunun otlağı əyalətini İngiltərənin ən cansıxıcı yeri kimi xarakterizə edir: "Ağ qu 

quşular da yoxdur ... bu, yerli bir zarafatdır". Ceyson heç vaxt qonşu əyalətdən kənarda olmamışdır. 

Müəllifin diqqəti həm dərk edən, həm də ətrafını qiymətləndirməyə çalışan bir oğlanın daxili həyatına 

yönəlmişdir. Fəsillərin adları dərin məcazlıdır və yalnız onların məzmununu oxuduqdan sonra başa düşülə 

bilər. Məsələn, "cəllad" nəinki məşhur oyundan, hətta Ceysonun şəxsiyyətinin vacib bir cəhətindən də bəhs 

edir, belə ki bizə narratoru başa düşməyə kömək edir. "Qayalıqlar" başlığı nəinki yalnız Folkland adalarının 

qaya mənzərələrinə (İngiltərənin Argentina ilə müharibəsi, romanda əsas hadisələrdən biridir) aid deyil, 
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hətta Ceysonun anası və atası arasındakı "döyüşlərin" səbəblərindən biri olan qaya bağına aiddir. 

"Suvenirlər"də Ceysonun müxtəlif insanlardan aldığı hədiyyələr haqqında oxuyuruq (babanın həmkarından 

bir uçurtma, atadan qalan fotoalbom və anadan kinoya biletlər). Bəzi hədiyyələrin sonradan daha az dəyərli 

olduqları ortaya çıxdı, yadlaşmış ata yalnız oğlunun şənliyində ifşa edilməmək üçün etdiyi səhvlərin əvəzini 

ödəməyə çalışdığı məlum oldu. "Yanvar Adamı"nda, müəllif romanın ilk hissəsində bizi Ceysonun ailəsi ilə 

tanış edir, tədricən ən əsası baş qəhrəmanın daxili aləmi ilə quruluşun təfərrüatları, zaman dövrü, 

personajların həyatını açmağa başlayır. Sonuncu fəsil də eyni ada malikdir, beləliklə romanın quruluşu və 

kompozisiyasını ərsəyə gətirir. Ancaq Ceyson daxilində və xaricində eyni adam olmaqdan uzaqdır. 

Valideynləri boşanır, o anası ilə Qara qu quşunun otlağı əyalətinə, bacısı kollecə gedir. Ceyson eyni adam 

deyil. Bir zamanlar onun üçün vacib olan problemlər indi daha az əhəmiyyət kəsb edir və maraqlı və sirli 

hesab etdiyi şeylər indi onun üçün adi və aydındır. Sonsuz böyük təsəvvür etdiyi yaxınlıqdakı meşə indi 

onun gözündə olduqca kiçikdir. Fraqmentdə eyni zamanda, sehrini itirmiş gənc romantizm və cəvahirat 

rəmzi olan əfsanəvi Robin Qudun mifik evi olan Şervud meşəsinə də istinad var. Ceyson yetkinləşdi. 

Böyümək mövzusu bu romanın əsas mərkəzi mövzusudur. Ceysonun xarakteri utancaq oğlan olduğu andan 

haqlarını müdafiə etməyə hazır olan daha inamlı, özü üçün dost seçməyə qadir olan, populyar olmaq üçün 

hər şeyi etməyə qadir olan bir yeniyetməyə doğru inkişaf edir. Baş qəhrəmanımız daim valideynləri arasında 

boşanmalarına səbəb olan anlaşılmazlıqdan irəli gələn problemlərlə üzləşir. Ceyson bunun səbəbini tam dərk 

edə bilmir, buna görə əvəzində günahı öz üzərinə götürməyə başlayır. Ceyson özünü əvvəllər bir filmdə 

gördüyü "mükəmməl" bir oğul ilə müqayisə edir. Romanda Ceysonun şəxsiyyəti həyatının iki cəhəti ilə 

müəyyən edilir. Əvvəlcə onun kəkələməsidir. İkincisi, onun yazı və şeirə olan sevgisidir. Bu iki cəhət də, 

xüsusilə sinif yoldaşları tərəfindən lağ ediləcək və alçaldılmaq qorxusu səbəbindən onun ən böyük sirrinə 

çevrilir. Ceysonun poetik tərəfi yalnız onun ailəsinə məlumdur. Bilirlər ki, onların oğlu və kiçik qardaşı 

"Eliot Bolivar" təxəllüsü ilə ("Tomas Eliot" və "Simon Bolivar" adlarının birləşməsi) "Qara qu quşunun 

otlağı"nı Paris jurnalında uğurla yayımlayır. Simon Bolivar obrazı isə Cənubi Amerikanı İspan 

müstəmləkəçiliyindən azad edən inqilabçının adıdır. [2, s.294] Boliviya adı ondan qaynaqlanır. Məqalədə 

protaqonistin daxili aləminin təsviri verilmiş, protaqonistin dəyişən eqolarının təhlili aparılmışdır. Əsərin 

əsas mərkəzi mövzusu böyüməkdir. Baş qəhrəmanın dəyişən eqolarının aydın şərhini verməklə, müəllif ailə 

münasibətlərinin, mühitin insan şəxsiyyətinin formalaşmasında başlıca nüans olduğunu vurğulayır. 

NƏTICƏ 

Devid Mitçel roman, qısa hekayələr, libretto müəllifi olaraq dram, detektiv, elmi fantastika janrından 

bəhrələnmişdir. Postmodernist yaradıcılıq prinsiplərindən səmərəli şəkildə bəhrələnən ədibin əsərlərində 

müxtəlif cərəyanların ünsürlərini müxtəlif variasiyalarda büruzə verməsi diqqətə çatdırılır. Tədqiqat işində 

xüsusilə Devid Mitçellə eyni üslub, janrda yazan yazarların yaradıcılığı təhlilə cəlb olunub. 

Devid Mitçel hekayələrində gərgin ailə münasibətləri, ailə münasibətlərindən doğan problemlər, 

oğurluq, qısqanclıq, güc qüvvələrinin tutduğu vəzifədən istifadə etməsi, qanunsuzluqlar, bir sözlə çağdaş 

dövrün əsas sosial mənəvi məsələlərinə toxunulub. 

 Postmodernizmin, magik realizm və realizm cərəyanının ünsürlərini özündə daşıyan, dram, elmi 

fantastika, mistik hekayə, fantastika janrlarının çulğalaşması nəticəsində ərsəyə gələn Devid Mitçelin 

―Ədəbi kabus‖ (―Ghostwritten‖, 1999) romanında insanın uşaq ikən yaşadıqları, başına gələn hadisələrin 

onun şəxsiyyətini formalaşdırması, xeyirlə şərin mübarizəsində xeyirin şər üzərində qalib gəlməsi, sevgi, 

xəyanət, təhsilin önəmi, ailə bədbəxtçiliyinin nəticələri, tamahkarlıq, saxtakarlıq, kommunist ideologiyasının 

fəsadları, qadın zorakılığı, haqsızlıq, ruhun daim mövcud olması, dostluqda vəfasızlıq, qadın müdrikliyi, 

qadın sədaqəti kimi əsas nüansların olduğu əks olunmuşdur. 

Dram, elmi fantastika, sirli triller, dedektiv, mistik şüur, epik rəvayət,  hekayə janrlarının 

çulğalaşması nəticəsində ərsəyə gələn, komik, epistolyar üslubda olan və məktub, müsahibə formasında 

qələmə alınan ―Buludlu atlas‖ (―Cloud atlas‖, 2004) romanında xeyirxahlıq, qonaqpərvərlik, sevgidə 

sadiqlik, qadın cəsarəti, təhsilin önəmi, aciz insanların inqilab edərək öz müqəddaratlarını həll etməsi, 
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gələcəyə ümidlə baxmaq, planlar quraraq nailiyyətlər həll etmək kimi müsbət nüanslar və tamahkarlıq, qadın 

pozğunluğu, pula hərislik, ailə dəyərlərinin pozulması, iki qardaşın bir-birinə münasibəti, dar gündə 

qoyması, yalançı, naxələf çıxması, düşüncə zəifliyi, cahillik kimi mənfi nüanslar tərənnüm olunub. 

Avtobioqrafik, bildinqsroman janrında qələmə alınan, postmodernizm və sosial realizmin ünsürlərinə 

rast gəlinən ―Qara qu quşunun otlağı‖ (―Black Swan Green‖, 2006) romanında uşaqlıqdan yeniyetməliyə 

keçid dövrü, ailə münasibətləri, xəyanət, dostluqda sadiqlik, cəmiyyətdə böyümək, şəxsiyyət kimi 

formalaşma, cəmiyyətdə özünü dərk etmə, fikirlərini, haqqlarını müdafiə etmənin vacibliyi, cinsi 

münasibətlər, şəxsiyyət identifikasiyası kimi başlıca nüanslar əks olunub. Romanda humanitar fikrin bütün 

sahələrinə - tarixi, siyasi, ictimai münasibətlərin aktual məsələlərinə müraciət edilməsi öz əksini tapır və 

cəmiyyətin üz-üzə gəldiyi problemləri sintetik vəhdət kontekstində işıqlandırılması təhlilə gətirilərək 

müxtəlif incəsənət sahələrini bir araya gətirmək cəhdinin görkəmli sənətkara xas cəhət olduğu vurğulanır. 

―Ədəbi kabus‖ (―Ghostwritten‖, 1999) romanında əsərin təhkiyə quruluşu ilə metafiksiya, 

refleksivlik, intertekstuallıq anlayışları arasındakı əlaqənin təhlili aparılıb. Roman dünyası çərçivəsində 

oxucu digər təhkiyələrə olan istinadlarla təmin edilib. Romanda iştirak edən personaj digər romanlarda da 

iştirak edib və ya əksinə, digər romanlardakı personajlar bu romanda da yer alıb. Postmodern bədii 

ədəbiyyatda rast gəlinən intertekstuallığın bir növü də müasir məşhur həqiqi mədəniyyətə istinadlardır. 

Bunlar təsadüfi istinadlar deyil, bu istinadlar bir mədəniyyət çərçivəsi kimi xidmət edir, onlar hekayəni əhatə 

etdiyi mesaj və ya mövzudan, onları istifadə edən personajlardan asılı olaraq fərqlənir. Intertekstuallıq 

oxucunu həqiqəti sorğulamağa məcbur edir. Metafiksiya tematik səviyyədə özünü göstərib. Metafiksal 

mətnlər şüuru, özünüdərki ―açıq tematikləşdirmə və rəmzləşdirməyə, alleqoriyalaşmaya‖ əsaslanan ―açıq‖, 

―narisistik‖ mətnlərdir. Bunu roman boyu yenidən yaranan müəyyən motivlərdə görmək olar. Ideologiya və 

din motivləri, səyahət motivləri misal olaraq göstərilib. 

 ―Buludlu atlas‖ (―Cloud atlas‖, 2004) romanı narratoloji baxımdan araşdırılaraq onun narrativ 

təhkiyə iyerarxiyası və yerləşmə quruluşu təhlil edilib. Həmçinin romanın metafizik, postmodern təsirlərinin 

və oxucu təcrübəsinə münasibətlərinin təhlili aparılmışdır. Roman daxilindəki hekayələrin hər biri sonrakı 

baş personaj tərəfindən müşahidə edilir, personajların hər biri əvvəlki personajın hekayəsini oxuyur, izləyir, 

bu səbəbdən mürəkkəb bir quruluş sistemi ilə bağlanır, beləki hekayələr intertekstuallıq ilə əlaqələndirilir. 

Romandakı personajlar müəllif ideologiyasını ötürür. Roman təhkiyə təşkili səviyyəsində dialoq 

prinsipindən istifadə etdiyi üçün hər bir hekayə bir dünyagörüşü, bir dil, bir nitqi təmsil edir. Romanda 

Frobişerin ―Matryoşka variasiyaları‖ adlı bir əsərin bəstəkarı olmasının vurğulanması bu roman daxilindəki 

hekayələrin struktur iç-içə yerləşməsindən, güzgü quruluşundan xəbər verir. Hekayələr tematik olaraq bir-

birinə bağlanıb. Bu səbəbdən bütün əsas personajlar bir ruhun reinkarnasiyalarıdır. 

―Qara qu quşunun otlağı‖ (―Black Swan Green‖, 2006) romanında protaqonistin həyatındakı bir ilin 

şərhi verilib. Bir il ərzində yeniyetmənin həyatı həssas, emosional və fəlsəfi mahiyyətə malik təhkiyə 

prinsipi əsasında çatdırılır, Fəsillər arasındakı əlaqə müəllifin niyyəti ilə təmin edilib. Fəsillərin hər birinin 

başlığı Ceysonun həyatındakı əhəmiyyətli bir epizodla əlaqələnir. Hər dəfə həyatının və şəxsiyyətinin yeni 

bir tərəfi aşkar edilir. Başlıqlar metaforikdir. Tədqiqat işində protaqonistin dəyişən eqolarının təhlili aparılıb. 

―Cəllad‖ Ceysonun kəkələməsini təcəssüm edir. ―Doğulmamış‖ əkiz protaqonistin idealizə edilmiş 

versiyasını təcəssüm edir, cəsarət və cürət Ceysonun gizli şəkildə istədiyi, lakin cəsarət edə bilmədiyi bir 

şeyi etməyə çağırır. ―Tırtıl‖ protaqonistin aciz, utancaq, qorxaq şəxsiyyətinin təcəssümüdür. ―Qayalıqlar‖ 

protaqonistin valideynləri arasındakı soyuq münasibətləri təcəssüm edir. ―Suvenirlər‖ başlıqlı hissədə 

protaqonistin aldığı bəzi hədiyyələrin sonradan daha az dəyərli olduğu aşkar edilir. Yeniyetmənin 

kəkələməsi ona utanc verərək bir oğlan uşağının böyüdükcə əvvəl sinif otağından, şəhərdən, ölkədən 

uzaqlaşdığı kimi öz əksini tapir. Yeri gəlmişkən müəllifin də bu qüsuru olduğu və əvvəl şəhərdən, sonra isə 

ölkədən getməsinə işarə edildiyi vurğulanır. 

 

Ədəbiyyat 
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Avropanın türk dramaturgiyasına təsiri 
 

Ph.D. Fatma Ramiz qızı Hüseynova 
Bakı Slavyan Universiteti, Əbədiyyat nəzəriyyəsi və dünya ədəbiyyatı kafedrası, Baş müəllim 

XÜLASƏ 

Məqalədə XX əsrin əvvəllərində Qərb ədəbiyyatının türk dilinə təsirindən, eləcə də türk ədəbiyyatında 

dramatik janrın yaranmasından bəhs olunur. 18-ci əsrdən sonra Türk (Osmanlı) cəmiyyətində Qərb 

sivilizasiyası ilə əlaqələrin yaranması üçün səylər göstərildi. Hərbi və siyasi sahədəki inkişaflardan sonra bu, 

ədəbi həyatda da hiss olunmağa başladı. Qərbə yaxından bələd olan yazıçılar bu yeni ədəbiyyatın ilk 

müjdəçiləri oldular. 1860-cı ildə ―Tərcüman-ı Ahaval‖ qəzetinin çıxması Qərbin təsiri altında inkişaf edən 

ədəbiyyatın başlanğıcı kimi qəbul edilir. Qəzet nə rəsmi, nə də yarı-rəsmi olduğundan, özəl təşəbbüslə çıxan 

ilk qəzet oldu. Başladığı hesab edilən dövr daha çox alt dövrlərə bölünür: İdarə İslahatı, Sərvət-i Fünun, 

Fecr-i Ati, Milli Ədəbiyyat və Cümhuriyyət və sonrakı dövrlər. Türk xalqlarının dram əsərlərinin folklordan 

dramaturgiyaya qədər Qərbi Avropa analoqları (rəvayətlər, nağıllar, pyeslər və s.) ilə əlaqəsi və müqayisəsi 

baxımından janr və üslub variasiyaları əsaslı şəkildə araşdırılmış və təhlil edilmişdir. Məqalənin digər 

mühüm mövzusu da epik teatr nəzəriyyəsinin banisi olan alman dramaturqu Brechtin türk yazıçısı və 

dramaturqu Haldun Tanerin yaradıcılığına birbaşa təsirindən bəhs edir. 

Açar sözlər: epik dram, qərb-şərq münaqişələri. qərbləşmə 

ABSTRACT 

The  article deals with an influence of Western literature on Turkish in the early twentieth century, as well as 

an emergence of the dramatic genre in Turkish literature. After the 18th century, efforts were made in 

Turkish (Ottoman) society to move into the orbit of Western civilisation. Following developments in the 

military and political fields, these began to be felt in literary life as well. Writers who had seen the West and 

were closely acquainted with it were the first heralds of this new literature. The appearance of the newspaper 

'Tercüman-ı Ahaval' in 1860 is generally accepted as the start of the literature that developed under the 

influence of the West. Being neither official nor semi-official, the paper was the first to be brought out under 

a private initiative. The period it is regarded to have ushered in is further divided into sub-periods: The 

Administrative Reform, the Servet-i Fünun, Fecr-i Ati, National Literature and Republic and after 

periods.The  genre and style variations of dramaturgic works of Turkic nations from folklore to drama in 

their correlation and comparison with the Western European analogues (legends, fairy tales, plays, etc.) were 

fundamentally examined and analyzed.Another important theme of the article is the direct influence of the 

German playwright Brecht‘s , who was a founder of the theory of epic theater, on Turkish novelist and 

playwright Haldun Taner‘s  

Keywords: epic drama, west-east conflicts. westernizatio 

Beləliklə, rus şairi Sergey Yeseninin və Azərbaycan şairi Əliağa Kürçaylının şeirlərində eyni bir ağcaqayın obrazını 

müşahidə etdik. Belə obrazlardan bir neçəsini nümunə gətirmək olar (inək, it və s.). Bu ―mənimsəmə‖ bir tərəfdən, 

Əliağa Kürçaylının təkcə şair olaraq deyil, həm də. 
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XX ƏSR AZƏRBAYCAN POEZIYASI KONTAKT ƏLAQƏLƏRI KONTEKSTINDƏ: OBRAZ-TEMATIK 
YAXINLIQDAN JANR INNOVASIYALARINA DOĞRU 

 

Suad Arif qızı Əfəndiyeva 
Bakı Slavyan Universiteti, Ədəbiyyat nəzəriyyəsi və dünya ədəbiyyatı kafedrası, baĢ müəllim 

XÜLASƏ 

Müasir dövrdə bədii əsər təkcə milli ədəbiyyatşünaslıq faktı kimi deyil, həm də dünya ədəbi prosesinin tərkib 

hissəsi kimi qəbul olunur. Belə bir şəraitdə ayrı-ayrı ədəbiyyatların milli konteksti, həmin ədəbi proseslərdə baş 

verən bu və ya digər hadisələrin əhəmiyyəti yenidən dərk edilir və digər mədəniyyətlərlə münasibətlərin 

özünəməxsusluğu ön plana çıxır. Şübhəsiz ki, qarşılıqlı təsir və bənzərlik bir sıra mühüm səbəblərdən qaynaqlanır, 

ancaq belə bir faktı da vurğulamalıyıq ki, xüsusən XX əsrdə onların arasında güclənən tipoloji paralel və kontakt 

əlaqələri daha önəmli əhəmiyyət kəsb etmişdir.  XX əsrdə kontakt əlaqələri ədəbiyyatda xüsusi aktuallıq kəsb 

etməyə başlayır və 30-cu illərdən başlayaraq Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında tədqiqat predmetinə çevrilir. XX 

əsr Azərbaycan poeziyası kontakt əlaqələri nəticəsində ona xas olmayan yeni mövzu və obrazlarla zənginləşmişdir. 

Şairlərimiz fərqli mentallığa (rus, ispan və s.), bu mentallığın obrazlar sırasına daxil olaraq, milli 

özünəməxsusluqlarını itirməmişlər. XX əsrin ikinci yarısında daha da intensivləşən kontakt əlaqələri ona gətirib 

çıxardı ki, bədii obrazlar nəinki bir ədəbiyyatdan digərinə nüfuz etdi, hətta ənənəvi milli obrazlar da başqa 

ədəbiyyatın, fərqli mədəniyyətin təsiri altında yenidən dərk edilməyə başladı. Nəticədə maraqlı ədəbi mənzərə 

yarandı: əvvəllər poetik olmayan obrazlar birdən-birə Azərbaycan lirikasında bədii əhəmiyyət kəsb edərək yeni-yeni 

poetik assosiasiyalar doğurmağa başladı. Yeni janr innovasiyaları – sonet və romans isə şairlərimizə öz əsərlərində 

azərbaycanlıların milli arzu və istəklərini ümumbəşəri dəyərlər səviyyəsinə qaldırmağa imkan vermişdir. Kontakt 

əlaqələri nəticəsində yaranmış romans janrının təhlili bu fikrin ədalətli olduğunu ən yaxşı şəkildə təsdiq edir. 

Romans Azərbaycan mədəniyyətinin bir hissəsinə çevrilərək, onun mənəviyyatının ayrılmaz parçası olur. 

ABSTRAKT 

In present-day conditions, the functioning of literary work isn‘t the fact of national literary study only and 

becomes element of global, world-wide literary process. In such situation national context of separate 

literature, the importance of one or another phenomenon, take place in it is rethought, and therefore the 

originality of their relations with other literatures comes to the fore. 

Contact connections in literature became particularly actual in XX century and became the subject of study 

from 30
s
 of XX century. From other side, contact connections, which became more intensive in second half 

of XX century resulted in a situation, where artistic images penetrated from one literature into another one, 

and even traditional national characters and images were interpreted differently under the influence of other 

literature, other culture. As result, very interesting literary situation was formed: the images, were not earlier 

the subject of poetization in Azerbaijani lyrics, became very important in it. So, here analyses of romance 

genre, engendered as a result of contact connections is conducted. This analyses confirms the rightness of 

mentioned idea supremely well. So, poetic romance became part of Azerbaijani culture, inherent part of its 

spirituality.Generally Azerbaijani poetry of XX century was enriched by new themes and images, were not 

peculiar it earlier. These themes and characters are requested now by force of historical realias and became 

inherent part of Azerbaijani national culture. Penetrating into other mindset, (Russian, Spanish and others) 

and in its imagery, our poets never lost their own national originality. As for new genre innovations, such as 

sonnet and romance (alike some others) – they let rise problems of national wants and needs on panhuman, 

universal level. 

GiriĢ. XX-XXI əsrlərin qovuşuğunda ədəbiyyatşünaslıqda mədəni və ədəbi əlaqələr tarixində müəyyən qat təşkil 

edən bir sıra hadisələrin yenidən qiymətləndirilməsi və mənalandırılması hadisəsi müşahidə olunur. Bu, ona görə 

baş verir ki, birincisi, milli ədəbiyyatların qarşılıqlı təsiri prosesi, eləcə də onun tədqiqi uzun bir ənənəyə malikdir 

və artıq onilliklərdir ki, təhlil edilir; ikincisi, toplanmış materialla birlikdə bu əlaqələri yenidən düşünmək, habelə 

nəzəri cəhətdən əsaslandırmaq imkanı yaranır. Bir sözlə, bu tədqiqatların meydana qoyduğu təcrübə həmin 

əlaqələri qanunauyğun formaya salan nəzəri formulu tapmağa imkan yaradır.  

 Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında əhəmiyyətli mövzulardan biri olan ―Yesenin və Azərbaycan‖ mövzusu da 

aktuallığını saxlayaraq yenidən gündəmə gəlir. Söhbət təkcə S.Yesenin poeziyasının Azərbaycan dilinə 

tərcüməsindən və ya Yeseninin Azərbaycanda olması faktlarının təsdiqindən getmir; Sergey Yesenin poeziyası 

Azərbaycan poeziyasına xas olmayan yeni janr formalarının, obrazların, simvolların, şeirin ritmik təşkili və s. 

cəhətlərin meydana gəlməsini şərtləndirməsindən gedir. S.Yesenini müxtəlif vaxtlarda S.Rüstəm, Ə.Cəmil, 

Ə.Ziyatay, İ.Soltan, R.Zəka və son zamanlar R.Rövşən kimi məşhur şairlər Azərbaycan dilinə tərcümə etsələr də, 
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Əliağa Kürçaylının yaradıcılığı bu baxımdan daha zəngin material verir. 

AraĢdırma. Ə.Kürçaylının şeirləri iki mənbədən qidalanırdı: bir tərəfdən o, Rusiyada olmuş, onun təbiətini 

müşahidə etmiş və bu, Azərbaycan şairində yeni poetik assosiasiyalar yaratmışdı; digər tərəfdən, rus və Azərbaycan 

ədəbiyyatı arasındakı kontakt əlaqələr həmin dövrə qədər hərtərəfli şəkildə (tərcümələr, yubiley görüşləri və s.) 

inkişaf etmiş və şübhəsiz ki, Azərbaycan poeziyasının janr formalarına və məzmununa müəyyən təsir göstərmişdir. 

Əlbəttə ki, bunun nəticəsində yeni poetik obrazlar yaranır. Nümunə kimi  rus şairi Sergey Yeseninin və Azərbaycan 

şairi Əliağa Kürçaylının şeirlərində ağcaqayın obrazını araşdırarkən, bu nümunələrin müxtəlif üslub müstəvilərində 

çıxış etməsini görürük . Belə ki, rus mədəniyyətinin simvolu olan ağcaqayın obrazı folklor nümunulərindən tutmuş 

İ.S. Turgenevin (―Görüş‖, ―Atalar və oğullar‖ və s.), A.P.Çexovun (―Ovçu‖, ―Qonşular‖, ―Mezoninli ev‖ və s.) və 

diğər yazıçıların nəsrində müşahidə olunur və nəhayət Əliağa Kürçaylının lirikasında olduqca harmonik obraz kimi 

meydana çıxır:  

 

Nə bu yaşıl şamlar, nə ağcaqayın, 

Meşə ətəyilə axan о çayın, 

Bilmir tarixini, yaşını bilmir.  

                                        (―Çay‖, 1955)
 
   [4, s. 43] 

 

Bu şeir özünəməxsus fəlsəfi meditasiyadır və burada ağcaqayın obrazı təbiət və şairin emosional vəziyyəti ilə üzvi 

şəkildə bağlıdır. Bununla bərabər, ağcaqayın obrazını Rusiyanın rəmzi olaraq Əliağa Kürçaylının Rusiya ilə, rus 

mövzusu ilə bağlı olan lirik əsərlərində də müşahidə edirik. Ağcaqayın rus folklorunda gözəl qamətli qız obrazının 

simvolu kimi də çıxış edir. Əliağa Kürçaylının ―Qoşa ağcaqayın‖ (1972) şeirində rus təbiəti kontekstində yazıçı 

Aleksandr Fadeyevin obrazı özünəməxsus şəkildə rəsm edilir: 

 

Gözlər – ağcaqayın yarpağı – yaşıl, 

Saçlar – ağcaqayın gövdəsi – bəyaz. 

Elə ki durardı qoşa, yanaşı 

                              Qısa görünərdi ağacdan bir az 

                                    [4, s. 346] 

 

 

Sergey Yesenin poeziyasının tərcüməçisi olması ilə bağlı izah edilir. Ona görə də Kürçaylı Azərbaycan dilində 

Yeseninin şeirlərinin belə deyək, iziylə gedərək, qeyri-ixtiyari onun obrazlarını öz poeziyasında dövrün, bəlli zamanın 

kontekstində, köhnə obraza yeni rəng qataraq canlandırırdı. Digər tərəfdən, XX əsrin ikinci yarısında daha da 

intensivləşən kontakt əlaqələri ona gətirib çıxardı ki, bədii obrazlar nəinki bir ədəbiyyatdan digərinə nüfuz etdi, hətta 

ənənəvi milli obrazlar da başqa ədəbiyyatın, fərqli mədəniyyətin təsiri altında yenidən dərk edilməyə başladı. Nəticədə 

maraqlı ədəbi mənzərə yarandı: əvvəllər poetik olmayan obrazlar birdən-birə Azərbaycan lirikasında bədii əhəmiyyət 

kəsb edərək yeni-yeni poetik assosiasiyalar doğurmağa başladı.  

Milli ədəbiyyatımızda klassik janrlarla yanaşı öz yerini tutmuş yeni janr formaları da xüsusi maraq doğurur.  Bu 

baxımdan professor Məmməd  Əliyevin  XX əsr Azərbaycan sovet poeziyasının forma zənginliyi məsələsini 

araşdırarkən, müəyyən etdiyi təsnifatı böyük əhəmiyyət kəsb edir: 1.Klassik poeziyadan alınan formalar; 2.Şifahi 

xalq ədəbiyyatının poetik formalarının birləşməsindən alınan yeni formalar; 3.Klassik şeir formalarının 

birləşməsindən alınan yeni formalar; 4. Klassik və şifahi xalq poeziyasının birləşməsindən alınan poetik formalar; 

5. Aşıq poeziyasının formaları; 6.Sərbəst şeirin formaları; 7. Digər ədəbiyyatlardan gələn poetik formalar 

(xalqlararası əlaqələrin nəticəsində
 
[6, s. 261]. M.Əliyev Azərbaycan sovet poeziyasında müşahidə edilən forma 

zənginliyini nə klassik lirikanın, nə də xalq poeziyasının nümunələri ilə müqayisə olunmamazlığını qeyd edir. 

Bunun səbəbinin ilk növbədə yeni poetik formalar tələb edən yeni  məzmunun yaranması ilə bağlı olduğunu 

bildirir: ―Yeni forma köhnə formanı tamamilə inkar etmirdi, əksinə, köhnə formanı yeni məzmun və poetexnik 

vasitələrlə yeniləyirdi‖  [6, s.262]. 

Hələ XX əsrin 80-ci illərində akademik İ.Həbibbəylinin ―Romantik lirikanın imkanları‖ (Bakı, 1984) kitabında marş, 

himn, sonet kimi janrlar müəyyən dərəcədə nəzəri baxımdan araşdırılmışdır. Sonet janrına gəldikdə, İ.Həbibbəyli 

qeyd edir ki, Azərbaycanda sonet janrına müraciət edən ilk şairlər Abbas Səhhət (―Sınıq saz‖ toplusu, 1912) və 

Hüseyn Cavid (―Bahar şəbnəmləri‖ toplusu, 1917) olub [2, s.68]. Bu sırada Seyfulla Əsədullayevin ―Azərbaycan 

ədəbiyyatında sonet janrı (tarixi və nəzəriyyəsi)‖ (Bakı, 2002) adlı kitabını da qeyd etmək lazımdır. Sonet janrını 

Azərbaycan ədəbiyyatında XX əsrin əvvəllərinə aid edən S.Əsədullayev onun yaranmasını başqa bir şairin, Əlipaşa 
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Səburun (1885-1934) adı ilə bağlayır. Bu məlumat Əziz Mirəhmədovun (1998) ədəbiyyatşünaslıq üzrə ensiklopedik 

lüğətinə istinadən bildirilir [1, s. 7] 

Tapıntılar. Bir qayda olaraq, hər bir milli ədəbiyyatda yeni janrların meydana gəlməsi tərcümələrlə sıx bağlıdır. 

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında lirik janrların tədqiqatçısı Hüseyn Həşimli bu hadisəni haqlı olaraq janrların 

ideya-tematik məzmunu ilə əlaqələndirir. Belə ki, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan poeziyasında himn və marş 

janrlarının yaranması ilk növbədə ölkədə baş verən sosial-ictimai və siyasi proseslərdən irəli gəlirdi: milli ruhun, 

özünüdərkin, mentallığın, mənəviyyatın, milli ideyanın dirçəldilməsi və s. kimi cəhətlər poetik mətnlərin eyni 

zamanda həm mündəricə, həm də ruhuna təsir edirdi. Digər tərəfdən, H. Həşimlinin qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan 

ədəbiyyatında Avropa lirik janrlarının meydana gəlməsi onların milli poetik formalarına bənzərliyi və yaxınlığı ilə 

də bağlıdır. Alimin fikrincə, sonet janrı ilə münasibətdə də belə olmuşdur. Azərbaycan ədəbiyyatında 1960-1980-ci 

illər sonetin təkmilləşdirilməsi mərhələsi hesab edilir. Bu mərhələdə sonetlərin yazılması artıq kütləvi xarakter 

daşıyır: Adil Babayev, Tofiq Bayram, Şəkər Aslan, Abbasağa və s. Bu şairlərin önəmli sayıla biləcək xidməti 

ondan ibarətdir ki, məhz onların sonetlərindən sonra bu janr Azərbaycan oxucusuna doğmalaşaraq müstəqilləşmiş 

və geniş şəkildə yayılmışdır [3, s.168] 

Kontakt əlaqələri sayəsində Azərbaycan poeziyasında yaranan digər janr forması – romansdır. Romans janrı ikili 

təbiətə malikdir. Bir tərəfdən, o, musiqi əsəridir, digər tərəfdən isə müstəqil janr olaraq musiqi ilə müşahidə olunan 

poetik mətndir [7, s.17] Azərbaycan şairi Əliağa Kürçaylı ―Lorka haqqında qaraçı romansları‖ (1965) adlanan 

yeddi şeirdən ibarət silsilə əsərlər yazmışdır. İspan şairinin tematik melodiya və obrazlar sırasını əsas götürən bu 

silsilədə Andalusiya və Qranada reallıqları Azərbaycan dilində orijinal şəkildə əksini tapmışdır. Bu romansların 

səslənməsində, ifa və deyilişində xüsusi musiqi aləti – gitaranın xüsusi rolu var (gitaranın ekvivalenti milli tar çıxış 

edir). Ona görə də poetik nida  – ―mənə gitara verin‖ – oxucunu dərhal başqa bir mədəni matrisaya kökləyir: 

 

Mənə gitara verin, tellərində hıçqırıq, 

Qoy qaraçı nəğməmi oxusun qırıq-qırıq. 

                      [4, s.335] 

 

Önəmlisi odur ki, Kürçaylı poeziyasında Lorka motivləri, onun qələmə aldığı motivlər xüsusi yer tutur:  

 

Mənə kaman verin siz, bir qaraçı kamanı, 

Titrəyən nəfəsimlə oyadım bu cahanı. 

                                          [4, s.339] 

 

Sual yaranır: Lorkanın şeirlərini Əilağa Kürçaylının poeziyası ilə necə uzlaşdirmaq olar?  İspan şairinə olan marağı 

yalnız aşağıdakı şəkildə izah edə bilərik: Gümüş dövr poeziyasının parlaq nümayəndəsi, istedadlı tərcüməçi Marina 

Svetayeva orijinal şeirləri ilə yanaşı öz tərcümələri ilə də rus klassiklərinin xəzinəsinə daxil olmuşdur. Belə ki, 

M.Svetayevanın tərcümələrində ispan şairi Federiko Qarsia Lorkanın yazdığı qəzəl və qəsidələr diqqəti cəlb edir. 

Bu fakt bizim üçün ilk növbədə ona görə önəmlidir ki, Azərbaycan şairi Əliağa Kürçaylı Lorkanın yaradıcılığı ilə 

rus dilinə tərcümə mənbələri sayəsində tanış olmuşdur. 

Digər tərəfdən, Azərbaycan poeziyasında Mikayıl Müşfiq poetik ənənəsi də mövcuddur. Müqayisə edək, Mikayıl 

Müşfiqin ―Tar‖ (1933-1934) şeirində dediklərini:  

 

Oxu tar, oxu tar!... 

Səsindən ən lətif şeirlər dinləyim, 

Oxu tar, bir qadar, 

Nəğməni su kimi alışan ruhuma çiləyim. 

Oxu tar! 

Səni kim unudar? 
 

       [5, s.83] 

 

Mikayıl Müşfiq (1908-1938) F.Lorkanın müasiri olub və bu tematik adekvatlıq daha çox tipoloji oxşarlıqdan xəbər 

verir. Lorkanın müasiri olan Müşfiq, çətin ki, onun şeirləri ilə tanış idi. Hər halda belə bir fakt bizə məlum deyil. 

Amma hər iki şairin bəlli musiqi alətinə müraciət etməsi ümumən poeziyada baş verən hadisələrin dinamikasını əks 

etdirir, musiqi ilə poetik nəfəsin sintezi keçən əsrin əvvəllərinin üslubi keyfiyyəti idi. Əliağa Kürçaylıya gəldikdə 

isə, əlbəttə, söhbət kontakt əlaqələrindən gedir. Onun poeziyasında iki poetik ənənə çulğaşaraq kəsişir: biri 
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Azərbaycan poeziyasından (Mikayıl Müşfiqin lirikası), digəri isə Avropa ədəbiyyatından gələn poetik ənənə bir 

məqamda kəsişərək yeni poetik halın ifadəsinə çevrilirdi. Beləliklə, gitara-tar obrazı ilə bağlı ədəbi reministensiya 

Əliağa Kürçaylı yaradıcılığının yeni səhifəsini üzə çıxarır, üstəlik onun yaradıcılığının yeni təzahürlərinin ifadəsini 

şərtləndirirdi. 

Lorkanın ―Romansero‖-su Əliağa Kürçaylını romans janrında öz şeirlərini yazmağa sövq etdi: ―Ayrılıq‖, ―Gəl 

barışaq‖, ―Yadıma sən düşürsən‖, ―Romans‖ və s.. Janrın dialoji təbiətini Vadim Rabinoviç ətraflı şəkildə təhlil 

edərək yazırdı ki, ―Romans ümumbəşəri mədəni dəyər kimi, insan mövcudluğunun zəruri bir həlqəsi, həqiqətin və 

xəyalların təbii birləşməsidir. O, ümidlərin təcəssümüdür. Romansı dinləyən, ona qulaq kəsilən yaşlı bir insan da 

olsa, ondan alacağını mütləq alacaqdır: ümidsizlik gəncliyin keçmişi kimi görünür <...>. Bundan da artıq. Romans 

əlçatmazı tez bir zamanda əldə etmək illüziyası yaradır" [7, s.30]. Belə ki, ayrıca insan taleyi tarixi keçmişlə və 

gələcəklə bağlıdır. Bu fenomen zamanın axarında, həyatın gedişində iştirak edir. 

Nəticə. Kontakt əlaqələri nəticəsində yaranmış romans janrının təhlili bu fikrin ədalətli olduğunu ən yaxşı şəkildə 

təsdiq edir. Romans Azərbaycan mədəniyyətinin bir hissəsinə çevrilərək, onun mənəviyyatının ayrılmaz parçası 

olur. 

Gördüyümüz kimi, XX əsr Azərbaycan poeziyası kontakt əlaqələri nəticəsində ona xas olmayan yeni mövzu və 

obrazlarla zənginləşmişdir. Şairlərimiz fərqli mentallığa (rus, ispan və s.), bu mentallığın obrazlar sırasına daxil 

olaraq, milli özünəməxsusluqlarını itirməmişlər. Yeni janr innovasiyaları – sonet və romans isə şairlərimizə öz 

əsərlərində azərbaycanlıların milli arzu və istəklərini ümumbəşəri dəyərlər səviyyəsinə qaldırmağa imkan 

vermişdir. 
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ONOMASTİK VAHİDLƏRDƏN DÜZƏLMİŞ TERMİNLƏR 
 

Məmmədzadə Könül Əhəd 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Humanitar elmlər bölməsi 

 

XÜLASƏ 

Onomastik vahidlər Azərbaycan ədəbi dilinin bədii üslubunun lüüət tərkibini zənginləşdirir, əsərin 

məzmununa, idеyasına, surət хəttinə və.s хidmət еdir. Onomastika müasir dilçilikdə hərtərəfli tədqiqə 

ehtiyacı olan bir bölmədir. Onomastikanın əsas tədqiqat obyekti olan xüsusi adları öyrənmək üçün ona 

müxtəlif istiqamətdən yanaşmaq lazımdır. 

Açarsözlər: Onomastik Vahidlər, Makrotoponimlər, Oronimlər, Hidronimlər, Oykonimlər 

 

SUMMARY 

 Onomastic units enrich the vocabulary of the artistic style of the Azerbaijani literary language, 

serve the content of the work, the idea, the copy line, etc. Onomastics is a branch of modern linguistics that 

needs comprehensive research. In order to study the special names of onomastics, which are the main object 

of research, it is necessary to approach it from different directions. 

Keywords:  Onomastic Units, Macrotoponyms, Oronyms, Hydronyms, Oykonyms 

 

PЕЗЮМЕ 

 Ономастические единицы обогащают словарный запас художественного стиля 

азербайджанского литературного языка, обслуживают содержание произведения, идею, реплику и т. 

д. Ономастика – это отрасль современного языкознания, которая нуждается во всестороннем 

исследовании. Для изучения специальных имен ономастики, являющихся основным объектом 

исследования, необходимо подойти к ней с разных сторон. 

Ключевые Слова: Ономастические Единицы, Макротопонимы, Оронимы, Гидронимы, Ойконимы 

 

GĠRĠġ 

Onomastik vahidlər Azərbaycan ədəbi dilinin bədii üslubunun lüüət tərkibini zənginləşdirir, əsərin 

məzmununa, idеyasına, surət хəttinə və.s хidmət еdir. Onomastika müasir dilçilikdə hərtərəfli tədqiqə 

ehtiyacı olan bir bölmədir. Onomastikanın əsas tədqiqat obyekti olan xüsusi adları öyrənmək üçün ona 

müxtəlif istiqamətdən yanaşmaq lazımdır. Хüsusi adların yaranması praktik cəhətdən həmişə tədqiqat 

obyekti olmuşdur. Adların həm elmi, həm də metodoloji cəhətdən öyrənilməsi isə nəzəri cəhətdir. [1, s.105] 

 Bir sözlə, insan təfəkkürünün məhsulu olan hər nə varsa, hər biri onomastik vahidlərlə ifadə olunur. 

Adlarla əşyalar işarə olunur, adlandırılır. Buradan da aydın olur ki, onomastik vahidlər dilin varlığını təşkil 

edir. Buna görə də deyilir ki, sözsüz dil, dilsiz də söz yoxdur və ola da bilməz.   

Ad insanların əldə etdiyi ictimai-mədəni və sosial nailiyyətlərindəndir. O, tarixi inkişaf prosesində 

kollektivdə ictimai ehtiyacları ödəmək məqsədilə meydana çıxmışdır. Buna görə də hər bir adda tarixin 

əlamətləri, nişanə və izləri yaşayır. Məlum faktdır ki, qədimdə, ibtidai icma dövründə xüsusi adlar çox az 

olmuşdur. Bunlar get-gedə cəmiyyətin inkişafı ilə bağlı artmış və zənginləşmişdir. Bu proses müasir dövrə 

doğru hərəkət etmiş, indi də davam etməkdədir      

Həm ümumi, həm də xüsusi adların yaranması bizi nitqin yaranması dövrünə aparıb çıxarır. 

Ümumilikdə, ad anlayışı çox qədimdir. Ümumi adlar ilkindir, xüsusi adlar isə ümumi adlardan törəmişdir. 

Qeyri-real olsa da, təsəvvür etsək ki, adlar yaranan zaman yazıya alınsa idi, demək olar ki, onomastik 

vahidlərin etimologiyasını aydınlaşdırmağa ehtiyac olmazdı. Nitqin yaranması və tədricən inkişafı ilə bağlı 

olaraq, xüsusi adların yaranması zərurəti mеydana çıхmışdır. Xüsusi adlar xalqın tarixini, psixologiyasını, 

milli adət-ənənələrini, dünyagörüşünü, həyat tərzini və s. izah edir, aydınlaşdırır. Adlandırma zamanı, ilk 

növbədə, millətin öz dilinə məxsus spesifik cəhətlər əks etdirilir. Müasir dövrümüzdə onomalogiya dilçiliyin 

tam müstəqil şöbəsi kimi formalaşmışdır. Dilimizin onomastikası çox mürəkkəb sistemə malikdir. Bir sıra 

problemlərin açılması və mükəmməl onomastik nəzəriyyə yaradılması dilçiliyin mühüm vəzifələrindən 

biridir. [2, s.84]     

1. Şəxs adları, soyadları, təxəllüs və ləqəblərdən düzəlmiş antroponimik terminlərə Abbası, Babilik, 

Boykot, Daltonizm, Darik, Drakon qanunları, Hippokrat andını nümunə olaraq göstərə bilərik.  
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2. Yunan tanrılarının adlarından düzəlmiş teonimik terminlərə Panik, Troyan, Hipnoz, Fobiya, Axill 

dabanı kimi nümunləri göstərə bilərik.         

  

3. Makrotoponimlərdən düzəlmiş terminlərə Amerika fond birjası, Azərbaycan havası, Çin səddi kimi 

nümunləri göstərə bilərik.             

4. Oykonimlərdən düzəlmiş terminlərə Bakı tətilləri, Qars müqaviləsi, Marafon qaçışı kimi nümunləri 

göstərə bilərik.             

  

5. Oronimlərdən düzəlmiş terminlərə Alpinizm, Azıxantrop kimi nümunləri göstərə bilərik. 

  

6. Hidronimlərdən düzəlmiş terminlərə Aralıq dənizi iqlimi, Egey mədəniyyəti, Baltik qalxanı kimi 

nümunləri göstərə bilərik.           

  

7. Səma cisimlərinin adlarından düzəlmiş terminlərə Günəş enerjisi, Günəş fəallığı, Günəş küləyi, 

Günəş sistemi kimi nümunləri göstərə bilərik. 
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272 s. 

https://www.azleks.az/online-dictionary/aral%C4%B1q+d%C9%99nizi+iqlimi?s=undefined
https://www.azleks.az/online-dictionary/baltik+qalxan%C4%B1?s=undefined
https://www.azleks.az/online-dictionary/g%C3%BCn%C9%99%C5%9F+enerjisi?s=undefined
https://www.azleks.az/online-dictionary/g%C3%BCn%C9%99%C5%9F+f%C9%99all%C4%B1%C4%9F%C4%B1?s=undefined
https://www.azleks.az/online-dictionary/g%C3%BCn%C9%99%C5%9F+k%C3%BCl%C9%99yi?s=undefined
https://www.azleks.az/online-dictionary/g%C3%BCn%C9%99%C5%9F+sistemi?s=undefined


  

5th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE 
SCIENCES CONFERENCE   

 

May 24-25, 2022 Azerbaijan State Pedagogy University, Shamakhi Campus ~ 285 ~ 
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ABSTRACT 

Recently vocabulary studies have mainly focused on two forms of vocabulary acquisition: incidental and 

intentional vocabulary acquisition. For incidental vocabulary acquisition, Task-induced Involvement Load 

Hypothesis (TILH) was put forward by Hulstijn and Laufer (2001) to investigate the vocabulary tasks by 

comparing their levels of involvement load to each other. TILH suggests that the tasks having the higher 

total involvement load levels (TILL) lead to higher vocabulary gain and retention in incidental vocabulary 

learning of the students. To test this hypothesis, the current study was designed and conducted with Turkish 

EFL prep students at a foundation university in Turkey and the study utilized three different receptive 

vocabulary tasks with varying levels of involvement load. The tasks consist of true-false, matching, and 

multiple choice. The tasks have the TILLs of 1, 2, and 3 respectively. The students firstly read a text from a 

reading skill book and then answered comprehension questions which were followed by a receptive 

vocabulary task. Three groups of students followed the same reading procedure but completed a different 

receptive vocabulary task. The results from the immediate and delayed post-tests were gathered. According 

to TILH, R3 (multiple choice) was expected to get the highest scores. R2 (matching) was supposed to yield 

better results than R1 (true false). However, the highest scores belonged to R2, R3, and R1task groups, 

respectively. The findings concluded that different involvement load levels yielded varying results most of 

which provided support for the hypothesis. Increasing the TILL may not lead to higher vocabulary gain and 

retention all the time based on the results of the current study and this can be further investigated through 

different receptive vocabulary tasks with different or similar TILLs in further studies. The study concluded 

with some pedagogical implications and suggestions for further studies. 

Keywords: Incidental Vocabulary Acquisition, TILH, Task-Induced Involvement Load Hypothesis, Turkish 

EFL Prep Students, Vocabulary Task Type Effect. 
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Ədəbiyyat təlimində yeni texnologiyalar 
(New technologies in literature teaching) 

 

Soltan Hüseynoğlu 
Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.ORCID NO: 0000-0003-4182-6653 

XÜLASƏ 

Təlimdə yeni texnologiyaların tətbiqi təhsillə məşğul olan insanları həmişə düşündürmüşdür. Bu 

istiqamətdə aramsız olaraq araşdırmalar aparılmış, daha faydalı olanların müəyyənləşdirilməsinə cəhd 

edilmişdir. Belə axtarışların bir mühüm səbəbi cəmiyyətin təhsilin qarşısında qoyduğu sosial sifariş 

olmuşdur. Cəmiyyət çevik, müstəqil düşüncəyə sahib, yaradıcı gənclərin tərbiyə edilməsində həmişə maraqlı 

olmuşdur. Yeni yaranan texnologiyalar zaman-zaman əvəzlənmişdir. Onlardan bir qismi məktəbə geniş yol 

tapmamış, bir qismi çox tez bir zamanda sıradan çıxmış, bir qismi isə təkmilləşərək yaşamaq hüququ 

qazanmışdır. 

Dövlət müstəqilliymiz bərpa olunandan sonra yeni təlim texnologiyaları ilə tanışlıq, onların tətbiqi 

istiqamətində işlərin aparılması intensiv xarakter almışıdr. Ötən əsrin 90-cı illərindən başlayaraq fərqli 

texnologiyaların öyrənilməsi məqsədilə treninqlərin təşkilnə, vəsaitlərin çapına diqqət artırılmışdır. Bu təlim 

texnologiyalarından biri Tənqidi Təfəkkürün İnkişafında Mütaliə və Yazı (TTİMY) olmuşdur. Məqalədə 

həmin layihənin mahiyyətindən danışılır. 

Açar Sözlər: Təlim, Təlim Texnologiyası, Təfəkkür, Tənqidi Təfəkkür, Mütaliə, Yazı. 

 

SUMMARY 

The application of new technologies in training has always made people involved in education think. 

Research has always been conducted in this direction, and attempts have been made to identify the most 

useful ones. An important reason for such searches was the social order that society placed on education. 

Society has always been interested in educating agile, independent-minded, creative youth. Emerging 

learning technologies have been replaced from time to time. Some of them did not find a wide way to 

school, some left quickly, and some gained the right to live by improving. 

After the restoration of our state independence, acquaintance with new training technologies and 

work on their application became intensive. Since the 90s of the last century, more attention has been paid to 

the organization of trainings and the publication of materials for the study of different technologies. One of 

these learning technologies was Reading and Writing in the Development of Critical Thinking. This 

technology has aroused great interest with its flexibility, interesting type of lessons, colorful types of work. 

The article discusses the essence of the project. 

Keywords: Training, Learning Technology, Thinking, Critical Thinking, Reading, Writing. 

 

GĠRĠġ 

Ötən əsrin 90-cı illərində – dövlət müstəqilliyimiz bərpa olunandan sonra inkişaf etmiş ölkələrin 

təhsil sistemi, onlara məxsus təlimin məzmunu, metodları, təşkil formaları və s. barədə məlumat əldə etmək 

imkanı yarandı. Faydalı sayılan təlim texnlogiyaları üzrə treninqlər təşkil edildi, daha sonralar xarici 

ölkələrin elmi-pedaqoji ədəbiyyatından tərcümələr meydana çıxdı. Bütün bunlar, əlbəttə, irəliyə doğru 

atılmış addımlar idi. Lakin bu işlərin yüksək səviyyədə icra edildiyini və nəticələrinin kütləvi şəkildə tətbiq 

olunduğunu demək çətindir. Həmin dövrdə fəal təlim formalarından biri kimi Tənqidi Təfəkkürün 

İnkişafında Mütaliə və Yazı (TTİMY) ilə də bağlı treninqlərin təşkilinə diqqət yetirilirdi. Lakin sonralar ona 

maraq xeyli zəiflədi, diqqət daha çox ―fəal/interaktiv təlim‖ adlandırılan formaya yönləndirildi. TTİMY ilə 

əlaqədar nisbətən əhatəli yazılar da çox sonralar yarandı, daha dəqiq deyilsə, dilimizə tərcümə edildi. Belə 

materialları tərcümə edənlər pedaqoji elmləri bilmədiklərindən pedaqoji anlayışları, terminləri qarışdırır, 

fikirləri çox vaxt yanlış, yaxud dolaşıq şəkildə təqdim edirdilər. Ümumtəhsil məktəblərində çalışan 

müəllimlər üçün bu mətnlər əlçatan olmamış, onlardan gərəyincə faydalana bilməmişlər. Bu vəziyyət 

metodika elminin qarşısında mühüm vəzifə qoymuşdur: yeni təlimi yanaşmaların öyrənilməsi, mahiyyətinin 

aydınlaşdırılması, milli xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla tətbiqi yollarının müəyyənləşdirilməsi… Bu, təbiidir 

ki, eksperimentə əsaslanan xüsusi tədqiqatın aparılmasını zəruri edirdi. Belə bir işin həyata keçirilməsi isə 

səriştəli metodist alimlərin və didaktların gərgin fəaliyyəti sayəsində mümkün ola bilərdi. Təəssüf ki, bu 

istiqamətdə aparılan iş çox məhdud həcmdədir, həm də bütün fənləri əhatə etmir. Əksəriyyət pəltək dillə 

tərcümə edilmiş materiallardakı fikirləri təkrar etməkdən irəli gedə bilməmiş, eksperimentə əsaslanan 

tədqiqatdan yan keçmişlər. Məsələyə yaradıcı yanaşmaq ona görə vacibdir ki, xarici ölkələrin təhsil sistemi, 
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onlarda təlimin məzmunu, təşkili bizdəkindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Söz yox ki, bu fərq tətbiq 

olunan təlim texnologiyalarına yanaşmada da özünü göstərməlidir.  

Xarici ölkələrin pedaqoji ədəbiyyatı ilə tanışlıqdan məlum olur ki,  müəyyən bir mövzunun 

öyrənilməsinə (problemin araşdırılması və müzakirəsinə) həsr edilən dərsdə şagirdlərin sayının 60, 90, hətta 

100, 200 ola biləcəyinin mümkünlüyündən danışılır. Yaxud konkret bir mövzunun tədrisinə iki-üç, bəzən də 

dörd-beş həftə (6-8 dərs) sərf edilməsi məqsədəuyğun sayılır. Bizdə isə bu gün belə bir təcrübə yoxdur və 

bu, bizim üçün indi mümkünsüzdür. Təsadüfi deyildir ki, bizdə əsərin təhlilinə həsr edilmiş bir dərs saatında 

məlum mərhələlərin (motivasiya, problemin qoyuluşu, tədqiqatın aparılması, məlumat mübadiləsi və s.) 

hamısının keyfiyyətli tətbiqi mümkün olmur. Bu dərs mərhələlərinin vaxt çatışmazlığı üzündən reallaşdıra 

bilməməyimizin obyektiv səbəbləri vardır. Fəal/interaktiv dərsin mahiyyəti, tələbləri, strukturu mövcud 

təhsil proqramımızın məzmunu ilə səsləşmir. Uyğunluğun yaradılması üçün, bizdə məsələn, təlim 

materiallarının (yəni ayrı-ayrı mövzuların) həcmi əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmalı, yaxud onların tədrisinə 

ayrılan saatlar xeyli artırılmalıdır. İdxal olunan təlim texnologiyalarını uğurla tətbiq etmək istəyiriksə,  xarici 

ölkələrdəki təcrübədən yararlanmalıyıq. Belə olmasa, dərslərimizin keyfiyyətli təşkil olunduğundan 

danışmaq yersizdir. Söz yox ki, belə uyğunlaşma idxal olunan təlim texnologiyalarına yaradıcı yanaşmada 

da özünü göstərməlidir. Onların nə dərəcədə uğurlu olduqlarını məktəb təcrübəsində sınaqdan keçirmək, hər 

birinə yaradıcı yanaşmaq, başlıcası isə eksperimentə əsaslanan tədqiqat aparmaq vacibdir. 

TTİMY fəal təlimin maraqlı formalarından sayılır və çevikliyi ilə diqqəti cəlb edir. O, xüsusi layihə 

olub, özünə çoxlu tərəfdar tapmışdır.  

Bu layihə üçün səciyyəvi olan cəhətlər hansılardır? 

– Layihə təlim prosesini şagirdlər üçün maraqlı edir. 

– Şagirdlərdə əqli fəallığın, müstqəqil düşüncənin, tənqidi təfəkkürün inkişafına yol açır.  

– Tənqidi oxumaq və yazmaq bacarıqlarını formalaşdırır. 

Bu layihə faktların, bütövlükdə təlim materialının sadəcə öyrənilməsini, əzbərlənməsini 

məqsədəuyğun saymır. Şagirdlər mövzunu (təlim materialını) yaxşı planlaşdırılmış dərs əsasında düşünərək, 

anlayaraq mənimsəyirlər. Belə dərslərdə təhsilalanlar əvvəllər mənimsədikləri bilik və bacarıqlardan 

faydalanır, onlaradan istifadə etməklə yeni nailiyyətlər əldə edirlər. Araşdırma, müzakirə, fakt və hadisələrə 

sərbəst, fərqli yanaşma onların fəaliyyətində əhəmiyyətlə yer tutur.  

– Çevik və diqqətli olmaq 

– Öyrənilənlərə özgənin yox, öz gözü ilə baxmaq 

– Sualların fərqli cavabları üzərində düşünmək 

– Müxtəlif təlimi vəziyyətlərdən baş çıxarmaq.  

– Müstəqil qərar qəbul etmək – 

TTİMY layihəsi üzrə keçilən dərslərin səciyyəvi xüsusiyyətləridir. Belə dərslərdə fakt və hadisəyə, 

ümumiyyətlə mövzuya, təlim materialına tənqidi yanaşa bilmək bacarığının inkişaf etdirilməsi diqqət 

mərkəzində saxlanılır. Bu bacarığa yiyələnən şagirddə təlim prosesinə münasibət əhəmiyyətli dərəcədə 

dəyişilir. İndi o, obyektə fərqli müstəvidən baxmağa cəhd edir və buna nail olduqda böyük məmnunluq hissi 

keçirir. Düşüncələrini səfərbər etməyi bacaran belə şagird konkret məqsədin üzərində köklənir, ona çatmaq 

üçün səy göstərməkdən, zehni əməyə qatlaşmaqdan usanmır. Yaranmış yeni keyfiyyət – tənqidi düşünmək 

şagirdlərə təkcə sinif-dərs şəraitində deyil, məişətdə, həyatda da gərəkli olur. Bunun nəticəsini hiss edən 

məktəblidə daha irəli getmək həvəsi yaranır ki, bu da onun fəaliyyətinə yeni rəng qatır, inkişafı üçün stimul 

olur. 

Belə şagirdlərlə işləmək müəllimlər üçün də maraqlı olur. Onlar yetirmələrindən həmişə yeni, 

gözlənilməz təklif, nəticə gözləyir və onları həvəsləndirirlər. Bu qəbildən şagirdlərə müəllimin yanaşması, 

onlardan tələbləri də, istər-istəməz, fərqli, həm də yüksək səviyyədə olur. Təbiidir ki, bu cür şagirdlərin 

tərbiyə edilməsi müəllimdən məqsədyönlü gərgin iş, böyük zəhmət tələb edir. Qeyd olunduğu kimi, bu 

layihə üzrə dərslərdə şagirdlərin  təfəkkürünün inkişafı diqqət mərkəzində saxlanılır. Bunun üçün mühüm 

hesab edilən vasitələrin içərisində suallar önəmli yer tutur. Suallar konkret hədəflərə (məqsədlərə) xidmət 

edir. Suallar və hədəflər isə səviyyələrinə görə fərqləndirilərək iki qrupa bölünür. Birinci qrupa ―aşağı 

səviyyəli‖, ikinci qrupa isə ―yuxarı səviyyəli‖sual və hədəflər daxil edilir. Deməli, aşağı səviyyəli sual və 

hədəflərdən tədricən yuxarı səviyyəli sul və hədəflərə doğru inkişaf izlənilməlidir. Başqa sözlə, fakt və 

hadisələri (təlim materialını) yadda saxlamağı, xatırlamağı tələb edən suallardan (aşağı səviyyədən) 

yaradıcılıq tələb edən suallara (yuxarı səviyyəyə) keçilməsi təmin edilməlidir. (Bu, əslində, bizim üçün yeni 
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məsələ deyil, bunun əhəmiyyəti və vacib olması ―bərpaedici işlər‖ və ―yaradıcı işlər‖ adı altında pedaqoji 

elmlərdə çoxdan araşdırılıb). Bu iki qrup suallar, təbiidir ki, bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqə olub, biri digəri üçün 

zəmin rolunu oynayır. Başqa sözlə, təlim materialı (fakt və hadisələr) haqqında məlumatlı olmaq ona görə 

vacibdir ki, onunla bağlı araşdırma aparmaq, yaradıcı xarakterli işləri icra etmək mümkün olsun.  

Bütün bunların nəzərə alınması sinifdə tənqidi, yaradıcı şəraitin mövcud olmasını təmin edir. İkinci 

qrup sualların səsləndirilməsi sinifdə yaradıcılıq, diskussiya mühiti yaradır. Dərsdə bu sualların ardıcıl 

tətbiqi, söz yox ki, idrak fəallığının davamlılığına səbəb olur. Aydınlaşır ki, istər aşağı, istərsə də yuxarı 

səviyyəli sualların hazırlanması böyük səriştə, ciddi məsuliyyət tələb edir. Təbiidir ki, yuxarı səviyyəli 

suallar şagirdləri dərindən düşünməyə, axtarışlar aparmağa yönləndirir.  

– Müqayisə və təhlilin aparılması. 

– Səbəb və nəticə əlaqələrinin, müəyyənləşdirilməsi. 

– Ümumiləşdirmənin həyata keçirilməsi 

– Mənimsənilənlərin yeni təlimi şəraitdə tətbiqi və s.  

bu sualların əsasında dayanır.  

Müxtəlif səviyyəli suallar üzrə nümunələrə nəzər salaq. İlk növbdə aşağı səviyyəli suallara baxaq: 

– Əsərdə təsvir olanan hadisələr harada baş verir?  

– Əsərdə yeniliyə, tərəqqiyə qarşı çıxan obrazlar hansılardır? 

– N. Gəncəvinin poemaları hansı mövzularda yazılıb? 

– H. Cavidin tarixi mövzularda yazılmış əsərləri hansılardır?  

Yuxarı səviyyəli suallara nümunələr: 

– Ədəbi qəhrəmanın xarakterində, həyata baxışında baş verən dəyişikliyin səbəbini necə izah 

edərsiniz? 

– Əsərdə qaldırılan problem nədir, müəllif onun həllini nə üçün vacib hesab edir? 

– Əsərdəki konfliktin müəllif həlli sizi qane edirmi, siz fərqli həll yolunu nədə görürsünüz? 

– Əsərdə bədiiliyi təmin edən vasitələri uğurlu hesab edirsinizmi? Fikrinizi nümunələrlə 

əsaslandırın. 

Layihənin tələblərinə görə, tənqidi düşüncənin inkişafı təkcə sualların məzmunundan asılı deyildir. 

Müəllim sualların necə verilməsi metodikasına da yiyələnməlidir. Bunun üçün aşğıdakı tövsiyələrin nəzərə 

alınması faydalı hesab edilir: 

– Sualları elə tərtib edilir  ki, onların bir neçə doğru cavabı olur. 

– Cavabın verilməsi üçün şagirdlərə düşünmək imkanı yaradılır. 

– Mübahisə, diskussiya yaradan suallardan istifadə edilir: Deyilənlərə siz nə əlavə edə 

bilərsiniz?  

– Cavablara münasibət bildirilmədən bütün şagirdlər mübahisəyə, diskussiyaya qoşulmağa 

həvəsləndirilir: Bu nəticəyə necə gəldiniz? Fikirləriniz maraqlıdır, sonra? 

– Cavabların fərqli formalarda təkrar edilməsinə səy edilir: Yoldaşınızın fikirlərini başqa 

sözlərlə ifadə edə bilərsinizmi? 

– Eyni cavabla bağlı digər şagirdlərin də fikir bildirmələrinə imkan yaradılır: Kim fərqli 

fikirdədir?  

– Şagirdlərin bir-birinə sual vermələrinə şərait yaradılır: Yoldaşından söruş, bəlkə o sənin 

cavabına nəsə əlavə etmək istəyir?  

Bu layihə üzrə keçilən dərslərin mərhələləri də maraqlı olub, bir-biri üçün zəmin rolunu oynayır. 

Onların adlandırılmasında vahid fikir yoxdur. Daha çox yayılmış variant belədir: 

– düşünməyə yönəltmə; 

– dərketmə; 

– düşünmə. 

TTİMY layihəsinin tətbiqi üzrə təşkil olunan dərslər məzmununa, məqsədinə, mərhələlərinə görə ciddi 

maraq doğurur və orijinallığı ilə seçilir. Bütün bunlar əhatəli araşdırma tələb edir.  
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X Ü L A S  Ə 

 

            Təqdim edilən məqalə hal-hazırki dövrün aktual məsələlərindən biri olan dialoji nitqin həm yazıda 

,həm də şıfahi nitqdə istifadəsindən bəhs edir.Ədəbi dilin danışıq dilinə yaxınlaşması bir cox dialoji 

problemlərin tədqiqatına ehtiyac yaradır.Bu baxımdan təqdim edilən mövzu oz aktuallığı ilə fərqlənir. 

    Dialoq nəzəriyyəsi bir çox dilçilik problemləri ilə əlaqəlidir.Dialoji nitqdə müxtəlif formalı,konstruksiyalı 

ifadələr öz əksin tapır.Bu tədqiqat işində də elə həmin kommunikativ vahidləri,hazır qəliblərin istifadəsindən 

danışılır. Bu araşdırmalar Azərbaycan və İngilis dili materialları əsasında aparılır.Hazırda dilin tədrisi, 

danışıq dilinin tez öyrədilməsi və mənimsənilməsi məqsədilə müxtəlif dillərdə dialoqlarda qeydə alınan 

xüsusi kommunikativ vahidlərin təyini, onların qarşılıqlarının tapılması, işlənmə məqamlarının 

müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı tədqiqatlar xüsusi aktuallıq kəsb edir. Müxtəlif meyarlar əsasında dialoqların 

təsnifi verilir. Müxtəlif dialoq tiplərində kommunikasiyanın spesifik xüsusiyyətləri, kommunikativ aktlarda 

istifadə olunan leksik-semantik vasitələr, habelə sintaktik konstruksiyalar təyin olunur. 

            Dialoji prossesdə iştirak edən  tərəflər müxtəlif fikirlərlə qarşılaşır və bu fikirlər də müxtəlif vahid və 

hazır qəliblərlə həyata keçir. Bu ifadələrin hər biri işlənmə yerinə görə fərqlənir. 

              Dialoqlar zamanı natamam cümlələrin müxtəlif növlərindən istifadə olunur və bunlar sintaktik 

quruluşuna görə fərqli olurlar. Bu prossesdə ön sözlər, fellər, köməkçi feillər əsas yer tutur. Natamam 

cümlələrlə yanaşı, elliptik cümlələr də var. Natamam cümlələrlə elliptik cümlələr arasında fərqlər var.Bu 

məqalə də dialoqları bu nöqteyi nəzərdən araşdırır.  

Açar Sözlər : Şıfahi Nitq,Kommunikativ Ifadələr,Frazeoloji Ifadələr,Fərq , Müxtəlif Sistemli, Feilli 

Birləşmələr,Dialoji Nitq,Leksik,Emocional,Şərait. 

 

Р  Е  З  Ю  М  Е 

               Представленная исследовательская работа касается использования диалогической речи как в 

письменной, так и в устной речи, что является одной из актуальных проблем. Приближение 

литературного языка к устной речи создает необходимость изучения многих диалогических проблем.  

             Теория диалога связана со многими языковыми проблемами. Диалогическая речь отражает 

выражения различных форм и конструкций. В данной исследовательской работе также обсуждается 

использование одних и тех же коммуникативных единиц, готовых шаблонов. Эти исследования 

проводятся на основе материалов на азербайджанском и английском языках. В настоящее время 

исследования по выявлению особых коммуникативных единиц, записанных в диалогах на разных 

языках, поиску их эквивалентов, выявлению точек развития, особенно актуальны для обучения 

языкам, быстрого изучения и овладение разговорной речью. Диалоги классифицируются по разным 

критериям. Различные типы диалога определяют особенности общения, лексико-семантические 

средства, используемые в коммуникативных актах, а также синтаксические конструкции. 

            Стороны, вовлеченные в процесс диалога, сталкиваются с разными идеями, и эти идеи 

воплощаются в разных единых и готовых шаблонах. Каждое из этих выражений различается в 

зависимости от места развития, и все эти выражении  нашли свое места в этом  научным работе. 

             Различные типы неполных предложений, отличающиеся по своей синтаксической структуре, 

используются в разных диалогах. Главную роль в этом процессе играют предлоги, глаголы и 

вспомогательные глаголы. Помимо незавершенных предложений, существуют также эллиптические 

предложения. Существуют различия между незавершенными предложениями и эллиптическими 

предложениями. Данная статья исследовала диалог с этой точки зрения. 

Ключевые Слова: Устная Речь, Коммуникативные Выражения, Фразеоло-Гические Выражения, 

Различия, Разная Систематичность, Глагольные Сочетания, Диалогическая Речь, Лексическая, 

Эмоциональная, Ситуация. 
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S U M M A R Y 

The article concerns the use of dialogical speech in both written and oral speech, which is one of the 

actual problems. The approximation of the literary language to oral speech creates the need for the exploring 

of many dialogical problems. 

    Dialogue theory is connected  with many linguistic problems. Dialogue speech reflects expressions of 

various forms and structures. This research work also discusses the use of the same communication units, 

ready-made templates. These researching work are carried out on the basis of materials in Azerbaijani and 

English. Currently, research on the identification of special communicative units recorded in dialogues in 

different languages, the search for their equivalents, the identification of points of development, are 

especially relevant for teaching languages, quickly learning and mastering spoken language. Dialogues are 

classified according to different criteria. Various types of dialogue determine the features of communication, 

lexical and semantic means used in communicative acts, as well as syntactic constructions. 

            The parties - involved in the dialogue process come across different ideas, and these ideas are 

embodied in different phrases and ready-made templates. Each of these expressions differs depending on the 

place of development, and all these expressions have found their place in this scientific work. 

           The different types of incomplete sentences that differ in their syntactic structure use in different 

dialogues. Prepositions, verbs and auxiliary verbs play the main  role in this process.Besides incomplete 

sentences, there are also elliptical sentences. There are differences between incomplete sentences and 

elliptical sentences. This article explored  dialogues from this point of view. 

Key Words: Oral Speech, Communicative Expressions, Phraseological Expressions, Differences, Different 

Systematicity, Verb Combinations, Dialogical Speech, Lexical, Emotional, Situation. 

ABSTRACT 

Elliptical and incomplete sentences are distinguished in Linguistics.  Sometimes elliptical and 

incomplete sentences are mixed up and sometimes explained in the same sense. However, it is generally 

accepted,that elliptical and incomplete sentences are different. 

The main direction in the developing of elliptical structures is dialogues. Part of the sentence is 

missing from the dialogue. This part is either clear from the  last comments  or it has been missed because it 

isn't important enough. 

Exploring  of elliptical constructions used in dialogic speech shows that, completing elliptical 

constructions without context in a sentence  is  difficult . 

Useing  of elliptic constructions in each language has its own characteristics. And  constructions which 

are  in  Azerbaijani aren't used in English, or   elliptical constructions from English aren't used in Azeri. 

The normative grammar of the English language is determined by the main part of structure of each 

sentence. Any omitted part from this structure is considered to be an ellipsis or an omission of some 

elements of the sentence structure. 

Any elliptic sentence can be considered as a transformation of a non-elliptic sentence. The fact is that, 

some explicit words are replaced by their non- version of the word or phrases. Such an operation with 

ellipsis can be subjected to both main and auxiliary words. 

The ellipsis is also connected with the tendencyto think in language. The main trend of language 

activity is thrift.According to this  the language uses only as many means of expression as are necessary for 

understanding. Therefore, the ellipsis plays an important role in grammar. 

            And this article presented different kinds of ellipses and incomplete sentences during dialogues. It 

was given different kinds of verbs - auxiliary verbs and their using in dialogues. 

 

GĠRĠġ 

   Dilçilikdə ― Yarımçıq cümlə ― adı altında ,adətən bir və ya bir neçə baş üzvü buraxılan cümlələr şifahi 

nitqdə çox geniş yer tutur.Bu tip cümlələr dilçilikdə adi bir sintaqmatik normadır.Yarımcı cümlələr şifahi 

nitq  üçün daha xarakterik olmaqla bədii ədəbiyyatda, dialoq-larda və qisməndə təsvirlərdə işlənir. 

              Yarımcıq cümlələrin dilimizdə işlənən ən əsas növü dialoqun qarşılıqlı replikalarından ibarət 

yarımçıq cümlələrdir.Dialoqda işlənən cümlələrin çox hissəsinin yarımçıq işlədilməsi əvvəl deyilən 

replikalarda işlədilməsindən irəli gəlir.Bu səbəbdən də dialoqlarda yarımçıq cümlələr iki hissədən ibarət 

olur: dialoqun ( replikanın) hissəsini təçkil edən cümlələr; və cavab cümlələr. 
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             Yarımmıq cümlələr arasında feli tərkibli cümlələr daha aktivdir.Bu səbəbdən də ingilis dilində 

dialoqlarda feil tərkibli cümlələrə tez tez təsadüf edilir və bu cümlələrin yaranmasında köməkçi feillərin rolu 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

             Dilimizdə yarımçıq cümlələrlə yanaşı elliptik cümlələr də mövcud-dur.Hər iki cümlə  növü qismən 

bir-birinə oxşasada onların fərqli cəhətləri vardır.Bəzi hallarda eynilik təşkil etsə də, danışıq ərzində onların 

fərqli cəhətləri özünü biruzə verir.            

           Azərbaycan dilçiliyində də kifayət qədər geniş bəhs olunmuşdur. Təbii ki, burada müxtəlif 

müəlliflərin bu problemlə bağlı fikirlərinin xülasəsini verməyə ehtiyac duyulmur. Lakin bəzi məqamlar 

üzərində dayanmaq, yeri gəldikcə qeyd edilən məsələ ilə bağlı bəzi fikirləri yada salmaq lazım gəlir. 

Dilçiliyimizdə elliptik cümlələrdə feli və ya ismi xəbərin buraxılması, onların yarımçıq cümlənin digər 

növlərindən fərqli cəhətləri göstərilmişdir.  

           Elleptik konstruksiyaların başlıca işlənmə sahəsi dialoqlardır. Dialoqda cümlənin bir hissəsi buraxılır. 

Həmin hissə ya əvvəlki müsahibin replikasından aydınlaşır, ya da kifayət qədər əhəmiyyət daşımadığından 

buraxılır. 

Dialoji nitqdə istifadə olunan elliptik konstruksiyaların tədqiqi göstərir ki, kontekstsiz elliptik 

konstruksiyaların cümləyə tamamlanması çətindir. 

Elleptik konstruksiyaların hər bir dildə işlənməsinin öz səciyyəvi xüsusiyyətləri vardır. Azərbaycan 

dili üçün işlənən belə konstruksiyalar ingilis dili üçün və əksinə ingilis dili üçün işlək elliptik 

konstruksiyalar Azərbaycan dilində istifadə olunmur. 

İngilis dilinin normativ qrammatikası hər cümlə mübtəda-xəbər strukturu ilə təyin olunur. Belə 

quruluşdan istənilən kənara çıxma ellipsis və ya cümlə quruluşunun müəyyən elementlərinin buraxılması 

kimi qəbul edilir. 

İstənilən elliptik cümləni, qeyri-elliptik cümlənin transformasiyası hesab etmək olar. Mahiyyət ondadır 

ki, müəyyən eksplisit bir sözün və ya sözlərin onların sıfır variantı ilə əvəzlənir. Belə ellipsis əməliyyatına 

istər əsas, istərsə də köməkçi sözlər məruz qala bilir. 

Sintaqmatik bərpa olunan elliptik konstruksiyalar dialoji nitqdə çox istifadə olunur. Belə cümlələrdə 

ellipsisə məruz qalmış söz ya həmin cümləyə, ya da əvvəlki, yaxud sonrakı cümləyə görə bərpa olunur.  

She was proud of her father having been an officer and her husband a colonel. 

(O, atasının zabit, ərinin isə polkovnik olması ilə fəxr edirdi). Burada ellipsis cümlənin özü əsasında 

bərpa olunur. 

She was proud of her father having been an officer. 

She was proud of her husband having been an colonel. 

Ellipsis eyni diktorun əvvəlki cümləsi ilə bərpa olunur. 

Sam was in her blood. Had always been. Would always be 

Dilçilikdə ellipsis sintaktik səviyyədə tədqiq edilərkən, əsasən, onun aşağıdakı növləri fərqləndirilir: 

1) nitqi ellipsis; 2) qrammatik ellipsis; 3) semantik ellipsis. 

Semantik ellipsis üslubi hadisədir. Semantik ellipsis zamanı hər hansı bir informasiyanın buraxılması 

hadisəsi baş verir. Semantik ellipsisə dialoji nitqdə çox rast gəlinir. 

Ellipsis dildə qənaətə meyillilik ilə də əlaqədardır. Dil fəaliyyəti üçün əsas tendensiya məhz 

qənaətcillikdir. Bu tendensiyaya uyğun olaraq, dildə yalnız anlaşma üçün lazım olan qədər ifadə vasitələri 

işlədilir. Ona görə də  qrammatikada ellipsis böyük rol oynayır. 

Dialoji nitqdə ellipsisi doğuran səbəblərdən biri sintaktik paralellikdir. Dialoqda diktorların birinin 

dilində bir dəfə işlənmiş və digər diktora artıq məlum olan komponentin təkrar işlənməsinə ya ehtiyac 

olmur, ya da dialoq prosesini izafi yükləməkdən yayınmaq üçün bu komponent buraxılır. 

―- Şərif, mənim bu qapıda duran oğlandan zəhləm gedir. 

- Niyə? 

- Əşşi, içəri girəndə deyir sənəd ver, verirsən. 

- İşi odu də. 

- Yox ey, bu, girəndə də istəyir, çıxanda da!‖.  

Xarici dilin öyrənilməsində şifahi nitqin inkişafı məsələsi indii aktual problemə çevrilmişdir. Şifahi 

nitq dedikdə «şifahi ünsiyyət» başa düşülür. Əgər bir adam dil materiallarını yaxşı mənimsəyibsə, o həmin 

dildə şifahi danışmaqda çətinlik çəkməyəcəkdir. Buna görə də dil materiallarının ardıcıl mənimsədilməsi 

şifahi nitqin əsasını təşkil edir. Bu baxımdan dil tədrisi metodikasının əsas xüsusiyyətlərindən biri tədrisi 

şifahi nitq biliklərinin artırılmasına yönəltməkdir. Şifahi nitq üzrə işlərin qarşısında ən əsas məqsəd 
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tələbələri müəyyən söz ehtiyatına və nitq vərdişlərinə yiyələndirməkdən ibarətdir. Əgər şifahi nitqin intensiv 

inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulursa, dialoji nitqdə elliptiklik nəzərə alınmalıdır. Bu məqsədlə xüsusi nitq 

çalışmaları, dialoqlar hazırlanmalı, tədrisdə istifadə edilməlidir.  

Elliptik cümlə tipinin müxtəlif aspektlərdən izahı bəzi məqamlarda xüsusi əhəmiyyət daşıyır. 

K.M.Abdullayev ellipsisli cümlələrdən bəhs edərkən yazır: ―Ellipsisli cümlə quruluşunu yalnız formal xarici 

görünüş baxımından deformasiyiaya uğramış kimi qəbul etmək olar‖ [3, 77]. Müəllif yalnız forma nöqteyi-

nəzərindən oxşarlığın mövcudluğunu ön plana çəkir. Onun fikrinə görə ellipsisə uğramış konstruksiyalar 

məzmunca bütöv olur, hətta, bir çox məqamlarda  formaca tam olan bir çox cümlə strukturlarını da üstələyir. 

K.Həbibova bu fikrin nümunələr əsasında şərhini vermişdir. Müəllif yarımçıq və elliptik cümləyə dair 

aşağıdakı misalları gətirir və onları müqayisə edir. O yazır:  a) yarımçıq cümlə: 

- Neçə yaşınız var? – deyə ucadan soruşdu. 

- On doqquz, – deyə pıçıldadı  (İ.Əfəndiyev). 

b) elliptik cümlə: 

Gecənin xeyrindən gündüzün şəri  (yaxşıdır) (Atalar sözü).  

Hər iki nümunəni müqayisə etdikdə, elliptik konstruksiyaların yarımçıq cümlələrdən kəskin şəkildə 

fərqləndiyi açıq-aşkar hiss olunur. Göstərilən birinci misaldakı ―On doqquz‖ yarımçıq cümləsi mətndən, 

konteksdən kənarda adi bir söz birləşməsinə çevrildiyi halda, ―Gecənin xeyrindən gündüzün şəri‖ 

cümləsində bitmiş fikir mətndən kənarda olsa belə, anlaşılan və başa düşüləndir . 

Elliptik konstruksiyalı cümlələrdə buraxılmış üzvü cümlənin öz məzmununa görə müəyyənləşdirmək 

mümkün olur. Yarımçıq cümlədə isə kontekst və ya əvvəlki fikrin olması vacibdir. Yarımçıq cümlə 

situasiyadan asılı olaraq da meydana çıxır. Ona görə də yarımçıq cümlələrin təhlili zamanı konsituasiya da 

nəzərə alınmalıdır.   

 ―Yarımçıq cümlənin digər növlərində mübtədanın, xəbərin ixtisarı mümkün olduğu halda, elliptik 

cümlələrdə yalnız xəbər buraxılmış olur‖ . 

Qeyd etmək lazımdır ki, elliptik cümlələrdə yalnız xəbərin buraxılması bu iki cümlə tipinin 

müqayisəsi zamanı istifadə olunan meyarlardan yalnız biridir. Yarımçıq cümlələrdə də xəbər buraxıla bilər. 

Bu halda cümlənin elliptik və ya yarımçıq cümlə olmasını təyin etmək üçün, şübhəsiz ki, başqa meyarlardan 

istifadə etmək lazım gələcəkdir. K.Həbibova yazır: ―Elliptik cümlələr dedikdə, biz elə konstruksiyaları 

nəzərdə tuturuq ki, xəbərin ellipsisə uğramasına baxmayaraq, tam mənada cümlə kriteriyalarına cavab 

versin.  

Elliptik cümlələr məhdud dairədə nisbi fəaliyyətə malikdirlər, yəni şifahi nitqdə çox vaxt 

situasiyasız, yazılı nitqdə isə kontekstsiz müstəqil fikir ifadə edə bilirlər. Bir çox məqamlarda isə bu tip 

cümlələr nitq şəraitindən, yəni situasiyadan da asılı olurlar. Elliptik cümlələr predikativliyə, tipik 

intonasiyaya malikdir və onların öz paradiqması var. Bütün xəbərsiz cümlələr dilçilikdə uzun müddət 

buraxılmış üzvünün bərpası tələb olunan cümlələr qrupuna daxil edilirdi. Lakin digər cümlə növlərindən 

fərqli olaraq, burada ellipsisə uğramış üzvün və ya ümumuiyyətlə, strukturun bərpasına ehtiyac duyulmur, 

əksinə, həmin mövqedə bərpa olunan söz və ya ifadə fikrin ifadəsinə daha çox ağırlıq gətirir.  Ona görə də 

belə konstruksiyalarda ellipsis: hansısa leksik və ya sintaktik vahidin yoxluğu hiss olunmur‖ .  

Elliptik konstruksiyaların və yarımçıq cümlələrin başlıca işlənmə sahəsi dialoqlardır. Dialoqda 

cümlənin bir hissəsi buraxılır. Həmin hissə ya qənaət prinsipinə görə atılır, ya da kifayət qədər əhəmiyyət 

daşımadığından buraxılır. 

- And by the way, before I forget it, I hope you'll come to supper to-night — here. Will you? After 

the opera.  

- Delighted!  

Birinci diktorun nitqindəki ikinci cümlə Will you? Yarımçıqdır və cümlə kimi onun tərkibinə daxil 

olmalı bir hissə yoxdur. Bütöv cümlə ―Will you come to supper tonight?‖ kimi olmamalıdır. Diktorun 

əvvəl söylədiyi cümlədən sonrakı ixtisarlı konstruksiya bərpa olunur. İkinci diktorun nitqində əslində ―I 

shall be delighted to come!‖ cümləsi nəzərdə tutulur. Cümlə əvvəlki diktorun replikası ilə bərpa olunur. 

Bu cümlənin yarımçıq cümlə olması qeyd oluna bilər. Çünki onun bərpası yalnız kontekst əsasında 

mümkündür. 

Dialoji nitqdə istifadə olunan ixtisarlı konstruksiyaların tədqiqi göstərir ki, kontekstsiz bu cür 

cümlələrin tamamlanması çətindir. 

Elliptik konstruksiyaların hər bir dildə işlənməsinin öz səciyyəvi xüsusiyyətləri vardır. Ayrı-ayrı 

dillərin hər birinə məxsus dialoji vəhdət prinsipləri mövcuddur. Ona görə də bir dildə dialoqda işlənən 
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elliptik cümlələrin, eləcə də yarımçıq cümlələrin başqa bir dildə istifadə edilməsi çox zaman özünü 

döğrultmur. Azərbaycan dili üçün işlənən belə konstruksiyalar ingilis dili üçün və əksinə, ingilis dili üçün 

işlək elliptik konstruksiyalar Azərbaycan dilində istifadə olunmur. 

İngilis dilinin normativ qrammatikasında hər cümlə mübtəda-xəbər strukturu ilə təyin olunur. Belə 

quruluşdan istənilən kənaraçıxma ellipsis və ya cümlə quruluşunun müəyyən elementlərinin buraxılması 

kimi qəbul edilir. İstənilən elliptik cümləni, qeyri-elliptik cümlənin transformasiyası hesab etmək olar. 

Mahiyyət ondadır ki, müəyyən eksplisit bir sözün və ya sözlərin onların sıfır variantı ilə əvəzlənir. Belə 

ellipsis əməliyyatına istər əsas, istərsə də köməkçi sözlər məruz qala bilir. 

Elliptik cümlələrin təhlili göstərir ki, tam və natamam cümlə arasındakı sərhəd pozulur. Cümlələrin 

quruluş sxemləri nitqdə yaradılır və sabitləşmədən sonra dil modelinə çevrilir. Sabit frazeoloji birləşmələr 

şəklində konstruksiyalar da elliptik cümlələrə yaxınlaşır.  Elə sözformaları vardır ki, onlar da dialoji nitqdə 

elliptik cümlə formalarına aid edilir. Belə hazır qəliblər danışıq dilində dialoqlarda geniş istifadə edilir. 

Quruluşca natamam olan konstruksiyalar dialoq daxilində semantik baxımdan tamlaşır . 

Elliptik cümlədə sıfır variantı ilə ifadəsini tapan söz və ya sözlərin eksplikasiyasının iki forması 

vardır: sintaqmatik  bərpa olunan; paradiqmatik bərpa olunan. Əgər sıfır variantı ilə ifadə olunan söz və ya 

sözlər özlərinin səslənən variantlarında kontekstə-əvvəlki və ya sonrakı kontekstə görə bərpa olunursa, onda 

belə elliptik konstruksiya sintaqmatik bərpa olunan konstruksiyadır. Əgər bərpa mövcud kontekst əsasında 

deyil, dildə olan digər analoji konstruksiyalar üzrə brpa edilirsə, onda belə elliptik konstruksiyalar 

paradiqmatik bərpa olunan konstruksiyalar adlanır. 

Ellipsisə uğramış hissə kontekstin sonrakı cümləsi əsasında bərpa olunur. Dialoji nitqdə bu hala az 

təsadüf olunur. Buna baxmayaraq, ingilis dilində dialoqlarda belə konstruksiyalar qeydə alınır. 

"Nice letter, isn't it? 

Belə konstruksiyalar onlarda bir-birini tamamlayan iki elliptik cümlənin olması ilə maraq doğurur. 

Yuxarıdakı nümunədə birinci cümlədə mübtəda it və is xəbəri ikinci cümlə ilə bərpa olunur. Lakin ikinci 

cümlənin özü də elliptikdir. Həmin cümlədə substantiv söz birləşməsi sıfır variantı kimi çıxış edir (a) letter 

və onun adyunktu nice buraxılmışdır. Söz birləşməsi birinci cümlə əsasında bərpa olunur. Onu da qeyd edək 

ki, bu forma dilin tarixi inkişaf prosesində alternativ sual cümləsi kimi qəbul edilmiş forma almışdır. Yəni 

belə cümlələrdə nəyin buraxılıb-buraxılmaması axtarılmır. Konstruksiya hazır qəlib formasındadır. Onu iki 

cümləyə parçalamaq lazım gəlmir. 

Dilçilikdə ellipsis sintaktik səviyyədə tədqiq edilərkən, əsasən, onun aşağıdakı növləri fərqləndirilir: 

1) nitqi ellipsis; 2) qrammatik ellipsis; 3) semantik ellipsis. 

Semantik ellipsis üslubi hadisədir. Semantik ellipsis zamanı hər hansı bir informasiyanın buraxılması 

hadisəsi baş verir. Semantik ellipsisə dialoji nitqdə çox rast gəlinir. 

―Semantik ellipsis, əsasən, nitq prosesində müşahidə olunur. O, bir çox amillərin təsiri ilə formalaşır 

ki, bunlar arasında aşağıda qeyd olunanlar daha əhəmiyyyətlidir: 1) məntiqi vurğunun müəyyən komponent 

üzərinə düşməsi; 2) ekspressiv rəngarəngliyin yaradılması tendensiyası; 3) təkrara yol verməmək‖ . 

K.Həbibova göstərir ki,‖Semantik ellipsis sintaktik səviyyədə təzahür edir və informasiya daşıyıcısı 

olan bir və ya bir neçə müstəqil cümlənin sintaktik bütöv daxilində ixtisarı kimi çıxış edir‖ . 

Ellipsis dildə qənaətə meyillilik ilə də əlaqədardır. Dil fəaliyyəti üçün əsas tendensiya məhz 

qənaətcillikdir. Bu tendensiyaya uyğun olaraq, dildə yalnız anlaşma üçün lazım olan qədər ifadə vasitələri 

işlədilir. Ona görə də  qrammatikada ellipsis böyük rol oynayır. 

Xarici dilin öyrənilməsində şifahi nitqin inkişafı məsələsi indii aktual problemə çevrilmişdir. Şifahi 

nitq dedikdə «şifahi ünsiyyət» başa düşülür. Əgər bir adam dil materiallarını yaxşı mənimsəyibsə, o həmin 

dildə şifahi danışmaqda çətinlik çəkməyəcəkdir. Buna görə də dil materiallarının ardıcıl mənimsədilməsi 

şifahi nitqin əsasını təşkil edir. Bu baxımdan dil tədrisi metodikasının əsas xüsusiyyətlərindən biri tədrisi 

şifahi nitq biliklərinin artırılmasına yönəltməkdir. Şifahi nitq üzrə işlərin qarşısında ən əsas məqsəd 

tələbələri müəyyən söz ehtiyatına və nitq vərdişlərinə yiyələndirməkdən ibarətdir. Əgər şifahi nitqin intensiv 

inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulursa, dialoji nitqdə elliptiklik nəzərə alınmalıdır. Bu məqsədlə xüsusi nitq 

çalışmaları, dialoqlar hazırlanmalı, tədrisdə istifadə edilməlidir.  

Dialoji nitqdə feillər xüsusi rol oynayır və bu feillər yarımçıq cümlələrin dialoqlarında işlədilməsində 

çox aktivdirlər. Bu, hər şeydən əvvəl, ondan irəli gəlir ki, cümlədə xəbərin formalaşması üçün istifadə 

olunan əsas vasitə feillərdir. Dialoqlarda cümlələr çox zaman sadə olur və onlar sayca da çoxluq təşkil 

edirlər. Nəticədə dialoqlarda feillər tez-tez işlənir. Feillərin dialoji nitqdə işlənməsinin başqa bir xüsusi 

cəhəti onların bəzi formalarının, bəzi leksik-semantik qruplara aid olanlarının məhsuldarlığıdır. Qeyd 
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edilənlər həm Azərbaycan, həm də ingilis dilində dialoji nitqə aiddir. Bununla belə, ingilis dilində 

dialoqlarda bir sıra feillərin məhsuldarlığı özünü daha aşkar şəkildə göstərir. Bu cəhət dissertasiya işi üçün 

bir qədər bəsit görünsə də, ingilis dilinin bəzi fellərinin işlənmə məqamları, formaları və müəyyən 

konstruksiyalardakı semantikalarını şərh etməyi, onların Azərbaycan dilində qarşılıqlarının təyin edilməsini 

aktuallaşdırır. 

İngilis dilində cümlədə vəzifəsinə və mənasına görə feillər əsas məna daşıyan, köməkçi, bağlayıcı və 

modal feillər qruplarına bölünür.Əsas məna daşıyan feillər müstəqil mənaya malik olur (the National Verbs). 

Bu feillər cümlədə xəbər funksiyasını yerinə yetirir. 

İngilis dilində ən yüksək tezliklə işlənən feil to be felidir. To be əsas məna daşıyan feil olmaqla 

yanaşı, köməkçi və modal feillər qrupuna da daxildir. 

Dialoqlarda  to be köməkci felinin işlənməsi yarımçıq və elliptik cümlələrin yaranmasında böyük rol 

oynayır.Bu feillə ifadə olunan yarımçıq və elliptik cümlələr əmr,istehza,ironiya və s.mənaları ifadə edir. 

Be quick!- Cəld ol! 

Be ready!- Hazır ol! 

To have feili. Əsas mənalı feil kimi ―malik olmaq‖ mənasını verir. Dialoqlar zamanı ən çox təsdiq və 

inkarlığı ifadə etmək üçün işlədilir: 

-My car is this.-Have you? 

Yes və ya  Haven’t. 

Dialoji nitqdə shall I və III şəxsin təki və cəmində sual cümlələrində sualın ünvanladığı şəxsdən 

göstəriş və razılıq tələb olunanda işlənir. 

Shall we read?- Oxuyaq? 

Should köməkçi feili əsas məna daşıyan feillə I şəxsin cəm və təkində Future in the Past formasının 

lazım şəklini düzəltmək üçün istifadə edilir.Bu, modal feil kimi hərəkətin görülməsinin vacibliyini, mənəvi 

zəruriliyini ifadə edir. 

You should help him – Siz gərək ona kömək edəydiniz. Should köməkçi feili İndefinite infinitive ilə 

birlikdə indiki və ya gələcək zamana münasibətdə işlənir. 

Live it all in my hands…and all will go as it should- Bunları öhdəmə buraxın, hamısı necə lazımdırsa 

istifadə olunacaq. 

Should feili hiss bildirən şəxssiz ifadələrlə işlənərək hərəkətin əhəmiyyətini gücləndirir. 

It is a pity that he should not come- Təəssüf ki, o gəlmədi. 

Köməkçi feillər frazeoloji birləşmələrin tərkibində işlənir. Bu zaman onlar müxtəlif mənaları ifadə 

edir. Məsələn, 

Be as it may – nə olur olsun 

İngilis dilində bəzi konstruksiyalar formalaşmış kommunikativ funksiyasını yerinə yetirir. Onlar 

dildə, xüsusən də dialoji nitqdə geniş istifadə olunurlar. Təsadüfi deyil ki, bu formalar danışıq dilinin 

öyrədilməsi zamanı ayrıca birləşmələr kimi tədris olunur.  

Verilən nümunələrdən görünür ki,dialoqlarda istifadə edilən yarımçıq cümlələr,elliptik çümlələr 

quruluşuna görə müxtəlifdir və onların əhatə dairəsi genişdir. Dialoqlarda bu növ cümlələrin yaranmasında 

isə feil,köməkçi feil,ingilis dilində söz önləri,nida söz və cümlələri,hiss – həyəcan bildirən sözlər böyük 

əhəmyyər kəsb edir və dialoq zamanı hər iki tərəfin aktiv fəaliyyətində əhəmiyyəti böyükdür. 
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MİRZƏ ƏLƏKBƏR SABİRİN UŞAQ ŞEİRLƏRİNDƏ MAARİFÇİLİYİN TƏBLİĞİ 
 

Əliyeva Simuzər Əliyulla qızı 
Filoligiya üzrə fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

 

XÜLASƏ 

« Mirzə Ələkbər Sabirin uşaq şeirlərində maarifçiliyin təbliği » adlanan məqalədə Azər-baycan 

ədəbiyyatının bir qolu olan uşaq ədəbiyyatı, onun inkişafı haqqında qısa məlumat verilir. Məqalədə uşaq 

ədəbiyyatının ən geniş yayılmış janrlarından biri olan uşaq üeirlərindən  söz açılır. 

XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində tətbiq olunmağa başlayan şeirlərə bəzi maarifpərvər 

ziyalılarımızın müxtəlif mövqedən yanaşmaları göstərilir. Məqalədə bu janrla bağlı tədqiqat aparan 

G.Namazov, A.Hacıyev, N.Qasımova, Ə.Mirəhmədov, M.Məmmədov, Ə.Əzizov, C.Əhmədov kimi 

alimlərin adları çəkilir. 

Şeirlərin tarixi ilə bağlı məlumatda şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri içərisində uşaq şeirləri xüsusi 

yer tutur. Məqalədə uşaqlar tərəfindən indi də oxunan şifahi xalq ədəbiyyatında lirik növün şeir  janrından 

nümunələr verilir. Bu nümunələrdə savadsız balacaların o dövrdəki uşaq nikbinliyinin, uşaq 

dözümlülüyünün, zəhmətsevərliliyinin şahidi oluruq. 

« Mirzə Ələkbər Sabirin uşaq şeirlərində maarifçiliyin təbliği » adlanan məqalədə Sabirlə yanaşı uşaq 

ədəbiyyatının qüdrətli yaradıcıları olan S.S.Axundov, A.Səhhət, A.Şaiq, R.Əfəndiyev kimi sənətkarların 

adları çəkilir. Onların uşaqlar üçün yazdıqları əsərlərin maarifçilik ideyaları, təhsil, təlim-tərbiyədə böyük 

rol oynadığı qeyd olunur. 

Məqalədə M.Ə.Sabirin təhsil, tərbiyə ilə bağlı, təbiət hadisələrinə həsr olunmuş şeirlər təhlil olunur, 

onlardan nümunələr verilir. 

« Mirzə Ələkbər Sabirin uşaq şeirlərində maarifçiliyin təbliği » məqaləsində uşaq şeirlərinin dilinin 

sadəliyi, aydınlığı, təbiiliyi, uşaq psixologiyasına uyğunluğu və xəlqiliyi xeyd edilir. M.Ə.Sabirin birinci 

şərqisi olan «Məktəbə tərqib (çağırış)», «Məktəb uşaqlarına töhfə» şərqisindən nümunələr verilir. Sonra 

şairin təbiət hadisələri ilə bağlı «Uşaq və buz», «Yaz günləri» adlı şeirlərindən nümunələr verilərək, qısa 

təhlil qeyd edilmişdir. 

Sonda uşaq ədəbiyyatının XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq inqilabdan sonrakı 40-

60-cı illərdəki və müstəqillik dövründəki uşaq yazarlarının adları qeyd edilmişdir. Müasir uşaq 

ədəbiyyatımızın davamçıları olan Zahid Xəlil, Qəşəm İsabəyli, Rafiq Yusifoğlu, Reyhan Yusifqızı, Ələmdar 

Quluzadə, Sevinc Nuruqızının adları çəkilmişdir. 

Açar Sözlər: Sənətkar,Ənənə,Təsir,Ziyalı,Qayğı,Fəaliyyət,Təhsil,Dövr,Inkişaf,Milli. 

 

РЕЗЮМЕ 

В статье «Продвижение  просвещения в детских стихах М.А.Сабира» дается краткая 
информация о детской литературе, отрасли азербайджанской литературы и ее развитии. В статье 

рассматривается восточный жанр, один из самых распространенных жанров детской литературы. 

С разных точек зрения показаны подходы некоторых наших просвещенных интеллектуалов к 

Востоку, которые стали применяться в конце ХIХ - начале ХХ веков. В статье названы такие ученые, 

как Г.Намазов, А.Гаджиев, Н.Гасымова, А.Мирахмадов, М.Мамедов, А.Азизов, Дж.Ахмедов, 

занимающиеся исследованиями в этом жанре. 

Детские стихи занимают особое место в сведениях об истории Востока среди образцов устной 

народной литературы. В статье приведены примеры лирических детских стихов и восточных жанров 

в устной народной литературе, которые до сих пор читают дети. В этих примерах мы видим детский 

оптимизм, детскую терпимость и трудолюбие неграмотных детей того времени. 

Наряду с Сабиром в статье«Продвижение  просвещения в детских стихах М.А.Са-бира»  
упоминаются такие мощные творцы детской литературы, как С.С. Ахундов, А. Сах-хат, А. Шаиг, Р. 

Афандиев. Отмечается, что их произведения для детей играют важную роль в просветительских 

идеях, обучении и воспитании. 

В статье анализируется история образования, воспитания М.А.Сабира, природные явления и 

приводятся их примеры. 

В статье «Продвижение просвещения в детских стихах М.А.Сабира»  

подчеркивается простота, ясность, естественность, актуальность и фольклорность восточного языка 
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для детской психологии. Приведены примеры из первой восточной книги М.А.Сабир, «Продвижение 

в школу», «Вклад в школьное образование». Затем был дан краткий анализ природных явлений поэта 

«Дети и лед», «Весенние дни» на примерах с востока. 

В конце были названы имена детских писателей детской литературы конца XIX - начала XX 

века, в 40-60-е годы после революции и в период независимости. Были упомянуты имена 

продолжателей нашей современной детской литературы Захид Халил, Гашам Исабейли, Рафиг 

Юсифоглу, Рейхан Юсифгызы, Аламдар Гулузаде, Севиндж Нуругызы. 

Ключевые Слова: Творитель, Традиция, Влияние, Просвещенный, Забота, Деятельность, 

Образование, Период, Развитие, Национальное. 

 

SUMMARY 

The article ― Promoting enlightenment in child‘s poems of M.A.Sabir‖ provides brief information 

about child's literature, the branch of Azerbaijani literature and its development. The article deals with the 

eastern genre, one of the most common genres of child's literature. 

From different points of view, the approaches of some of our enlightened intellectuals to the East, 

which began to be applied in the late XIX and early XX centuries, are shown. The article names such 

scientists as G.Namazov, A.Hajiyev, N.Gasimova, A.Mirahmadov, M.Mamedov, A.Azizov, J.Ahmedov, 

who are engaged in research in this genre. 

Chil‘d‘s poems occupy a special place in the information about the history of the East among the 

samples of oral folk literature. The article provides examples of lyric poems and easten genres in oral folk 

literature, which are still read by children. In these examples, we see the childish optimism, childish 

tolerance and hard work of illiterate children of that time. 

Along with Sabir, the article ― Promoting enlightenment in child‘s poems of M.A.Sabir‖ mentions 

such powerful creators of child's literature as S.S. Akhundov, A. Sakhhat, A. Shaig, R. Afandiev. It is noted, 

that their works for children play an important role in educational ideas, education and upbringing. 

The article analyzes the history of education, upbringing of M.A. Sabir, natural phenomena and gives 

examples of them. 

The article― Promoting enlightenment in child‘s poems of M.A.Sabir‖ emphasizes the simplicity, 

clarity, naturalness, relevance and folklore of the oriental language for child psychology. Examples are 

given from the first oriental book by M.A.Sabir, ―Encouragement to school‖, ―Contribution to school 

education‖. Then a brief analysis of the natural phenomena of the poet "Children and Ice", "Spring Days" 

was given using examples from the east. 

At the end, the names of children's writers of children's literature of the late XIX - early XX centuries, 

in the 40-60s after the revolution and in the period of independence were named. The names of the 

successors of our modern children's literature Zahid Khalil, Gasham Isabeyli, Rafig Yusifoglu, Reyhan 

Yusifgizi, Alamdar Guluzade, Sevinj Nurugizi were mentioned in this article. 

Key Words: Creator, Tradition, Influence, Enlightened, Care, Activity, Education, Period, Development, 

National. 

 

ABSTRACT 

         There is no outstanding satirical poet, who wouldn't consider himself successor of M.A.Sabir in the 

history of XX centure of Azerbaijani literature.Being the founder of revolutionary satire, M.A.Sabir had 

created a completely new literary school in our literature. 

 M.A. Sabir critized the shortcomings,flaws of the society in the period which he lived, and the best way of 

exposing these shortcomings, was humor and satire. M.A.Sabir had whipped  the problem,which he wanted 

to solve with humor, but the targets,who was worthy of destruction,he had whipped up with the  satire. 

             One of the theme,which he had targed in his period,was promoting the enlightenment with humor 

and satire.There were many works to be done connecting with the devoloping the future of the children.But 

this problem wasn't interested someone . 

           Azerbaijani child's poetry entered the new developing period - a period of more serious research in 

1960s. M.A. Sabir, who promoted enlightenment in the  end of XIX and in the begin-ning of  XX centuries, 

was devoted on tradition of  educators, who wrote and created before him on education -trayning and had 

contunied to try for education of every child to the last day of his life.  
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          The progressive media such as "Debistan" (1906-1908), "Leader" (1906-1907), and " School" (1911-

1920), had played an important role in the worldview and activities of teachers, during the creator's life.So, 

Sabir's like-minded persons, such as A. Shaig, A. Sakhhat, R. Afendiev, who created in the field of 

enlightenment, education and pedagogy, created works expressing thoughts about progress, nationality and 

prosperity.Our poets, who had written poems for children,firstly thought about child's fate,happiness and 

carried these  connecting to school and to the public education.And this feature is observed in Sabir's 

creation also. 

And the article― Spreading enlightenment in child‘s poems of M.A.Sabir‖ emphasizes the simplicity, 

clarity, naturalness, relevance and folklore of the oriental language for child psychology. Examples are 

given from the first oriental book by M.A.Sabir, ―Encouragement to school‖, ―Contribution to school 

education‖. Then a brief analysis of the natural phenomena of the poet "Children and Ice", "Spring Days" 

was given using examples from the east. 

At the end, the names of children's writers of children's literature of the late XIX - early XX centuries, 

in the 40-60s after the revolution and in the period of independence were named. The names of the 

successors of our modern children's literature Zahid Khalil, Gasham Isabeyli, Rafig Yusifoglu, Reyhan 

Yusifgizi, Alamdar Guluzade, Sevinj Nurugizi were mentioned in these article. 

 

GĠRĠġ 

 

Ey Sabiri – etibarpərvər, 

Rəxşəndə sitareyi – maarif, 

Ey bülbüli – qönçeyi – maarif, 

Ey şairi – xoş bədi əküstər. 

 

           Bu misralar gözəl sənətkarımız Əli Nəzminin möhtərəm şairimiz M.Ə.Sabirin  ruhuna həsr olunmuş ― 

İthaf ‖ əsərindən bir bənddir.Bu şeir 1991-ci il,25 sentyabr ― Yeni İrşad ‖  qəzetinin XXIV sayında  dərc 

edilmişdir. 

        Sabir ədəbi məktəbi XX əsrin Azərbaycan ictimai-siyasi və bədii fikrinin inkişafında yeni bir 

mərhələdir.Bu ədəbi məktəb özünün ictimzi mübarizə proqramı ilə inqilabi-demokratik,bədii mübarizə üsülu 

ilə tənqidi-realist metoda əsaslanır. 

        Sabir dövrün realist şeiri qarşısında qoyduğu tələbləri ilə hər kəsdən daha yüksək pafosla əks 

etdirmişdir.Onun satirasından ruhlanan şairlər,icərisində yaşadıqları cəmiyyətin ictimai ziddiyyətlərinə  öz 

münasibətlərini catira və yumorla bildirmişlər.Gülüş onların əlində yeniliyin-köhnəliyə qarşı ideya-bədii 

mübarizəsinin ən kəsərli vasitəsi idi.Bu sənətkarlar zamanın tələbinə tabe olmuş,ədəbi-bədii yaradıcılığın  

daha fəal və təsirli vasitələrindən  istifadə etmişlər.Onlar öz şeirlərində  çıfahi xalq həyatının janr və bədii 

təsvir vasitələrindən geniş istifadə etmişlər. 

XİX-cu əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində  maarifçiliyi təbliğ edən ziyalılar sırasında öndə 

gedənlərdən biri də M.Ə.Sabir olmuşdur.O,özündən əvvəl yazıb yaradan maarifçilərin təlim – tərbiyə 

məsələləri ilə bağlı ənənələrə sadiq qalaraq uşaq üçün yazdığı balacaların yeni tipli məktəblərdə  təhsil 

almasını,elmi olması uğrunda ömrünün sonuna qədər çalışmışdır. 

 

Elmin izzəti payidar olur, 

Cəhlin nikbəti canşikar olur; 

Hər kəs elm oxur, bəxtiyar olur, 

Millət elm ilə bərqərar olur. 

Oxuyun, əzizlər, oxumaq zəmanıdır! 

Oxumaq hər adəmin ədəbi nişanıdır! 

Sidq ilə əl-ələ çatmasaq biz, 

Qəfləti bir tərəf atmasaq biz, 

Bizdə hərgiz səadət olurmu? 

Sibqət etməkdə qüdrət olurmu?
1 

«Məktəb uşaqların töhfə» də (1910) maraqlı məzmuna malikdir. Həqiqət carçısı kimi inandığımız 

Sabir elə bil ki, kövrəkləşir. Şeiri oxuyandan sonra bəlkə də şairin öz doğma anasına müraciətin ehtimalı 

yaranır. 
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Bizə laz ımsa həqqə qul olalım, 

Valideynə müti oğul olalım. 

Ataya hörmət etməyən çocuğun, 

Anaya xidmət etməyən çocuğun, 

Nə olur kəndi nəfsinə xeyri, 

Nə də ondan vəfa görər qeyri! 

Şübhəsiz, xüsrdən kənar olamaz, 

İki dünyadə bəxtiyar olamaz,
2  

Bu şeir böyük təsir gücünə malikdir. Şair ana ayağının altını behiştə bənzədir. Balalara tövsiyə edir ki, 

ata-ana qədrini bilin, onlar müqəddəsdir- Şübhəsiz ki, bu da Sabirin müəllimlik fəaliyyətindən irəli gəlir. 

Sabir evdə ata (o, böyük bir ailənin başçısı idi), məktəbdə isə müəllim idi. Bu vaxta qədər o müəyyən 

mənada ədəbiyyat aləmində öz sözünü demişdi. Qoca, xəstə şairin mərhəmətə, qayğıya ehtiyacı var idi. 

Görünür, şeirin yazılmasında uşaqlıq illərinin xatirələri də öz işini görmüşdür. Axı insan həyatda həmişə ana 

mərhəmətinə möhtacdır. Lakin şeirin dilində indiki uşaqlar üçün çətin anlaşılan sözlər var: kəndi, şimdi 

soralım, alalım, deyəlim, cosuq... Belə bir vəziyyət Sabirin «Məktəb şagirdlərinə töhfə» nəğməsində də 

nəzərə çarpır. Burada da xoş bir məram, xoş bir çağırış var. Məktəb şagirdlərinə zəhmət və onun 

qüdrətindən, insanı xoşbəxt etməsindən danışırlar. Şair-müəllim uşaqlara ciddi xəbərdarlıq edir: kim ki, 

tənbəlliyə meyl edib, lazımsız əyləncələrlə məşğul olursa, onun ömrü dair səfalətdə keçir. Sabir ənənəni 

pozmayaraq bu şeirdə də sanki məktəb təliminin pedaqogikasını yazmışdır. Son nəticədə o, üzünü 

məktəblilərə tutaraq deyir: 

Oxuyun, millətin nicatı olun! 

Ta əbəd baisi-həyatı olun!
3
 

Bu şeirin  dili bir qədər qəlizdir. Çətin anlaşılan sözlər var. Bu isə o dövrdə daha çox işlənən əəruz 

vəzninin tələbləri ilə bağlıdır. 

____________ 

1. M.Ə.Sabir. Hophopnamə. Bakı, 1980, səh.387-388. 

2.Yenə orada. 

3. M.Məmmədov. Sabir və məktəb. Bakı, 1968  

 

Bu şeirin  dili bir qədər qəlizdir. Çətin anlaşılan sözlər var. Bu isə o dövrdə daha çox işlənən əəruz 

vəzninin tələbləri ilə bağlıdır. 

Sənətkarın yaşayıb-yaratdığı dövrdə «Dəbistan» (1906-1908), «Rəhbər» (1906-1907), «Məktəb» 

(1911-1920) kimi mütərəqqi mətbuat orqanları müəllimlərin dünyagörüşündə, fəaliyyətində böyük rol 

oynamışdır. Belə ki, Sabirin məsləkdaşları olan A.Şaiq, A.Səhhət, R.Əfəndiyev kimi maarif, təhsil, pedaqoji 

sahədə çalışanlar tərəqqiyə, milliyyətə, yüksəlişə dair fikirlər ifadə olunan əsərlər yaratmışlar. Uşaqlar, 

məktəblilər, yeniyetmələr üçün yazılmış bu əsərlər dinləyicilərdə xoş təəssürat, xoş əhval-ruhiyyə yaradır. 

Balacalara estetik zövq verir. 

Bizim uşaq şeiri yazan sənətkarlarımızın əksəriyyəti əlinə qələm alanda birinci növbədə vətən 

övladının taleyini, xoşbəxtliyini düşünmüş və bunu gətirib məktəbə, xalq maarifinə bağlamışdır. Bu 

xüsusiyyət həm Sabirdə, həm Şaiqdə, həm də R.Əfəndiyevdə müşahidə olunur. Heç də təsadüfi deyil ki, 

M.Ə.Sabirin birinci şeiri «Məktəbə tərqib (çığırış)» adlanır. Bu şeir Sabirin ən çox oxunan əsərlərindən 

biridir və belə səpkili şərqilər Sabir yaradıcılığında silsilə təşkil edir. 1907-ci ildə yazılan bu nəğmədə 

məktəbə çağırış, elmə həvəs hissinin təbliği çox güclüdür. 

Mənim bağım, baharım, 

Fikri ziyalı oğlum! 

Məktəb zamanı gəldi, 

Dur, yaraşıqlbı oğlum! 

Ey gözüm, ey canım, 

Get məktəbə cavanım! 

Diqqət etsək, şeirdə bir qədər romantiklik var- Bütün mütərəqqi ziyalılarımız kimi Sabir də arzu edirdi 

ki, onun vətəni savadlı, mədəni cəhətdən inkişaf etmiş bir ölkə olsun. Sabir bir müəllim kimi böyük 

arzularla, xülyalarla yaşayırdı: Azərbaycan mədəni bir ölkə olsun! Bu mədəni ölkədə yaxşı məktəblər olsun, 

tərtəmiz geyinmiş balacalar qoy o məktəbdə quş kimi səs-səsə versinlər. Hər səhər qoy valideynlər öz 

uşaqlarını sevə-sevə, əzizləyə-əzizləyə yuxudan oyatsınlar, mal-qara otarmağa yox, məktəbə göndərsinlər. 
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Sonra Sabir məktəbin xüsusiyyətlərini sadalayır: 

Məktəbdə var şərafət, 

Dəftərdə var lətafət, 

Cari olur qələmdən, 

Şirin-şirin hekayət- 

 

 

Ey gözüm, ey canım, 

Get məktəbə cavanım! 

Sabir bu şeirdə həm müəllim, həm də atak imi uşaqlara nəsihət edir, öyüd verir: 

Elm öyrən, imtahan ver, 

Öz fəzlini nişan ver, 

Qədrin bil elmü-fəzlin, 

Elmin yolunda can ver, 

Ey gözüm, ey canım, 

Get məktəbə cavanım! 

Şeirdə dilin rəngarəng bədii formalarından uşağa yaxın olan, onun təfəkkür tərzinə daha münasibi 

seçilib məharətlə istifadə olunmuşdur. 

Diqqət etsək, Sabirin bu şeiri ilə A.Şaiqin «Oyan, oğlum!» (1907) və «Məktəbdə» (1907) şərqiləri 

arasında nə qədər yaxınlıq, ideya cəhətdən səsləşmə var.Şeirlərin yazılma tarixləri arasındakı günlərin sayı 

da barmaqlba sayılacaq qədərdir. Bu da onunla izah oluna bilər ki, həmin dövrdə məktəb, maarif sahəsində 

xalq üçün konkret iş görülməmişdi. Bu ağırlığı da birinci hiss edən, çiyinlərinə götürən, bu sahədə ideal 

qardaşları olan, əgər belə demək olarsa, böyük sənət korifeylərimiz Sabir və Şaiq olmuşdur. 

Bu dövrdə yaranan şeirlərin böyük bir qismi daha çox təbiətlə, heyvanlarla bağlıdır. Bu tipli şeirlərdə 

ilk diqqəti cəlb edən xüsusiyyət onların xəlqi ruhda olmasıdır.Şeirlərdə şifahi xalq ədəbiyyat motivləri 

aydınca hiss olunur. Bu da, hər şeydən əvvəl, şagirdləri öz günyagbrüşlərinə uyğun bir tərzdə nitqlərini 

inkişaf etdirmək, onları gündəlik təmasda olduqları heyvanlarla, quşlarla, təbiət hadisələri ilə əyani şəkildə 

tanış etmək; ikinci molla nəsrəddinçilərin dil saflığı uğranda apardıqları mübarizənin davamı idi. 

Sabir istedadının ən parlaq və ən canlı ifadəsi, mövzusu xalq ədəbiyyatından alınmış, bu gün də öz 

bədii dəyərini itirməyən, dillər əzbəri olan şərqilərindən biri də «Uşaq və buz»dur. Şeir 1907-ci ildə yazılmış 

və «Birinci il» dərsliyində sap edilmişdir. Bu şeirdə hər söz, hər ifadə öz balaca oxucusu ilə sanki dil açıb 

danışır. Bu şeirdə qış fəsli ilə əlaqədar kiçik bir hadisə təsvir olunur. Balaca bir uşaq dərsə gedəndə ayağı 

sürüşür və üzü üstə yerə dəyir. Lakinr o sarsılmır, ağlamır- Ayağa durur və buzu ittiham etməyə başlayır. 

Onun bütün «nöqsanlannı» üzünə deyir: 

Sən nə yamansan, a buz, 

Adam yıxansan, a buz. 

Şeirdə buz alleqorik bir obrazdır. O, uşağın dediklərini sakit bir tərzdə dinləyir. Uşaq da bir şey edə 

bilmir, qəzəblənir və qəzəbini cilovlaya bilmir: yaz gələr, gün çıxar, onda sənin aqibətini görərik.  

 

Əriyib suya dönərsən, 

Axıb çaya gedərsən. 

 

Bir anlığa uşaq dünyagörüşünün sərhədlərindən kənara çıxan və bu uşağın mömin olmasını və yaxud 

anasını gözümüz önünə gətirək: mömin ata bu halı adi bir vəziyyət kimi qarşılayacaqdı və deyəcəkdi ki, 

allah, sənə çox şükür, bu bəladan da yaxşı qurtardıq və durub yoluna davam edəcəkdi, nəzir verəcəkdi ki, 

onu bir xətər toxunmadı. Cəmi 44 sözdən ibarət olan bu şeirdə Sabir uşaq dünyagörüşündə böyük bir aləm 

yaradır. O demək istəyir ki, yıxıldın, inildəmə, ağlama, əcdadın kimi Allahdan kömək diləmə. Qalx və 

ittiham et ! 

M.Ə.Sabirin «Yaz günləri» şeiri təbiət təsvirinə həsr olunub. Kiçik həcmli bu şeirdə daxili süjet, 

yüksək emosionallıq var. Baharın gəlişi, yaz günləri şərqidə belə təsvir olunur.  

Gəl, gəl, a yaz günləri, 

İlin əziz günləri, 

Dağda ərit qarları, 

Bağda ərit qarları  
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Çaylar daşıb sel olsun, 

Çaylar daşıb sel olsun, 

Taxıllar tel-tel olsun, 

Ağaclar açsın çiçək, 

Yarpağı ləçək-ləçək.
4
 

Şeir həcməçə kiçikdir, lakin baharın gəlişindən sonra təbiətdə baş verən dəyişikliklər balaca oxucunun 

gözləri qarşısında böyük bir aləm yaradır. 

Bütün bunları yekunlaşdıraraq belə nəticəyə gələ bilərik ki, uşaq ədəbiyyatı Azərbaycan ədəbiyyatının 

ayrılmaz tərkib hissəsidir. Bu ədəbiyyat uşaqların və gənclərin təlim-tərbiyəsində qüdrətli bir vasitə olub, 

balacalarımızın ekstetik zövqünün formalaşmasına güclü təsir edən bir ədəbiyyatdır. 

İndi müasir uşaq ədəbiyyatı daha geniş auditoriyanı əhatə edir. Bu ədəbiyyatı yalnız uşaqlar deyil, 

böyüklər, valideynlər, tərbiyəçilər, müəllimlər və başqa ixtisas sahibləri də həvəslə mütaliə edirlər. Bunlar 

müasir uşaq yazıçılarının məsuliyyətini qat-qat artırır. Onları uşaq həyatı, uşaq psixologiyasını daha 

dərindən öyrənməyə təhrik edir. 

Təsadüfı deyil ki, bizim uşaq ədəbiyyatının beşiyi başında M.Ə.Sabir, A.Səhhət, A.Şaiq kimi qüdrətli 

sənətkarlarımız dayanmış, onların nəcib ənənələri isə görkəmli Azərbaycan yazarları tərəfindən inkişaf 

etdirilib zənginləşdirilmişdir. Sevindirici haldır ki, indi uşaqlarımızın sevə-sevə oxuduqları gözəl sənətkarlar 

vardır. 

Azərbaycan uşaq poeziyası 1960-cı illərdə yenri inkişaf mərhələsinə, daha ciddi axtarışlar dövrünə 

qədəm qoymuşdur. Bu dövrdə uşaq şeirini müxtəlif nəsillərin nümayəndələri təmsil etmişlər. Hələ ilk 

mədəni və quruculuq illərində ədəbiyyata gələn, uzun illər bu ədəbiyyatın önündə gedən M.Rzaquluzadə, 

M.Seyidzadə, M.Dilbazi, Ə.Cəmil, N.Rəfıbəyli, R.Rza kimi söz ustalarımız zəngin mündəricəli lirik şeir, 

nəğmə və poemalar yazmışlar. 

Bu gün də uşaq ədəbiyyatının sükanı etibarlı əllərdədir. Onların davamçıları olan S.Vurğun, 

M.Dilbazi, Ə.Cəmil, M.Rzaquluzadə, R.Rza, X.Əlibəyli, T.Elçin, T.Mütəllibov, Ə.Kərim, İ.Tapdıq, N.Ziya 

kimi sənətkarların əsərləri indi də sevilə-sevilə oxunur, müxtəlif təhsil ocaqlarında tədris edilir. Hazırki 

dövrdə Z.Xəlil, Q.İsabəyli, R.Yusifoğlu, R.Yusifqızı, Ə.Quluzadə, S.Nuruqızı və digər yazarlarımız müasir 

uşaq ədəbiyyatımızın inkişafında böyük işlər görürlər. Yeni- yeni əsərlərlə öz kiçik oxucularını sevindirirlər. 

Bu gün bizim uşaq yazıçılarımızın əsərləri artıq Azərbaycan sərhədlərinin hüdudlarından kənarda da 

sevilə-sevilə oxunmaqdadır. Bu isə Azərbaycan ədəbiyyatının necə bir zənginliyə malik olmasının bariz 

nümunəsidir. 

Uşaq ədəbiyyatının inkişafında  böyük rolu olan Mirzə Ələkbər Sabir ənənələrini  bu gün də yaşadan 

şair və yaşıçılarımızın  əsərləri  ortəməktəb və ali məktəb dərsliklərində ğzlayiqli yerini tutmuşdur.Onların 

əsərləri gənc nəslin təlim tərbiyəsində elmli olmasında Mirzə Ələkbər Sabirin maarif və təhsillə bağlı  

şeirlərlə yanaşı öyrənilir. A.Zamanovun təbirincə desək Mirzə Ələkbər Sabir ― öz zəmanəsinin əks - 

sədasıdır ―. Hal – hazırda bu əks – səda elmin üfüqlərində gurlamaq-dadır.Sanki Mirzə Ələkbər Sabir  bizim 

müasirimiz,uşaqlar üçün yazıb yaradan sənətkarların  ilham mənbəyi, balacaların ,gənclərin  şeirləri 

dillərəzbəri olan sevimli şairidir. 

Mirzə Ələkbər Sabir Azərbaycan xalqının  həmişəyaşar,ölməz sənətkarıdır. 
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C.ROULİNQİN ƏSƏRLƏRİNDƏ ELLİPSİSİN ROLU 
 

Fidan Nəzərli 
Müəllim Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti 

 

XÜLASƏ 

İngilis dilində ellipsis nitqdə bir və ya bir neçə sözün, bir hissənin buraxılması, nitqdə olan 

boşluqlardır. Yazılı nitqdə ellipsislər ―...‖ durğu işarəsi ilə göstərilir. Ellipsis termini latın sözü olub, ―tərk 

etmək‖ və ya ―qısaltmaq‖ mənasını verir.  

Belə ki, ellipsis nitqdə çox vaxt qeyri-ixtiyari baş versə də, bəzən yazıçı tərəfindən oxucu ilə ünsiyyət 

qurmaq,  insanların real danışıq tərzinə bənzər dialoq yaratmaq üçün istifadə olunur. Buna da daha çox 

fantastik janr müəlliflərinin əsərlərində rast gəlinir.  

C.Roulinqin də yazdığı və dövrümüzün ən məşhur əsəri olan ―Harry Potter‖ romanlar seriyasında 

ellipsisin işlənməsi də təsadüfi deyil. Bu əsər demək olar ki, ellipsislərlə zəngindir. Auditoriya üçün aktual 

və dialoqlarla zəngin olan bu əsərdə ellipsislərdən istifadə isə məhz Roulinqin əsərlərinin daha axıcı, real 

danışıq tərzinə uyğun olmasına səbəb olur. Buna nümunə kimi, digər seriyalardan fərqli olaraq ellipsisin ən 

çox işləndiyi ―Harri Potter və Alov Qədəhi‖ (Harry Potter and Goblet of Fire) romanını misal göstərmək 

olar. Məsələn: And if he had any decency, he’d leave here, knowing as how he knows he did it. Digər 

nümunə kimi dialoqlarda rast gəldiyimiz, üç nöqtə ilə qeyd olunmuş boşluqları göstərmək olar. Məsələn: 

Master, we crave to know… we beg you to tell us…how you have achieved this…this miracle. 

Bunlardan başqa, britaniyalı yazıçı C.Roulinqin əsərərində istifadə olunan ellipsis in the larger time-

lapse sense formasına da nəzər salaq.  Belə ki, bu romanların heç birində Harrinin yay tətili zamanı evə 

dönərkən qarşılaşdığı hadisələr,  başqa sözlə desək, ―Hoqvarts‖ məktəbindən kənarda olan hissəsi 

göstərilmir.  Bu isə bizə əsərdə istifadə olunan digər ellipsis formasını (müəyyən bir zaman kəsiyinin 

ellipsisi) təqdim edir. 

Açar Sözlər:  Ellipsis, Dialoq, Müəyyən Bir Zaman Kəsiyinin Ellipsisi, Yazılı Nitq, Fantastik Janr 

 

ABSTRACT 

In English, ellipsis is the omission of one or more words or parts of speech, gaps in speech. In 

written speech, ellipsis is indicated by a punctuation mark "...". The term ellipsis is a Latin word meaning 

"to leave" or "shorten". 

Thus, although ellipsis often occurs involuntarily in speech, it is sometimes used by the writer to 

communicate with the reader, to create a dialogue similar to the real way people speak. This is often found 

in the works of authors of fantastic genres. 

It is no coincidence that the development of the ellipse in the series of novels "Harry Potter", written 

by J. Rowling and the most famous work of our time is almost rich in ellipses. The use of ellipses in this 

work, which is relevant to the audience and rich in dialogue, makes Rowling's works more fluid and 

realistic. An example of this can be the novel Harry Potter and the Goblet of Fire, in which, unlike other 

series, the ellipsis is most often used. 

In addition, consider the ellipsis in the larger time-lapse sense form used in the work of the British 

writer C. Rowling. None of these novels show the events that Harry encountered on his way home from 

summer vacation, in other words, the part outside of Hogwarts. This gives us another form of ellipsis used in 

the work (ellipse of a certain period of time). 

Key Words: Ellipsis, Dialogue, Ellipsis In The Larger Time-Lapse Sense, Written Speech, Fantastic Genre 

 

GIRIġ 

Belə ki, ellipsis daha çox sintetik dillərdə nəzərə çarpsa da, analitik dil  olan ingilis dilində də 

ellipsislərə rast gəlmək olar. Ümumiyyətlə, müasir dövrümüzdə həm mətbuat dili, həm sosial mediada, həm 

də ədəbiyyatda ellipsislərin istifadəsi çoxdur. Məhz bu səbəbdəndir ki, analitik dil olmasına baxmayaraq, 

ingilis dilində bugünki günümüzdə ellipsislər çoxluq təşkil edir.  

Ellipsis dildə geniş yayılmış bir fenomendir. Müəyyən bir dildə elliptik konstruksiyaların 

təzahürünün səbəbləri isə hədsiz təkrarlara yol verməmək, cümlənin ayrı-ayrı hissələrinin vurğulanması və 

ya vaxta qənaət ola bilər. [1] Əslində, ellipsisdən istifadə bir tərəfdən nitqimizi qısaltmağa və ünsiyyət 

prosesini daha səmərəli etməyə imkan versə də, digər tərəfdən, bəzən, elliptik quruluşun dəqiq nəzərdə 

https://az.wikipedia.org/wiki/Harri_Potter_v%C9%99_Alov_Kuboku_(roman)
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tutulan mənasının nə olduğunu müəyyən etmək çətinlik yaradır. Bu baxımdan, ellipsisin müəyyən məlumatı 

qəbul edən və göndərən arasında ünsiyyət bacarıqlarını həmişə asanlaşdırmadığını deyə bilərik.  

Halliday & Hassan (1976) ellipsisi ―bəndin heç bir şeylə əvəz edilmədiyi əvəzetmə forması‖ kimi 

şərh edir. [ 2, səh.88] Dilin ayrı-ayrılıqda yox, daha çox mətn kimi, faktiki istifadə vəziyyətində fəaliyyət 

göstərdiyini vurğulayaraq, qeyd edirlər ki, ellipsis deyilməsə də, struktur boşluğunun mövcud olduğu hallara 

istinad edilir ki, bu da bilavasitə, adətən əvvəlki kontekstlə əlaqəli struktur bir sözlə tamamlana bilər. [2, 

səh.142] 

AraĢdırma 

Bildiyimiz kimi, linqvistik termin kimi ellipsisin bir sıra növlərini sıralamaq olar. Bunlardan ən çox 

istifadə olunan forma - gapping ellipsis – adından da göründüyü kimi, cümlə konstruksiyalarından xüsusilə 

feilin çıxarılması ilə səciyyələnir. Məsələn : I ordered the linguini, and he [ordered] the lobster.[ 8 ] 

Digər bir növ olan Stripping isə, daha çox köməkçi feilin cümlədən çıxarılması ilə göstərilir. I 

ordered the linguini, [I did] not [order] lobster. 

Verb phrase ellipsis isə adından aydın olduğu kimi, cümlədə feili birləşmələrin ixtisarı ilə 

səciyyələnir. Məs: I’ll order the linguini and you can [order the linguini], too. 

Ellipsislərin növləri arasında ən çox istifadə olunan isə cavab ellipsisi - Answer ellipsis – adlanır. 

Buna misal olaraq, adətən qrammatikada rast gəldiyimiz qısa cavabları misal göstərə bilərik. Məsələn: Who 

ordered the linguini? I did [order the linguini]. 

Təbii ki, ellipsis növləri bunlarla kifayətlənmir. Bundan başqa, sluicing, nominal ellipsis, null ellipsis 

və s. kimi növləri də vardır. [ 8 ] 

Tapıntılar 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, ellipsis çox vaxt yazıda ―…‖ ilə işarələnir və yalnız cümlədəki və ya 

mətndəki bir sözün, müəyyən bir hissənin çıxarılması ilə kifayətlənmir. Ellipsis, başqa sözlə desək, yazılı 

nitqdə olan ―…‖ işarəsi həmçinin, intonasiya və ya pauzanın yazılı nitqdə təcəssümü kimi də verilir. Bəzən 

yazılı niqtdə olan bu boşluqlar tamamlanmamış fikri ifadə etmək və ya diskursda olan sükutu, səssizliyi 

ifadə etmək üçün istifadə olunur. [ 9 ] 

Ellipsisin C.Roulinqin də yazdığı və dövrümüzün ən məşhur əsəri, auditoriya üçün aktual və 

dialoqlarla zəngin olan ―Harry Potter‖ romanlar silsiləsində ellipsislərdən istifadə heç də təsadüfi deyil. Bu 

əsər demək olar ki, ellipsislərlə zəngindir. Bu isə məhz Roulinqin əsərlərinin daha axıcı, real danışıq tərzinə 

uyğun olmasına səbəb olur. Buna nümunə kimi, digər seriyalardan fərqli olaraq ellipsisin ən çox işləndiyi 

―Harri Potter və Alov Qədəhi‖ (Harry Potter and Goblet of Fire) romanını misal göstərmək olar. Məsələn:  

―And if he had any decency, he‘d leave here, knowing as how he knows he did it.‖ [3, səh.4] 

――Frank‖ cried several people. Never!‖ [3, səh.2] 

――Wortmail, Wortmail‖ said the cold voice siekly, ―why would I kill you?‖ I killed Berta because I 

had to.‖  [3, səh.9] 

Ellipsis buraxılmış sözlə səciyyələnən istinad və ya ifadə forması kimi də adlana bilər. Başqa sözlə 

desək, dinləyicinin natiqin əslində kimi və ya nəyi müəyyən etmək istədiyi barədə nəticə çıxara biləcəyinə 

dair gözləntiləri aydın şəkildə yaradan istinad forması kimi də ola bilər.  Belə ki, hətta diskursda buraxılmış 

söz və ya ifadə olsa belə, dinləyici yenə də, danışanın nəyi müəyyən etmək istədiyini aydın edə bilir.  

Ellipsis bəzən zero anaphora -sıfır anafora – [6] və ya lazy pronoun -'tənbəl' əvəzlik - kimi də 

adlandırıla bilər [ 6 ]. Linqvistik baxımdan anafora birbaşa antesedentlə əlaqəli olmur, lakin dinləyici yenə 

də danışanın nəyi vurğulamaq istədiyini başa düşür. Harri Potter və Mələz Şəhzadə romanında sıfır anafora 

ehtiva edən nümunələrə tez-tez rast gəlmək olar: 

―I only just remembered,‖ said Harry honestly. ―He told me last night in your broom shed.‖ [4] 

Kontekst əsasında bu diskurs Harri Potter və onun dostları, yəni Ron Uizli və Hermiona arasındakı 

söhbətdə baş verir. Onlar Ronun atasına və anasına Ronun zəifliyi haqqında danışmağı sevən Persidən 

danışırlar. Hermiona iddia edir ki, o, Dambldora görə valideynlərinə Ron haqqında çox şey danışıb. Bu 

ifadədə ellipsis və sıfır anafora mövcuddur. Belə ki, burada ―Xatırla‖ sözündən sonra obyekt halda işlənməli 

olan isim və ya əvəzlik çatışmır. Yazıçı və ya Harri Potter Hoqvartsda Ron Uizlinin keçəcəyi ―özəl dərs‖ 

ifadəsini buraxır. Buna baxmayaraq, konteksdən asılı olaraq oxucu artıq burada Harri Potterin nəyi 

vurğulamaq istədiyini başa düşür. Həmçinin, Ron və Hermiona da praqmatik olaraq aydınlaşdıra bilirlər ki, 

Harri onun şəxsi dərsini xatırladığını söyləmək istəyir. Deməli, biz bu nümunəyə əsasən cümlə 

konstruksiyalarında buraxılmış sözlərin olmasına baxmayaraq dinləyicinin praqmatik cəhətdən mətni 

anladığının şahidi oluruq.  

https://literarydevices.com/ellipsis/
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Digər bir nümunə kimi yenə də Harri Potter və Mələz Şəhzadə adlı romanda Trivizard Turnamenti 

haqqında olan danışıq əsnasında istifadə olunan cümlə konstruksiyaları və burada buraxılmış sözlər və ya 

hissələri misal göstərə bilərik. 

―Are you still interested in playing Chaser?‖ ―Wha — ? Yeah, of course!‖ said Dean excitedly. Over 

Dean‘s shoulder, Harry saw Seamus Finnigan slamming his books into his bag, looking sour. One of the 

reasons why Harry would have preferred not have to ask Dean to play was that he knew Seamus would not 

like it. On the other hand, he had to do what was best for the team, and Dean had outflown Seamus at the 

tryouts. ―Well then, you‘re in,‖ said Harry. ―There‘s a practice tonight, seven o‘clock.‖ [4] 

Kontekstə əsasən, Harri Rondan turnirdə iştirak etməsini xahiş edir və ―Yaxşı. sən daxilsən‖ (Well 

then, you‘re in ) sözlərindən istifadə edir. Bu isə sıfır anaforaya misal ola bilər. Buna səbəb isə baş 

qəhrəmanın yaratdığı ifadələrlə əlaqəli sözü – komanda (the team) - buraxmasıdır. Ancaq, buna baxmayaraq, 

oxucu yenə də Harri Potterin burada nəyi müəyyənləşdirmək istədiyini kontekstə uyğun olaraq anlayır. 

Aydındır ki, natiq praqmatik olaraq dinləyiciyə, yəni Rona Üç Sehrbaz Turniri üçün komandada olduğunu 

söyləyir. Məhz buna görə də, bu ellipsisin nümunəsi hesab olunur.  

Aşağıda göstərilən nümunədə isə buraxılmış kitab – book – sözü yenə də ellipsisə bir nümunə ola 

bilər: 

―The library is now closed,‖ she said. ―Mind you return any- thing you have borrowed to the correct 

— what have you been doing to that book, you depraved boy?‖ [7] 

―It isn‘t the library‘s, it‘s mine!‖ said Harry hastily, snatching his copy of Advanced Potion-Making 

off the table as she lunged at it with a claw like hand.‖. [7] 

Bu  kontekstdə isə Harrinin Hermiona ilə söhbət zamanı Hermionanın Harrini Mələz Şəhzadəyə 

məxsus kitabı götürdüyünə görə ittiham etməsi ilə əlaqədar buraxılmış olan kitab sözünü təhlil edirik. Belə 

ki, burada ―It isn‘t the library‘s, it‘s mine!‖ cümləsi ―It isn‘t the library‘s book, it‘s mine!‖ kimi verilməli 

olsa da, yenə də ellipsisdən istifadə edilərək mətnin daha lakonik olmasına zəmin yaranmışdır.  

Yuxarıda göstərilən nümunələrdə buraxılmış sözlər təhlil edilsə də, bu ellipsisin mətndə yalnız 

cümlənin bir hissəsinin və ya hansısa bir sözün buraxılması ilə səciyyələndiyini deməyə əsas vermir. Yazılı 

nitqdə tez-tez rast gəldiyimiz ―…‖ işarəsi də ellipsis nümunəsi hesab olunur. Buna misal olaraq, Harri 

Potterin bütün romanlar silsiləsindən nümunələr göstərmək olar.  

―Master, we crave to know… we beg you to tell us…how you have achieved this… this miracle‖ [ 3] 

Bunlardan başqa, britaniyalı yazıçı C.Roulinqin əsərərində istifadə olunan ellipsis in the larger time-

lapse sense formasına da nəzər salaq.  Belə ki, bu romanların heç birində Harrinin yay tətili zamanı evə 

dönərkən qarşılaşdığı hadisələr,  başqa sözlə desək, ―Hoqvarts‖ məktəbindən kənarda olan hissəsi 

göstərilmir.  Bu isə bizə əsərdə istifadə olunan digər ellipsis formasını (müəyyən bir zaman kəsiyinin 

ellipsisi) təqdim edir. 

Nəticə 

Müasir günümüzdə sosial şəbəkələrdən istifadə, qəzet və xəbər dilində olan abreviaturaları nəzərə 

alaraq, ellipsislərin demək olar ki, dilimizin ayrılmaz bir parçasına çevrildiyini görə bilirik. Ellipsislərdən 

istifadə isə, yersiz təkrarların qarşısını alır və fikrimizin daha lakonik və birbaşa olmasına kömək edir. Yazılı 

nitqdə isə, ellipsislərdən istifadə təkcə, təkrarların qarşısını almaq üçün yox, həmçinin yazılı nitqdə 

intonasiyanın və pauzaların göstərilməsinə kömək edir. 

 C.K.Roulinqin yazdığı və dövrümüzün ən məşhur əsəri olan ―Harry Potter‖ romanlar seriyasında isə 

ellipsisin işlənməsi heç də təsadüfi deyil. Auditoriya üçün aktual və dialoqlarla zəngin olan bu əsərdə 

ellipsislərdən istifadə məhz Roulinqin əsərlərinin daha axıcı, real danışıq tərzinə uyğun olmasına səbəb olur.  

Ədəbiyyat siyahısı  
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ĠBTĠDAĠ SĠNĠFLƏRĠN AZƏRBAYCAN DĠLĠ TƏLĠMĠNDƏ ġAGĠRDLƏRĠN NĠTQ VƏ 

TƏFƏKKÜRÜNÜ ĠNKĠġAF ETDĠRĠLMƏSĠ YOLLARI 
 

KÖNÜL ZAUR QIZI ġXƏLĠYEVA 

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktorantı, müəllim Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, 

GIRIġ 

Azərbaycan dilinin tədrisi prosesində şagirdlərin nitq inkişafının əsası qoyulur. Azərbaycan dilində 

öyrədilən hər bir mövzu bu və ya digər şəkildə nitq inkişafı ilə əlaqələndirilir. Başqa sözlə desək, 

Azərbaycan dilinin öyrədilməsi nəticə etibari ilə şagirdin nitq vərdişlərinin formalaşmasında mühüm rol 

oynamalı və onun inkişafına xidmət etməlidir.  

          İnsanlar arasında ünsiyyətin mühüm vasitəsi kimi nitq özünü əsasən iki formada göstərir: şifahi və 

yazılı. Məktəbdə, xüsusən ibtidai siniflərdə nitqin hər iki formasına eyni dərəcədə diqqət yetirmək tələb 

olunur. Yazılı nitqin əsasında orfoqrafiya, şifahi nitqin əsasında isə orfoepik normalar durur. Ona görə də 

şagirdlərin nitq vərdişlərini inkişaf etdirərkən bu normalar nəzərə alınır.  

          Nitq inkişafı səsdən söz, sözdən söz birləşməsi, söz birləşməsindən cümlə, cümləni genişləndirməklə 

mətn qurmaq kimi yazılı və şifahi fəaliyyəti, o cümlədən, əvəz etməyi, mətni yığcamlaşdırmağı, 

genişləndirməyi, mövzunu əsaslandırmağı, diskussiya çevirməyi, monoloji, dioloji formalarda danışmağı 

bacarmaq və ya bunların nümunələrini göstərməyi əhatə edir. 

          Nitq inkişafının aydın dərk olunması üçün təfəkkür inkişafını nəzərdən keçirmək mütləqdir. Nitq 

inkişafı metodikasını dərk etməkdən ötrü mütləq təfəkkür inkişafının məna tutumu anlaşılmalıdır. 

          Təfəkkür anadangəlmə bir psixi proses deyildir. Uşaq dünyaya gələrkən hazır təfəkkür qabiliyyəti ilə 

doğulmur. Müşahidələr göstərir ki, uşaqda təfəkkür əsasən iki yaşa girəndə sadə ümumiləşdirmə şəklində 

özünü büruzə verir, həyat şəraiti və tərbiyənin təsiri ilə inkişaf edir. Biryaşlı uşaq ətraf aləmin cism və 

hadisələrini duyur və qavrayır, tədricən həyat təcrübəsi əldə edir, cisimlərlə yaxından tanış olmağa başlayır. 

Bunun nəticəsində o, təxminən iki yaşa qədəm qoyanda ilk ümumiləşdirmələrdən istifadə edir.  

Ana çalıĢma teması. 

          İbtidai siniflərdə nitq inkişafı ana dili tədrisinin başlıca məqsədlərindən biri olmaqla bu işə uşaqların 

məktəbə gəldikləri gündən xüsusi düşünülmüş sistemlə başlamaq lazımdır. İbtidai siniflərdə Azərbaycan 

dilinin tədrisi prosesində nitq inkişafı probleminin düzgün qoyulması şagirdlərin nitqin inkişafını 

sürətləndirir. Nitqin inkişafı üzrə iş şagirdlərin əqli inkişafını, məntiqi təfəkkürünün və digər psixi 

proseslərin inkişafını, bir sözlə ümumi inkişafını təmin edir. 

          Məktəb uşağın ümumi inkişafında, o cümlədən nitq və təfəkkürünün inkişafında mühüm rol oynayır. 

Məktəbə daxil olmaqla uşaq yeni bir şəraitə düşür. Burada, o, elmi biliklərə yiyələnir, tədris olunan 

materialın məzmunu ilə tanış olur, bu və ya digər mətndəki fikirlərin hansı ardıcıllıqla, nə kimi sübütlarla, 

hansı hadisələrlə müqayisəli şəkildə şərh edildiyini öyrənir, oradan müəyyən nəticələr çıxarır və s. Bu isə 

onda təfəkkürün inkişafına müsbət təsir göstərir. Bu mənada deyilir ki, təlim yalnız bilik mənimsəmək 

üzərində deyil, eyni zamanda şagirdlərin əqli inkişafı üzərində də rəhbərlik prosesidir. Buna görə də 

şagirdlərin, ümumiyyətlə, əqli inkişafı, xüsusən təfəkkürünün inkişafı təlim işinin necə təşkil edilməsindən, 

hansı üsullardan istifadə olunmasından, onların zehni qabiliyyətlərinin inkişafı uğrunda müəllimin şüurlu və 

ardıcıl olaraq necə mübarizə aparmasından asılıdır. 

 Professor Y.Kərimov şagirdlərin nitq və təfəkkürünün inkişaf etdirməyin praktik metodlarla 

mümkünlüyünü belə izah edir: ‖Məktəbdə ana dilinin tədrisi qarşısında uşaqların dilimizin leksik zənginliyi 

ilə tanış olmaları və öz nitqində bu zənginliklərdən istifadə etməyi bacarmaları durur. Lüğət işi adı altında 

şagirdin lüğətinin öyrənilməsi, dəqiqləşdirilməsi, təmizliyi, fəallaşdırılması uğrunda mübarizə nəzərdə 

tutulur. Lüğət işi şagirdlərin nitqinin, təfəkkürünün inkişafı üzrə iş sistemində mərkəz yer tutur. Bir çox 

hallarda nitq mədəniyyəti onların dilimizin leksik zənginliklərinə necə yiyələnmələrindən, şəxsi lüğət 

ehtiyatının həcmindən və keyfiyyətindən asılı olur. Kifayət qədər söz ehtiyatına malik olan onun mənasını 

bilən, sözdən yerli-yerində, dəqiq mənada istifadə etməyi bacaran adamın nitqi aydın, cazibədar və təsirli 

olur. Belə adamların danışığında söz çox elastik olmaqla sehrli bir aləm yaradır. Dilin digər vahidləri ancaq 

sözün varlığı şəraitində yaranır ‖ (2, 112). 

          I-IV sinif şagirdlərinin nitqini inkişaf etdirmək məqsədi ilə şifahi inşaların mövzusunu təbiət lövhələri, 

yaşlıların və uşaqların əməyi, şəhər, kənd, ailə, məktəb, yoldaşlıq, ölkəmizin ictimai həyatı, müxtəlif 

hadisələr və s. əhatə etməlidir. Mövzu maraqlı, aydın, anlaşıqlı və əhatə dairəsi mümkün qədər yığcam 

olmalıdır. 



  

5th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE 
SCIENCES CONFERENCE   

 

May 24-25, 2022 Azerbaijan State Pedagogy University, Shamakhi Campus ~ 305 ~ 
 

          ―Nitq fikrin ifadəsi və başqaları tərəfindən qəbul edilməsidir‖ (3, 56).  İbtidai siniflərdə təlim 

prosesində nitqin inkişafı üzərində iş aparılarkən xüsusi diqqət yetirilməli və bu sahədə işlərin pedaqoji 

əsasları nəzərə alınmalıdır. Azərbaycan dili təlimində şagirdlərin nitqinin inkişaf etdirilməsi sahəsində 

oxunmuş mətnin nağıl olunması, şəkillər, müşahidələr və uşaqların şəxsi təcrübələri əsasında bir sıra işlər 

görülməlidir. 

         Məlumdur ki, təfəkkür fəal prosesdir. Onun fəaliyyətinin xarakter cəhəti qarşıya çıxan suallara cavab 

tapmaq və çətinlikləri aradan qaldırmaqdır. O yerdə ki, heç bir çətinlik və sual yoxdur, orada həll edilməsi 

lazım gələn məsələ də olmur. Deməli, fəal təfəkkürə də ehtiyac qalmır. Odur ki, təlim prosesində hər şeyi 

həll edilmiş, hazır, çeynənmiş halda şagirdlərə təqdim etmək olmaz.  

          Prof. Y.Kərimov yazır: ―Nitq inkişafı metodikasının digər elmlərlə əlaqəsini bilmədən bu sahədə 

müvəffəqiyyət qazanmaq olmaz‖ (2, 4). Əvvəldə prof. Y.Kərimovdan gətirdiyimiz bu sitatda ―nitq inkişafı 

metodikası‖ elm kimi anlaşılır. Eyni zamanda onu da nəzərə almalıyıq ki, nitq inkişafı təfəkkür inkişafı ilə 

dialektik vəhdət təşkil edir. Çünki nitq inkişafı təfəkkür inkişafını təmin edən, təfəkkür inkişafı da nitq 

inkişafını doğuran və ifadə edən zəruri amillərdir. Uşaqların təfəkkürünü inkişaf etdirməklə biz, şübhəsiz, 

onların nitqinə təsir edir və ya əksinə nitqini inkişaf etdirməklə, eyni zamanda, təfəkkürün inkişafını da 

təmin etmiş oluruq.  

          İbtidai siniflərdə şagirdlərin təfəkkürü konkret olur. Onlar çox zaman gördükləri konkret əşya və 

hadisələrin üzərində dayanır, müşahidə etdikləri haqqında fikir mübadiləsi aparırlar. Lakin onlar əşya və 

hadisələrin fərqli və oxşar cəhətlərini təhlil etməkdə və ümumiləşdirməkdə mühakimə yürütməkdə, müstəqil 

fikirləşərək əqli nəticələr çıxarmaqda, fikirlərini məntiqi ardıcıllıqla ifadə etməkdə çətinlik çəkirlər. Onların 

təfəkküründəki tədrici mürəkkəbləşməni də nəzərə almaq lazımdır: məsələn, şagirdlər hər hansı əşyanı hissi 

əyaniliyin köməyi ilə görür və öyrənir. Sonra isə əyani əsasların və təfəkkürün konkretliyi zəminində həmin 

əşyanın daxili cəhətlərini araşdırmağa başlayır, tədqiq edir, elementar ümumiləşdirmələr və inteqrasiya 

aparır. 

          Azərbaycan dili təlimində şagirdlərin nitq və təfəkkürünün inkişafında bir sıra metodlarla nail olmaq 

mümkündür: 
1. Savad təlimi dövründə ―Əlifba‖dakı qısa mətnlərlə bağlı, meyvə, tərəvəz, oyuncaqlar, heyvanlar və s. barədə 

nağıl qurmaqla; 

2. Şagird təfəkkürünü və nitqini zənginləşdirmək məqsədi ilə meyvə ağacları hansılardır; ev heyvanların adını 

deyin; hansı oyuncaqlardan xoşunuz gəlir və s. xarakterli suallar tərtib ertməklə; 

3. Tapmacalar və atalar sözlərinin məzmun və mənasını suallar əsasında şagirdlərə öyrətməklə; 

4. Hər hansı mətnin sonunda verilən tapmaca və atalar sözlərinin mətnlə bağlılığını açıqlamaqla; 

5. Şagirdin tapmacanın cavabını müstəqil tapması, onun tədris materialının məzmunu və fərqli xüsusiyyətlərini 

göstərilməsilə; 

6. Tapmacalarda ifadə olunan lakonik söz və ifadələrin  mənasını öyrətməklə və s. 

         Təfəkkür və nitq uşaqların təlim fəaliyyətində çox böyük rol oynayır. Çünki fəaliyyətin hər bir növü - 

əmək, təlim, oyun və s. müəyyən sualın, problemin fikri və ya əməli məsələnin həllini tələb edir. Buna görə 

də təfəkkür hər bir fəaliyyətin planlaşdırılması və yerinə yetirilməsi üçün zəruridir. Aydındır ki, təfəkkür 

olmadan şagirdlər heç bir təlim materialını dərindən dərk etməzlər, onu sadəcə olaraq qavrayar, mahiyyətini 

isə anlamazlar. Buna görə də təlim prosesində şagirdlərin təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi çox böyük 

əhəmiyyətə malikdir. 

Nəticə. 
           Beləliklə, ibtidai siniflərdə şagirdlərin təfəkkürünün inkişafında, fikri fəaliyyətində, təlim-

tərbiyəsində Azərbaycan dili fənninin rolu müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Nitq və təfəkkür təlim prosesində 

inkişaf edir və formalaşır. Təfəkkürü və nitqi inkişaf etmiş şagird qarşısına çıxmış sualı, problemi görür və 

onları öz bilik və bacarığı ilə həll etməyə və ifadə etməyə çalışır. 
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İBTİDAİ  SİNİFLƏRİN AZƏRBAYCAN DİLİ  DƏRSLƏRİNDƏ LÜĞƏT ÜZRƏ  İŞİN APARILMASI 
YOLLARI 

 

Abdullayeva Gültəkin AtəĢ qızı 
Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

XÜLASƏ 

İbtidai siniflərdə Azərbaycan dili tədrisinin əsas məqsəd və vəzifələrindən biri şagirdlərin şifahi və yazılı 

nitqini inkişaf etdirmək, onlarda nitq mədəniyyəti formalaşdırmaqdır. 

Şagirdləri mükəmməl nitq mədəniyyətinə yiyələndirmək, onların sözlərdən məharətlə və hərtərəfli istifadə 

edilməsini təmin etmək üçün lüğət üzrə aparılan işlərin müstəsna əhəmiyyəti vardır. Lüğər üzrə iş nitq 

inkişafı üzrə iş sistemində mərkəzi yer tutur. Lüğət işi dedikdə, şagirdlərin lüğət ehtiyatının 

xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, zənginləşdirilməsi, dəqiqləşdirilməsi, təmizliyi, fəallaşdırılması məsələləri 

nəzərdə tutulur.  

Məlumdur ki, söz dilin başlıca vahididir. Əgər söz üzərində iş düzgün təşkil olunmazsa, uşaqların lüğəti 

zənginləşdirilməzsə, nəticədə uşaqların nitq ünsiyyəti və təfəkkürü də inkişaf edə bilməz. İbtidai siniflərdə 

təlimin istiqaməti şagirdlərin nitq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə yönəlir və nitq bacarıqlarının 

inkişafının əsas komponentlərindən biri isə lüğət ehtiyatının artırılmasıdır. Adətən uşaqlar məktəbəqədərki 

dövrdə az sözlə öz ehtiyaclarını ödəyə bilirlər. Lakin məktəb dövründə fikrini ifadə etmək üçün daha çox 

və mürəkkəb dil vahidlərindən istifadə etməli olurlar. Lüğət üzrə işdə əsas məsələ sözün mənasını izah 

etmək və şagirdin lüğət fondunu zənginləşdirməkdir. Lüğətin zənginliyi dilin zənginliyi üçün çox mühüm 

şərtdir. Hər kəsin lüğət ehtiyatı nə qədər zəngin olarsa, onun nitqi də bir o qədər zəngin olar.  

Məktəbdə sistemli iş, uşaqlarla məqsədyönlü ünsiyyət onların lügətinə güclü təsir göstərir. Dərslikdə 

verilmiş məktəb, sinif, məktəbli çantası, əşyalar, ailə üzvləri, heyvanlar aləmi, nağıllar aləmi və s. şəkillər 

sözün mənasının asanlıqla anlaşılmasına şərait yaradır və şagirdlərin lüğət ehtiyatına xeyli söz daxil edilir.  

İbtidai siniflərdə lüğət üzrə işin qarşısında şagirdlərin lüğət ehtiyatını zənginləşdirmək, fəallaşdırmaq, 

dəqiqləşdirmək və onların nitqinin təmizliyi uğrunda mübarizə aparmaq kimi ciddi vəzifələr durur. 

Açar Sözlər: Şifahi Və Yazılı Nitq, Ibtidai Sinif, Nitq Inkişafı, Şagirdlərin Lüğət Ehtiyatı 

 

ABSTRACT 

One of the main goals and objectives of teaching the Azerbaijani language in primary school is to develop 

students' oral and written speech, to form a culture of speech in them. 

Vocabulary work is of exceptional importance in order to provide students with a perfect speech culture and 

to ensure that they use words skillfully and comprehensively. Work on the dictionary is central to the system 

of work on speech development. Vocabulary work means studying, enriching, clarifying, cleaning and 

activating the features of students' vocabulary. In many cases, students' speech culture depends on the lexical 

richness of our language, how they master it, the volume and quality of personal vocabulary. 

It is known that the word is the main unit of language. If the work on the word is not organized properly, if 

the children's vocabulary is not enriched, as a result, the children's communication and thinking will not 

develop. The direction of teaching in primary school is focused on the development of students' speaking 

skills, and one of the main components of the development of speech skills is to increase vocabulary. 

Children are usually able to meet their needs in a few preschool years. However, during school they have to 

use more and more complex language units to express their ideas. The main task in the work on the 

dictionary is to explain the meaning of the word and enrich the student's vocabulary. The richness of the 

dictionary is a very important condition for the richness of the language. The richer everyone's vocabulary, 

the richer his speech. 

Systematic work at school, purposeful communication with children have a strong impact on their 

vocabulary. The textbook, class, school bag, belongings, family members, animal world, fairy tale world, 

etc. given in the textbook. Pictures make it easy to understand the meaning of a word, and many words are 

included in students' vocabulary. 

Vocabulary work in primary school is faced with the serious task of enriching, activating, clarifying 

students' vocabulary and fighting for the purity of their speech. 

Keywords: Oral And Written Speech, Primary School, Speech Development, Students' Vocabulary. 

 

 



  

5th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE 
SCIENCES CONFERENCE   

 

May 24-25, 2022 Azerbaijan State Pedagogy University, Shamakhi Campus ~ 307 ~ 
 

GĠRĠġ 
Şagirdlərin təlim və tərbiyəsinin mahiyyəti, təfəkkürünün inkişafı, şəxsiyyətinin formalaşması ana dilini 

necə öyrənmələrindən asılıdır. Buna görə də ana dilinin saflığını qorumaq, onu körpəlikdən uşaqlara 

öyrətmək lazımdır. Ana dili ümumtəhsil məktəblərində tədris olunmaqla, şagirdlərdə nitq mədəniyyətinin 

formalaşmasına xidmət edir. Ana dilinin ibtidai kursu yuxarı siniflərdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatın 

öyrədilməsi sisteminin bünövrəsi hesab olunur.  

İbtidai siniflərdə Azərbaycan dili tədrisinin başlıca məqsədi şagirdlərə doğma dildə oxumağı, yazmağı 

öyrətmək, onların şifahi və yazılı nitqini inkişaf etdirməkdir. ―Ümumtəhsil məktəblərinin I-IV sinifləri üçün 

Ana dili kurikulumu‖nda qeyd olunur ki, ümümtəhsil məktəblərində ana dili təliminin məqsədi ümumi nitq 

və dil bacarıqlarını formalaşdırmaqla, şagirdlərin nitq mədəniyyətinə yiyələnmələrini təmin etməkdən 

ibarətdir. İbtidai təhsil səviyyəsində əlifbanın öyrənilməsi, oxu və yazı texnikasının, hüsnxət qaydalarının, 

düzgün, sürətli, şüurlu və ifadəli oxu üzrə ilk bacarıqların mənimsənilməsi, lüğət ehtiyatının tədricən 

zənginləşdirilməsi, ən zəruri qrammatik qaydaların və ədəbi tələffüz normalarının öyrənilib tətbiq olunması, 

ekspressiv nitq bacarıqlarının formalaşdırılması, Azərbaycan xalqının dili, tarixi, əxlaqi-mənəvi 

keyfiyyətləri, mədəniyyəti, adət-ənənələri haqqında ilkin anlayışların yaradılması təmin olunur. 

Nitq insanın öz fikirlərini, bilik və hisslərini ötürməsi, ünsiyyət üçün dildən istifadəsidir. İnsan ömrü boyu 

nitqini təkmilləşdirir, dilin zənginliklərini mənimsəyir. Erkən uşaqlıq dövründə uşaqda ünsiyyətə tələbat baş 

qaldırır ki, onu sadə nitq elementləri vasitəsilə aradan qaldırır. Uşağın yaşı atdıqca öz fikirlərini ifadə 

etməyə tələbatı artır, inkişaf edərək daha çətin söz vahidlərindən istifadə edir. Hamıya məlumdur ki, nitqi pis 

inkişaf etmiş uşaqlar həmişə geri qalır, tapşırıqlarının öhdəsindən vaxtında gələ bilmirlər. Şagird üçün yaxşı 

nitq uğurlu təhsilin və inkişafın göstəricisidir.  

Şagirdlərin lüğət üzrə işlərinin əsas məsuliyyəti Azərbaycan dili dərslərinin üzərinə düşür və nitq inkişafı 

üzrə aparılan bütün işlərin əsasını təşkil edir. Başqa sözlə desək, uşaqlar doğma dili nitq vasitəsilə 

mənimsəyirlər. Elə buna görə də şagirdlərin nitqinin inkişafı ilə müntəzəm və məqsədəuyğun şəkildə 

məşğul olmaq vacibdir.  

Şagirdlərin nitq mədəniyyəti onların dilimizin leksik zənginliklərinə necə yiyələnmələrindən, şəxsi lüğət 

ehtiyatının həcmindən və keyfiyyətindən asılı olur. Dilin elə bir sahəsi yoxdur ki, sözlə bağlı olmasın.  

Lüğər üzrə iş nitq inkişafı üzrə iş sistemində mərkəzi yer tutur. Dərketmənin başlıca mənbəyi olan hər bir 

söz ətraf aləmdəki əşyanın, hadisənin, hərəkətin adlandırılmasına xidmət edir. Məktəbdə lüğət üzrə işi 

normal təşkil etmək üçün şagirdlərin lüğət ehtiyatının xüsusiyyətlərini öyrənmək, uşaqların bu sahədə 

nöqsanlarını və başvermə səbəblərini müəyyənləşdirmək lazımdır.
 

Yeni öyrənilən səsin sözün əvvəlində, ortasında və axırında tapılması ilə əlaqədar axtarıcılıq nəticəsində 

şagirdlərin lüğətinə yeni-yeni sözlər daxil olur. Bu söz və ifadələrin dəfələrlə işlədilməsi və müəllimin 

yaradıcı işi həmin sözlərin fəal nitqə daxil olmasına şərait yaradır. Şagirdin öz fikrini ifadə etmək üçün 

işlətdiyi sözlər onun fəal lüğətinin həcmini göstərir. Mənasını az-çox başa düşdükləri, lakin nitqdə 

işlətmədikləri xeyli sözlər isə onların qeyri-fəal lüğətini təşkil edir. İbtidai siniflərdə şagirdlərin nitqində 

fəal və qeyri-fəal lüğətin öyrənilməsi müəllimin diqqət mərkəzində olmalı və hər bir mövzunun tədrisində 

bu istiqamətdə işlərin təşkilinə vaxt ayırmalıdır.  

Şagird fəal lüğətə daxil olan sözlərin mənasını yaxşı bilməsə də ünsiyyət zamanı istifadə edə bilir. Qeyri-

fəal lüğətə daxil olan sözləri eşitdikdə, oxuduqda tez yada salır. Biliyi, təcrübəsi artdıqca həmin sözlərin 

mənasını öyrənir və nitqində işlədir. 

Hər şeydən əvvəl, şagirdlər fonemlərin artikulyasiyasını, sözlərdə ayrı-ayrı səsləri necə tələffüz etdiklərini, 

necə danışdıqlarını eşitməyi bacarmalıdır. Onlar nitqdə işlətdikləri sözlərin, ifadə və cümlələrin leksik və 

qrammatik mənasını başa düşməlidirlər. Həmçinin şagirdlər şifahi və yazılı nitq arasındakı qarşılıqlı 

əlaqəni dərk etməli, nitqin şifahi formasından yazılı formasına və əksinə keçməyi bacarmalıdırlar. Bunsuz 

nitqin emosional çalarlığını hiss etmək, dili mənimsəmək çətinləşir. 

Şagird məktəbə gələnədək kifayət qədər söz ehtiyatına malik olmalıdır. Lüğət ehtiyatının 

zənginləşdirilməsi dedikdə, şagirdlərin söz ehtiyatının mənası onlara məlum olmayan yeni sözlərin 

hesabına artırılması nəzərdə tutulur. 

Şagirdlərin lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi mənbələri müxtəlifdir: onların oyun və əyləncələri, ailə 

həyatı, küçə, ictimai yerlər, məktəb, canlı və cansız təbiətdəki əşya və hadisələr və s. 

Lüğət üzrə işi sistemli təşkil etmək üçün müəllim şagirdlərin lüğət ehtiyatına bələd olmalı, yeni sözləri 

onların lüğətinə daxil edilməsinə nail olmalıdr. Şagirdlərin lüğət ehtiyatının zənginliyini yalnız onların 



  

5th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE 
SCIENCES CONFERENCE   

 

May 24-25, 2022 Azerbaijan State Pedagogy University, Shamakhi Campus ~ 308 ~ 
 

nitqindəki sözlərin sayı ilə müəyyənləşdirmək olmaz. Həmin sözlərin mənasının şagirdlər tərəfindən necə 

başa düşülməsi, nitq təcrübəsində sözlərin məna çalarlarından necə istifadə olunması da nəzərə alınmalıdır.  

Çox zaman şagirdlər xəyal, hiss, fəxr, arzu, dilək, xəyal, həsrət, düşüncə və s. kimi sözlərin mənasını ya 

başa düşmür, ya da bu sözlərdən hansının daha münasib olduğunu müəyyənləşdirə bilmirlər. Şagird 

mənasını başa düşmədiyi, dəqiq bilmədiyi bu sözlərdən yerli-yersiz istifadə edir. Bir müddətdən sonra 

onun həyat təcrübəsi, biliyi artdıqca həmin sözlərin mənası dəqiqləşir, nitqində fəallaşır. 

Lüğət üzrə iş prosesində sözlər seçilərkən aşağıdakı tələblər nəzərə alınmalıdır: sözün çoxmənalılığı; 

omonim, sinonim, antonim olması; sözün həqiqi və məcazi mənası; sözün çoxişləkliliyi; sözün morfoloji 

quruluşu; sözün izah və təhliletmə imkanları; sözün orfoqrafik cəhəti; sözün milli və ya alınma olması; 

sözün termin olub-olmaması. Məsələn: əziz, mehriban, qayğıkeş, sevimli, gözəl ana; səfalı, geniş, gözəl, 

əziz, gülüstan, gülşən, ana Vətən və s.    

Lüğət ehtiyatlarının zənginləşməsi baxımından oxu məşğələlərinin də mühüm və zəruri rolu vardır. Oxu 

dərslərində lüğət üzrə iş aparılarkən adətən şagirdlərə yeni sözlərin izah edilməsi, həmin sözlərin 

şagirdlərin lüğət ehtiyatına daxil edilməsi, nitqin sinonimlər, omonimlər, antonimlər, çoxmənalı sözlər, 

obrazlı sözlər və ifadələr hesabına zənginləşdirilməsinə diqqət yetirilir. Oxu şagirdlərin nitqini inkişaf 

etdirir, onlarda formalaşmış konkret təsəvvür və anlayışlar əsasında lüğət ehtiyatını zənginləşdirir, 

dəqiqləşdirir və fəallaşdırır, fikirlərini şifahi və yazılı şəkildə ifadə etmək bacarığını artırır. Şagirdlərdə 

düzgün, şüurlu, sürətlə və ifadəli oxumaq, oxunmuş materialın məzmununu yaxşı nəqletmə bacarığı 

yaradır. 

El bilir ki, sən mənimsən,  

Yurdum, yuvam, məskənimsən.  

Anam, doğma vətənimsən.  

Ayrılarmı könül candan,  

Azərbaycan! Azərbaycan! 

                                                    Səməd Vurğun 

Lüğətin dəqiqləşdirilməsində sözün mənasının izahı mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Müəllim şagirdlərin 

nitqinin dəqiqliyini inkişaf etdirmək üçün onların fəal lüğətində olan söz ehtiyatının mənasının başa 

düşülməsini, fikrin ifadəliliyini artırmaq üçün dəqiq dil vahidlərini seçə bilmək bacarığını artırmalıdır.  

Nitqin dəqiqliyi zamanı danışanın və yazanın nəinki faktları, müşahidə etdikləri, hissləri ötürə bilmək, eyni 

zamanda bu məqsədlə elə dil vasitələri – sözlər, söz birləşmələri seçmək lazımdır ki, əks olunan əşyanı 

bütün incəlikləri ilə ifadə edə bilsin. Dəqiqlik dil vasitələrinin zənginliyini, rəngarəngliyini, müxtəlif 

situasiyalarda məzmuna müvafiq olaraq müxtəlif sözlər seçə bilməyi tələb edir. Sözlər də, söz birləşmələri 

də, cümlənin quruluşu da yeni, orijinal və rəngarəng olmalıdır: ―Ölkəmizdə çoxlu qızıl mədəni var‖, ―Polad 

dəmirdən möhkəmdir‖; ―külək ulayır -canavar ulayır‖, ―günəş güldü - uşaq güldü‖; ―dişli çarx - dişli adam‖, 

―üzlü süd - üzlü adam‖ və s. 

Qabaqcıl müəllimlərin təcrübəsində ibtidai sinif şagirdlərinin məcazi mənalı sözlərin, deyim və duyumların, 

hikmətli sözlərin lüğətinin müxtəlif cür tərtib olunmasına – mətnlərdən seçilən bədii təsvir vasitələri lüğətinə 

rast gəlirik. Belə lüğətlərdə ən maraqlı, ən təsirli və ya şagirdin xoşuna gələn söz, ifadə və cümlələr toplanır. 

Mətnlər üzrə oxu zamanı hər kəs özü bədii cəhətdən mükəmməl və ya təsirli hesab etdiklərini yazıb qeyd 

edir. Atalar sözləri və zərb-məsəllər lüğəti; hikmətli sözlər lüğəti; müqəddəs insanların öyüd-nəsihətləri; ata-

anaya, vətənə dair qiymətli fikirlər və s. sinifdənxaric oxu üçün nəzərdə tutulan xüsusi dəftərlərdə yazılaraq 

müzakirə olunur: ―Hər gecənin bir gündüzü var‖, ―Nə əkərsən, onu da biçərsən‖, ―Dost yüz olsa azdır, 

düşmən bir olsa çoxdur‖ və s. 

Şagirdlərə yeni sözlərin təqdim olunması hələ onların lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsinə zəmanət vermir. 

Elə sözlər var ki, şagirdlər bircə dəfə eşitməklə, nitqlərində istifadə etmələrinə baxmayaraq sonradan 

unudulur: dülgər, göyərtə, baldırğan, şimşək, narıncı, yamac, zəmi, ilxı, cəsur və s. Lüğətin 

fəallaşdırılmasında əlverişli nitq tapşırıqları mühüm yer tutur. Elə suallar verilməlidir ki, şagirdlər cavab 

vermək üçün nəzərdə tutulmuş sözləri işlətmək məcburiyyətində qalsınlar. Müəllim çalışmalıdır ki, hər bir 

yeni söz rəngarəng çalışmalarda işlənərək şagirdlərin fəal lüğətinə daxil olsun. Öyrədilən söz o vaxt şagirdin 

olur ki, həmin sözn mənasını, yazılışını dəqiq bilir və həmin sözdən şifahi və yazılı nitq təcrübəsində sərbəst 

istifadə etməyi bacarır. Lüğətin fəallaşdırılması üçün tərkibində yeni söz və ifadələrin işləndiyi şeirlərin 

əzbər söylənilməsi də çox faydalıdır. 

Lüğətin təmizliyi dedikdə, şagirdlərin lüğət ehtiyatına daxil olan sözlərin ədəbi dilin normalarına uyğun 

olması nəzərdə tutulur. Uşağın nitqi valideyn, tərbiyəçi, müəllimin nəzarətindən kənarda qaldıqda, 
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dialektizmlər, arxaizmlər, vulqar sözlər, başqa dillərdən alınmış lazımsız sözlərlə yararsız vəziyyət alır. 

Fonetik nöqsanlar orfoepik normaların pozulmasına gətirib çıxarır. Bakı və Qax şivələri şəraitində 

şagirdlərin nitqində fonetik nöqsanlar buna misal ola bilər: boba (baba), bormağ (barmaq), süz (siz), dərağ 

(daraq), sufat (sifət), poz (puz), qav (qov), qor (gör); morfoloji səhvlər: gəldün, didün, aldun, gedətdi, 

alacek, almağ; fonetik-morfoloji səhvlər: aton, anon, babon, nöşün, nənöün və s. 

Lüğətin təmizliyi rus və başqa dillərdən keçmiş sözlərin işlənməsinə qarşı mübarizə aparmağı tələb edir. 

Məktəblilərin nitqi üzərində müşahidələr göstərir ki, harada yaşamaqlarından asılı olmayaraq onların 

nitqində çoxlu alınma sözlər işlənir: oçered, ispişkə, abed, iqruşka, şotka, tufli, önəmli, gündəm, çağdaş, 

çözmək, olaylar və s. 

Şagirdlərin lüğətinin təmizliyi istiqamətində iş aparılmalı, ədəbi tələffüz normalarının pozulduğu söz və 

ifadələrin, paronim sözlərin, dialekt və şivələrin, əcnəbi və kobud sözlərin onların nitqində işlənməsinə yol 

verilməməlidir. Çoxmənalı, məcazi mənalı sözlər üzərində iş aparılarkən buna xüsusilə fikir vermək 

lazımdır. Belə nöqsanlar müəllim tərəfindən diqqətlə öyrənilməli, tədricən aradan qaldırılmalıdır.   

İbtidai siniflərin Azərbaycan dili dərslərində lüğət üzrə işin aparılması aşağıdakı tələblərə cavab 

verməlidir:  

 İlk növbədə lüğət işi nitq inkişafının digər sahələri ilə əlaqəli aparılmalıdır. Hər bir dərsdə lüğət işi səs 

mədəniyyəti, qrammatik anlayışların formalaşması, rabitəli nitqin inkişafı, ədəbi əsərlərin oxusu ilə 

əlaqələndirilməlidir.  

 Lüğət işini yalnız Azərbaycan dili dərsləri ilə məhdudlaşdırmaq olmaz. Bu iş sinifdənkənar məşğələlərdə 

də, hətta istirahət zamanı da diqqət mərkəzində olmalıdır.  

 Lüğət üzrə iş zamanı fəal/interaktiv, müxtəlif metod və priyomlardan istifadə olunmalıdır.  

 Lüğət üzrə iş şagirdlərin ətraf aləmdə, təbiətdə və cəmiyyətdə baş verən hadisələri dərk etməyə kömək 

etməlidir. 

Lüğət üzrə işi sistemlə və məzmunlu təşkil etmək üçün müəllim şagirdlərin lüğət ehtiyatına bələd olmalı, 

yeni sözlərin onların lüğətinə daxil edilərək zənginləşdirilməsi, dəqiqləşdirilməsi, təmizliyi, 

fəallaşdırılıması məsələlərini nəzərdə tutmalıdır. 
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2. Kərimov Y. Ana dilinin tədriis metodikası. Bakı: ―Nasir‖, 2013, 519 səh. 

3. Nəbiyeva Ş.Z., Abdullayeva G.A., Kərimova A.S. İbtidai siniflərdə ana dilinin tədrisi metodikasından mühazirələr. Bakı, 

―Elm və təhsil‖, 2015, 283 s.      

4. Ümumtəhsil məktəblərinin I-IV sinifləri üçün Ana dili kurikulumu. Bakı, 2007, 113 səh. 
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İNKLÜZİV  TƏHSİL ŞƏRAİTİNDƏ  PSİXOPEDAQOJİ TƏLƏBLƏRİN  NƏZƏRƏ ALINMASI 
 

Prof. QƏHRƏMANOVA QIZXANIM NĠZAMƏDDĠN QIZI 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti  

. 

XÜLASƏ 

İnklyuziv təhsil anlayışı son dövrlərdə psixopedaqoji ədəbiyyatda sıx istifadə olunmağa başlayan 

anlayışlardandır. Yaranmış şərait, bütün uşaqların cəmiyyətdə eyni hüquqa malik olmasından, heç bir 

cəhətdən heç bir uşağın digərindən fərqli təhsil imkanlarına sahib olmamasından xəbər verir. İnklüziv 

təhsilin psixopedaqoji xüsusiyyətləri öz çərçivəsinə təhsil mühiti, pedaqoji kollektivə verilən tələbləri, dərsin 

təşkili, müəllim şəxsiyyətinin psixologiyası, sinifdə şəxsiyyətlərarası münasibətlər, şagird – müəllim – 

valideyn münasibətləri və s. daxil edir.   

Təhsilin aparıcı istiqamətini humanistlik prinsiplərindən irəli gələn qayda və qanunlar təşkil edir. Bu 

şərait şagirdin həm  şəxsiyyət, həm fəaliyyətin müstəqik subyekti, həm də fərdi fərqlərə məxsus individual 

varlıq kimi gələcək inkişafını təmin edir. Qeyd etdiyimiz inkişaf məsələləri öz həllini yalnız təlim 

prosesində iştirak edən aparıcı şəxslərin – müəllimlərin müəyyən peşə hazırlıq və səriştələrinə malik 

olduqları halda gerçəkləşə bilər. İnklyuziv təhsil - dinindən, milliyətindən, irqindən, statusundan, sağlamlıq 

durumundan, məhdudiyyətlərindən asılı olmayaraq eyni yaş qrupundan olan uşaqların və gənclərin təlimə 

cəlb edilməsi kimi qəbul edilir. Bu tendensiya dünya ölkələri tərəfindən uzun müddətli tarixə malik olsa da, 

ölkəmizdə son bir neçə ildə tətbiq edilir. Ümumdünya prinsiplərinə əsasən, ölkəmizdə də inklyuziv təhsilin 

əsas məqsədi ayrı – ayrı uşaqları dəyişdirmək və korreksiya etmək deyil, hər uşağı öz imkanlarına görə 

cəmiyyətə və sosial həyata uyğunlaşdırmaqdır. Əxlaq, peşə etikası, peşə dəyərləri anlayışları istənilən peşə 

fəaliyyətin əsasını təşkil edən önəmli məqamlardan sayılır. Pedaqoji fəaliyyət də, əxlaq normaları,  pedaqoji 

peşə etikası, pedaqoji peşə dəyərlərinə məxsusdur. Bu keyfiyyətlər humanizm prinsipini dəstəkləyən bütün 

sferlarda, o cümlədən pedaqoji sahədə də prioritet hesab edilir. İnklüziv təhsilin aparıcı qüvvəsini təşkil edən 

müəllim şəxsiyyəti sadaladığımız xüsusiyyətlərlə malik olmalıdır. Şagirdlər arasındakı fərdi fərqləri, 

sağlamlıq imkanlarını eyni səviyyədə qəbul etmək, onların hər birinə məxsus fərqli keyfiyyətlərin nəzərə 

alınması təlimin effektivliyinə müsbət təsir göstərə bilər. 

Açar Sözlər: Psixoloji,  Təlim, Adaptasiya,Inklyüziv 
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Substantiv söz birləşmələrində sintaktik-semantik əlaqələr 
(Syntactic-semantic relations in noun phrases) 

 

Svetlana MƏMMƏDOVA 
dosent, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, ORCİD İD: 0000-0002-2275-1636 

 

XÜLASƏ 

Söz birləşmələri sintaksisin tədqiqat obyektidir. Söz birləşmələri – cümlə üçün tikinti materialıdır. Belə 

birləşmələr ―təyin-təyinlənən―, „əsas komponent+asılı komponent― hissələrindən qurulur. 

Müqayisə edilən dillərdə sözbirləşmələri əşyalar arasında, əşyalarla əlamətlər, hərəkətlər arasında mövcud 

olan münasibətləri ifadə edir. Belə birləşmələri formalaşdıran sözlər əvvəlki semantikasını itirmir. Sözlərin 

sintaktik əlaqələr vasitəsi ilə birləşməsi sayəsində söz birləşmələri reallaşır. Həm ingilis və həm də müasir 

Azərbaycan dilində tələbələrə söz birləşmələrinin mahiyyətini, onların tiplərini və formalaşma yollarını, 

birləşmədə iştirak edən tərəflərin qrammatik xüsusiyyətlərini öyrətmək, söz birləşməsi ilə mürəkkəb sözün, 

cümlənin ümumi və diferensial cəhətlərini aşkar etmək son dərəcə tədris prosesində tədris prosesində vacib 

sayılmalıdır. 

Məlum olduğu kimi, son zamanlar sintaktik semantika dilçilərin diqqətini daha çox cəlb edir. Bir qayda 

olaraq, bu halda tədqiq obyekti cümlə və mətn olur. Tədqiqatçının qarşısında duran əsas məsələlərindən biri 

müvafiq dil vahidlərinin komponentlərini seçmək və onların arasında cümlənin və mətnin modelini 

yaratmaq üçün sintaktik semantik əlaqə tipini müəyyən etməkdir. Daha kiçik sintaktik vahidlərin- söz 

birləşmələrinin semantikasına az diqqət yönəlir. Əgər ―cümlənin tərkibində sintaktik bağlanmış əlamətdar 

əlaqələndirilmiş sözə‖ söz birləşməsi qrupu nöqteyi nəzərdən baxsaq (arasında müəyyən məna əlaqəsi olan 

minimum iki əlamətdar komponentdən ibarət sintaktik vahid kimi), təsdiq etməliyik ki, cümlə və mətni 

tədqiq etməklə yanaşı, həmçinin söz birləşmələrində sintaktik semantik əlaqələrin tədqiqinin imkanı və 

vacibliyi də mövcuddur. Məhz bu nəticələr təsvir olunan ingilis dilində substranstiv söz birləşmələrinin 

tədqiq obyektinin seçimini müəyyən edir. 

Linqvistikada sintaktik əlaqələrin əsas tipini müəyyən etmə zamanı və xüsusilə ingilis dilində iki tip nəzərə 

çarpır. Birincidə sintaktik əlaqədə daha mücərrəd səciyyə müəyyən edilir. Müxtəlif dilçilər sintaktik 

əlaqələrin belə sırasını - iki üzvlü sıra kimi - tabesizlik və tabeli, üç üzvlü sıra kimi - prediaktiv, sözdüzəldici 

və tabelik sintaktik əlaqəyə, dörd üzvlü sıra-qarşılıqlı asılılıq, tabesizlik, tabelik, akkumulyasiya ayırırlar. 

Substantiv söz birləşmələrinin arasında əlaqəyə baxarkən iki növün əlaqəsini ayırmaq vacibdir: adyunktlar 

arasında söz birləşmələrinin və sintaktik əlaqələrin mahiyyətinə sintaktik münasibət.  

Açar Sözlər: Söz Birləşmələri, Dil, Azərbaycan, İngilis, Sintaktik Əlaqə 

 

ABSTRACT 

Word combinations are the object of syntax research. Word combinations are the building blocks for a 

sentence. Such combinations are made up of "assigned", "main component + dependent component" parts. 

In comparable languages, conjunctions refer to the relationships that exist between objects, between objects 

and signs, and between actions. The words that form such compounds do not lose their previous semantics. 

Due to the combination of words through syntactic connections, word combinations take place. Teaching 

students the essence of word combinations, their types and ways of formation, grammatical features of the 

parties involved in the combination, revealing the general and differential features of complex words and 

sentences with word combinations should be considered extremely important in the teaching process. 

As is well known, syntactic semantics has recently attracted the attention of linguists. As a rule, in this case 

the object of study is the sentence and the text. One of the main tasks of the researcher is to select the 

components of the relevant language units and to determine the type of syntactic semantic connection to 

create a model of the sentence and text between them. Little attention is paid to the semantics of smaller 

syntactic units - word combinations. If we look at the syntactically connected significant word in a sentence 

(as a syntactic unit consisting of at least two significant components with a certain semantic relationship), 

we must confirm that in addition to studying sentences and text, the study of syntactic semantic relationships 

in word combinations there is also opportunity and importance. It is these results that determine the choice 

of the object of study of the substantive word combinations in the described English. 

In linguistics, when determining the main type of syntactic relations, and especially in English, two types 

stand out. In the first, a more abstract character is defined in the syntactic relationship. Different linguists 

distinguish such a sequence of syntactic relations - as a two-member series - disobedience and 
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subordination, as a three-member series - prediactive, word-formative and subordinate syntactic relationship, 

four-member series - interdependence, disobedience, subordination, accumulation.  

When looking at the relationship between noun phrases, it is important to distinguish two types of 

relationships: syntactic attitudes to the nature of phrases and syntactic relationships between adjuncts. 

Keywords: Word Combinations, Language, Azerbaijani, English, Syntactic Connection 



  

5th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE 
SCIENCES CONFERENCE   

 

May 24-25, 2022 Azerbaijan State Pedagogy University, Shamakhi Campus ~ 313 ~ 
 

Müasir Türk dillərinin müqayisəli öyrənilməsinin əhəmiyyəti 
(Importance of comparative study of modern Turkish languages) 

 

Dosent Mehrabova Tamam Allahverdi qızı, 
Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti ,ORCID-NO:0000-0001-7719-9546 

XÜLASƏ 

Türk dillərində danışan xalqlar Qərbdə Balkan yarımadasından və Egey dənizindən tutmuş Şəqdə 

Çinə kimi geniş bir ərazidə yaşayırlar. Bu müasir dillər tarixən qədim oğuz, qədim uyğur, bulqar, peçenek, 

kuman, karluk, qədim türk, qədim özbək dilləri əsasında formalaşmış və müstəqill dil statusu qazanmışdır. 

Vaxtı ilə bu ulu dilin parçalanması nəticəsində lüğət tərkibi və fonetik-qrammatik quruluşuna görə yaxın 

dillər əmələ gəlmiş, sonra isə müstəqil inkişaf yoluna qədəm qoymuşlar. Bu dillər arasında XII-XIV 

yüzilliklərə dair bəzi fərqlər görünsə də, XV-XVI yüzilliklərdə fərqlər çoxalmış, ən geci XVII-XVIII 

yüzilliklərdə  müstəqil dillər kimi daha çox ayrılmağa başlamışlar, fonetik  quruluşda, lüğət tərkibində, 

qrammatik kateqoriyalarda, sintaktik normalarda fərqlər əsasən həmin yüzilliklərdən meydana çıxmışdır. 

Türk dillərinin fonetik, leksik və qrammatik yaxınlığı, oxşar və fərqli cəhətləri barədə kifayət qədər  əsərlər 

yazılıb. Belə qənaətə gəlinib  ki, türk xalqları bu dillərinin hər hansı birindən istifadə ilə öz aralarında, 

demək olar ki, ünsiyyət yarada bilərlər.  

Müqayisəli tədqiqatın istiqamətlərindən danışarkən qeyd etməliyik ki,dil ümumi hadisə kimi 

cəmiyyətin fəaliyyətinin müxtəlif sferaları ilə yaxından bağlıdır. Cəmiyyətin məşğul olduğu və dərindən 

maraq göstərdiyi sahələrdən biri də türkologiya elmidir. Bu elmin hələ də tam şəkildə həll edilməmiş 

problemləri var: qohum dillərin bir-biri ilə qarşılaşdırılması və müqayisə olunması məsələsi. Bu sahədə ilk 

müəllif XI yüzilliyin böyük türkoloqu Mahmud Kaşğaridır. O, müqayisəli-tarixi, müqayisəli-qarşılaşdırma 

metodunun banisidir. Mahmud Kaşğari məşhur lüğətində türk dillərinin, dialektlərinin müqayisəli fonetika, 

leksika və qrammatikasına toxunur, irili-xırdalı türk tayfa dillərinin fono-morfoloji tərkibini aydınlaşdırılır.  

Müqayisəli dilçiliyin aktual problemlərindən biri də qohum dillər arasında olan qrammatik eyniliyin və 

fərqliliyin aşkara çıxarılmasıdır. Bu sahədə olan reallıqlar son illər daha çox öyrənilir, müqayisəli tədqiqatın 

prinsip və istiqamətləri müəyyənləşdirilir. Müqayisəli tədqiqatlar qrammatik qanunauyğunluqları 

müəyyənləşdirir, qrammatik kateqoriyalar arasında olan fərdi dil yeniliklərini üzə çıxarır. Türk dillərinin 

qədim və indiki vəziyyəti, ümumi təkamül xüsusiyyətləri, çoxsaylı linqvistik hadisələri və faktları sübut edir 

ki, onları bir-biri ilə qarşılaşdırmaq, müqayisə etmək və inkişaf gedişində baş vermiş fonetik, morfoloji, 

sintaktik və s. dəyişiklikləri aşkar etmək çox vacib məsələlərdəndir. Dilin inkişafını yalnız nəticələri 

tutuşdurmaqla, müqayisə etməklə izləmək olar. Türkoloqlar müəyyənləşdirmişlər ki, türk dillərini müqayisə 

edərkən onların daxili inkişafı ilə bağlı qanunauyğunluqlarından müxtəlif fərqlər meydana çıxır. Türk 

dillərinin qarşılaşdırılması təkcə, fonetikanın, leksikanın, qrammatikanın kompleks tədqiqi ilə 

məhdudlaşdırılmır, burada sahəli qarşılaşdırma vasitələrindən də geniş istifadə edilir.  

Açar Sözlər:Türkologiya, Müqayisə,Qrammatika 

 

ABSTRACT 

 Turkish-speaking peoples live in a wide area in the west, from the Balkans and the Aegean Sea to 

China in the east. These modern languages have historically been formed on the basis of ancient Oghuz, 

ancient Uyghur, Bulgarian, Pecheneg, Kuman, Karluk, ancient Turkish, ancient Uzbek languages and have 

gained the status of an independent language. Over time, as a result of the disintegration of this great 

language, languages similar in vocabulary and phonetic-grammatical structure were formed, and then began 

to develop independently. Although there are some differences between these languages in the XII-XIV 

centuries, the differences increased in the XV-XVI centuries, and later in the XVII-XVIII centuries they 

began to separate more as independent languages. Many works have been written about the phonetic, lexical 

and grammatical similarities, similarities and differences of the Turkic languages. It is concluded that the 

Turkish peoples can communicate with each other using any of these languages. 

 Speaking of the directions of comparative research, it should be noted that language as a general 

phenomenon is closely related to various spheres of society. One of the fields in which the society is 

engaged and deeply interested is the science of Turkology. There are still unresolved problems in this 

science: the question of comparing and contrasting related languages. The first author in this field is the 

great Turkologist of the XI century Mahmud Kashgari. He is the founder of the comparative-historical, 

comparative-comparative method. Mahmud Kashgari's famous dictionary touches on the comparative 

phonetics, lexicon and grammar of Turkish languages and dialects, and clarifies the phono-morphological 
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structure of large and small Turkic tribal languages. One of the current problems of comparative linguistics 

is the identification of grammatical similarities and differences between related languages. The realities in 

this area have been studied more in recent years, and the principles and directions of comparative research 

have been identified. Comparative research identifies grammatical regularities, reveals individual language 

innovations between grammatical categories. The ancient and present state of the Turkish languages, their 

general evolutionary features, numerous linguistic events and facts prove that they can be compared with 

each other, and phonetic, morphological, syntactic, etc., which took place during their development. 

Detecting changes is a very important issue. The development of language can be traced only by comparing 

the results. Turkologists have found that when comparing Turkish languages, there are various differences in 

the regularities of their internal development. Comparison of Turkish languages is not limited to the 

complex study of phonetics, lexicon, grammar, and field comparison tools are widely used here. 

Keywords: Turkology, Comparison, Grammar 
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Türkiyə və Azərbaycan ədəbiyyatında psixoloji roman 

 

f.ü.f.d. Alxanova Qəmər Söhbalı qızı 
Azərbaycan Pedoqoji Universiteti, Filologiya fakultəsi, Ədəbiyyatın tədrisi texnologiyası kafedrası, müəllim 

 

XÜLASƏ 

Müstəqilliyin elanından sonra ölkəmizdə  bütün sahələrində köklü dəyişikliklər meydana gəlmişdir. 

Azərbaycan və Türkiyə respublikası arasında bütün sahələrdəki, həmçinin elmi, ədəbi-mədəni əlaqələr  

inkişaf etməyə başlamışdır. Yeni düşüncə tərzi, ədəbi-bədii sahədə də sovet yanaşmasından xilas olan 

ədəbiyyatşünaslığın daha geniş, müasir və obyektiv formada tədqiqinə şərait yaratmışdır. Sözsüz ki, belə bir 

şəraitdə  təxmini bir əsri keçmiş ədəbi mərhələnin, tədiqata kifayət qədər yönəldilməmiş türk romanının 

psixoloji aspektdən tədqiqi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Xüsusilə, psixoloji romanların kökünün, 

qaynağındakı səbəblərin, ortaya çıxardığı qəhramanlar aləminin mənəvi dünyasındakı dərinlik, ancaq bütün 

bunlara baxmayaraq, sovet və ənənəvi tədqiqat mövzuların, araşdırma modellərinin kənarına çıxmış yeni 

baxışın yaradılmasına zərurət yaranır.  

Türk və dünya ədəbiyyatında qəhramanların mənəvi aləminin təsviri ədiblərin yaradıcılığının əsas 

xəttini formalaşdırdığı üçün Türkiyə ədəbi prosesini bu romanlarsız təsvir etmək mümkün deyil. Psixoloji 

romanlar türk xalqının sosial psixoloji vəziyyətindən tutdu, fərdlərin və ya şəxslərin keçirdiyi ali dünyası, 

narahatlığı barəsində fikrin formalaşmasına şərait yaradır. Bütün bu səbəblə də tənzimatdan sonrakı 

psixoloji romanla yanaşı, roman janrına qədərki həm xalq ədəbiyyatında, həm də klassik ədəbiyyat 

mərhələsi araşdırılmılmış, roman janrının yaradılmasına qədər  türk ədəbiyyatı haqqında fikir 

formalaşdırmağa çalışmışıq. Roman janrının bütün növləri, psixoloji romana qədərki romanlardakı 

mövzular, əsasən də psixoloji romanlarda elmi psixoloji əsaslarla yazılan romanlar, psixoloji xəstəliklər 

tədqiq edilmişdir. Psixoloji roman janrına bu vaxta qədər həm elmi, həm də bədii yanaşmanın mövcud 

olmaması, ancaq müxtəlif məqalələrin varlığı bu sahədə böyük boşluq yaratmış, müasir dövrdə müxtəlif 

dünya psixoloji konspesiyaların, dünya psixoloqlarının təhlillərinə dərindən bələdçilik, bunların ədəbi 

nümunlər vasitəsi ilə təhlilinə şərait yaratmışdır. 

Psixoloji romanla bağlı çox şey demək olar. Məsələn, tədqiqatçı Yılmaz Özbək ―Edebiyat ve 

psikanaliz‖ kitabında aşağıdakı fikirləri qeyd etmişdir: ―Bir psikanalistin görevi, nasıl bilinçsiz bir şekilde 

ortaya çıkan tavrın davranışın ve tepkilerin kökenine inmek ise, bir yazın bilimcinin de görevi metnin arka 

planına inmek vemetnin duyumsatmak istediklerine aracılık etmektedir. Metnin arka planı da, metninbilin 

çaltıdır‖  

 Azərbaycan nəsrinin tanınmış tədqiqatçısı Muxtar İmanov yazır ki, ―Xarakteri, zahiri 

hərəkətlər və daxili düşüncələr vasitəsi ilə açma əsərlərin seçilməsində mühüm göstərici kimi çıxış edir‖. 

Türk nəsrində Namiq Kamal, Nəbizadə Nazim, Xalid Ziya və Məhməd Raufun psixoloji romanın bu 

günkü mənada ilk nümunələrindən hesab edilən ―İntibah‖,―Zəhra‖, ―Eşqi-məmnu‖ (―Qadağan eşq‖) və 

―Eylül‖ əsərlərindən tutmuş, yeni və ən yeni dövr türk ədəbiyyatı nümayəndələri –Peyami Safanın 

―9.Hariciye Koğuşu‖ (―9-cu ümimi cərrahi xəstəliklər palatası‖), ―Bir tərəddüdün romanı‖, ―Sözdə qızlar‖, 

―Yalnızıq‖, ―Şimşək‖, Oğuz Atayın ―Tutunamayanlar‖, Ədalət Ağaoğlunun ―Ölməyə yatmaq‖, ―Bir toy 

gecəsi‖, Pınar Kürün ―Bir cinayət romanı‖, Əlif Şəfəqin ―Siyah süd‖, Metin Kaçanın ―Ağır roman‖,Yusif 

Atılqanın ―Avara adam‖, ―Anayurd oteli‖, İnci Aralın ―Unutmaq‖, ―Ölü erkək quşlar‖, ―Mor‖ 

(―Bənövşəyi‖), ―Zəfəran sarısı‖, ―Sədaqət‖, Duyqu Asenanın ―Paramparça‖, Atilla İlhanın ―Fəna haldə 

Leman‖, Can Yılmazın ―Eşqin hüzurlu halı‖, Əhməd Tulqarın ―Volkanın romanı‖, ―Birbirimizə‖, Ayşə 

Kulinin ―Gizli anların yolçusu‖,  Sait Faiqin  ―Birtakım insanlar‖ (―Bir qrup insanlar‖), Şəbnəm İşigüzəlin  

―Sarmaşıq‖, Ece Temelkuranın ―Düyünlərə üfləyən qadınlar‖, Əhməd Altanın ―Son oyun‖, Aşkım 

Kapışmakın ―Üzümlü keks‖, Azra Kohenin ―Fi‖,‖Çi‖,‖Pi‖ kimi təxminən 30-dan artıq müəllifin 50-yə yaxın 

lirik-psixoloji, sosial-psixoloji və fəlsəfi-psixoloji romanları daxildir. 

Azərbaycan ədəbiyyatında da 60-cı illərdən etibarən İlyas Əfəndiyev iri həcmli povest və romanlar 

―Söyüdlü arx‖(1958), ―Körpüsalanlar‖ (1960), ―Dağlar arxasında üç dost‖(1963), ―Sarıköynəklə Valehin 

nağılı‖(1976-78), ―Geriyə baxma, qoca‖(1980), ―Üçatılan‖(1981), ―Qaçaq Süleymanın ölümü‖(1993), ―Xan 

qızı Gülsənubərlə tarzən Sadıqcanın nağılı‖(1996) kimi bədii-estetik fikir zənginliyi ilə seçilən əsərlər yazdı. 

Bu əsərlərdə səlis və şirin təhkiyə ilk cümlələrdən oxucunu özünə cəlb edir. Yazıçı hər bir obrazın daxili 

aləmini, dəruni hiss və duyğularını, əxlaqi psixoloji vəziyyətini ustad sənətkar qələmi ilə təsvir edir. 
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Obrazların daxili aləminə nüfuz etmək, onların mənəvi-əxlaqi keyfiyyətlərini və ülvi hisslərini yüksək bədii 

dillə oxuculara çatdırmaq İlyas Əfəndiyev yaradıcılığına xas olan ən mühüm cəhətlərdir. 

Lirik-psixoloji üslubun meydana gəlməsi öncə insanın daxili aləmini, hiss və duyğularını daha aydın 

və ətraflı təsvir etmək imkanı verdi. 60-cı illər nəsrində, xüsusilə dramaturgiyasında lirik-psixoloji üslubun 

təşəkkül tapması ilə milli teatrımızda yeni yaradıcılıq məktəbi formalaşdı. 

Ədəbiyyatşünaslıqda psixologizm bir bədii üsul kimi (roman, povest, hekayə, ssenari, dram) ədəbi 

janrlarda bədii ifadə vasitəsi kimi işlənərək mahiyyətcə yeni forma alıb. 

İlyas Əfəndiyev nəsrinin ən səciyyəvi cəhətlərindən biri ondakı psixologizmdir, insanların daxili 

aləmini, onların mənəvi dünyasındakı ziddiyyətləri nəsrin obyektinə çevirməsidir. Roman və povestlərində 

yazıçının əsas məqsədi şəxsiyyətin daxili aləminin mübhəm çalarlarını, insan taleyinin zaman axarında 

başqalaşmasını, başqa sözlə, zaman-insan –tale problemini aydınlatmaqdan, mənəvi suverenliyi ifadə 

etməkdən ibarət olub. Qəhrəmanın dərin psixoloji aləminə nüfuz etmək yazıçının əsasən nəsrinin 

xüsusiyyətlərdən biridir. 

Yusif Səmədoglunun ―Qətl günü‖ romanı da Azərbaycan nəsrində psixoloji motivləri özündə ehtiva 

edən romanlardan biridir. Heç təsadüfi deyil ki, yazıçı romanı Dərd 

də azar kimi gələndə batmanla gəlir».ifadəsi ilə başlayaraq oxucuya əsər haqqında bir növ məlumat verir. 

Türk ədəbiyyatında İlyas Əfəndiyevin romanları ilə müqayisədə Rəşad Nuri Güntəkinin romanları lirik 

psixoloji roman missiyasını həyata keçirir. Rəşad Nuri Güntəkin psixoloji romanla bağlı qeyd edir ki, 

―Romançı ən yaxşı yazısını yazmaq üçün çox görməyə, insan və cəmiyyət haqqındakı müşahidələrini 

genişləndirməyə, mütaliə etməyə və yazı tərzini irəlilətməyə möhtacdır. Çünkü romançı insanın daxili 

aləmini anlamağa məcburdur. Təbiidir ki, buna da uzun illərin təcrübəsi lazımdır‖ 

Onun romanlarında təhsilin və  məktəbin də xüsusi yeri var. O məktəbi bir liman kimi təqdim 

etmişdir. ―Çalıquşu‖nun Fəridəsi ilə ―Acımak‖ın Zəhrası keçmişdən qaçaraq kənd məktəbinə sığınmış 

qəhramanlardır. 

Türk ədəbiyyatında Nəbizadə Nazimin ―Zəhra‖, Məhməd Raufun ―Eylül‖ Namiq Kamalın ―İntibah‖ 

əsərlərinin ilk psixoloji roman olmağı ilə bağlı müxtəlif fikirlər var. N. Çətin ―İntibah‖ı ilk psixoloji roman 

hesab edərkən (162, səh. 177). Kənan Akyüz ilk psixoloji roman kimi ―Zəhra‖nı göstərmiştir.  

Fəlsəfi psixoloji roman. Ədəbiyat və fəlsəfə arasındakı əlaqə ancaq həyat fəlsəfəsi mənasında deyil 

ümimi fəlsəfi düşüncələr mənasındakı əlaqəni də əks etdirmişdir. Ancaq fəlsəfi-psixoloji romanlarda 

obrazların vasitəsi ilə fəlsəfi düşüncələrin əksini nəzərdə tutmuşdur. Peyami Safanın, Oğuz Atayın, Nedim 

Gürselin, Zülfü Livanelinin, Tolstoyun romanlarında bütün bunları görmək mümkündür. 

Ərhan Benərin psixoloji motivləri əks etdirən digər romanı ―Loş ayna‖ və ―Sisli yay‖ psixoloji 

dedektiv romana ən yaxşı nümunələrdəndir. Yazıçının ―Loş ayna‖ əsərində türk ədəbiyyatında ilk dəfə 

nimfomaniyadan əziyyət çəkən bir qadın əks olunmuşdur. 

Türk romanının növbəti inkişafını sürətləndirən və bəzi tədqiqatçıların fikrincə ilk psixoloji roman 

sayılan əsəri Samipaşazadə Sezainin ―Sərgüzəşt‖ romanıdır. Əsər üç bölümə ayrılmışdır. Əsər Dilbərin qul 

kimi Qafqazdan gətrilməsi,İstanbulda qaldığı ilk evdə gördüyü əziyyətlər və Dilbərin yenidən satılması, 

satıldığı Asaf paşanın evində yaşadığı xoş həyat, evin Parisdə təhsil almış rəssam oğlu Cəlalla yaşadığı 

məhəbbət, bunu öyrənən evin xanımı tərəfindən satılan Dilbərin məşəqqətli həyatından bəhs edir. Qeyd edək 

ki, Misirə satılan Dilbər satıldığı evdə çətin həyat keçirir. Evdəki köməkçilərdən biri olan Cövhər ağa onun 

qaçaraq Cəlalın yanına getməsinə kömək göstərir. Ancaq Cövhər ağa yıxılaraq ölür. Dilbərə bir gəmi 

biletinin yerini deyir. Tək başına qaçmağa cəsarət edə bilməyən Dilbər özünü Nil çayına ataraq öldürür. 

Nəbizadə Nazimin ―Zəhra‖, Xalidə Ədib Adıvarın ―Atəşdən köynək‖, Xalid Ziya Uşaqlıgilin ―Eşqi-məmnu‖ 

(―Qadağan eşq‖) , Yaqub Qədrinin ―Höküm gecəsi‖, Kamal Tahirin ―Əsir şəhərin  insanları‖, ―Kurd 

qanunu‖, Peyami Safanın ―Məhşər‖, ―Sözdə qızlar‖, ―Madmazel Noralyanın kreslosu‖, Əhməd Həmdi 

Tanpınarın ―Huzur‖ kimi romalarda intihar mövzusu əks olunmuşdur.  

Azra Kohenin ―Fi‖, ―Çi‖, ―Pi‖ adlı seriya romanı Can Manay adlı məhşur psixoloqun əslində 

şizofren olduğu, keçmişdə psixiatrik xəstəxanada yatdığı, bunu ancaq öz həkimi və dostu Etidən başqa 

heçkəsin bilmədiyi, daha sonra jurnalist Özgənin öyrəndiyi bütün bunlara görə də Özgəyə müxtəlif 

problemlər yaşatmasından, Can Manayın obsesiv-komplusiv pozuntudan əziyyət çəkdiyi, Duru adlı balerin 

bir qıza görə hər şeyi gözə aldığını etəsvir etmişdir. Duru nişanlısı Dənizi sevir. Ancaq yazıçı Durunun 

qadınlıq instikti, eqo məsələlərini ustalıqla əks etdirərək onun eqosunun qrubanı olaraq Dənizi Can  Manayla 

xəyanət etməsini,bir müddət Canla yaşadıqdan sonra əslində onun xəstə olduğunu, Dənizin onu bütün 

saflıqla sevdiyini dərk edərək peşman olmasını, Can Manaya qarşı hiss etdiyi nifrəti müxtəlif hissələr 
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vasitəsi ilə əks etdirmişdir. Əsərdə konfliktin meydana çıxması Can Manayın Durunu özünə hədəf seçməsi, 

onu əldə etməsidir. Əsərin sonunda Can Manayın Eti, Bilgə və Özgə tərəfindən psixatirik xəstəxanaya 

göndərilməsi təsvir olunmuş, yazıçı şizofrenik hisslərin, insan eqosunun insan dünyasındakı yeri məsələsini 

əks etdirərək konfliktin həllinə nail olmuşdur.  

Psixoloji romanın ən vacib məsələlərindən biri də intihar mövzusudur. Müxtəlif psixoloji səbələrə görə 

konfliktin açılması məsələsində türk intihar mövzusu ən çox istifadə olunan mövzulardan biri olmuşdur.  

Peyami Safanın romanlarında intihar mövzusu da ən çox müraciət edilən mövzulardan biridir. Həyatdan 

bezən, psixi problemlər yaşayan Peyami Safa qəhrəmanları intihar etməyi fikirləşsələr də, buna ya təşəbbüs  

göstərə bilməmişlər, ya da təşəbbüsləri boşa çıxmışdır. Məsələn; ―Məhşər‖ romanının baş qəhrəmanı – 

Nihad intihar etməyi   fikirləşmiş, bunu etmiş, ancaq xilas olmuşdur (O,özünü dənizə atmışdır).―Bir 

tərəddüdün romanı‖ndakı Vildan, intihar etmək istəmiş, bunu etməmişdir. ―Sözde kızlar‖da Bəlma (Xədicə) 

intihar etmişdir ( Peyami Safanın bir tək bu qəhrəmanı intiharla həyatına son verə bilmişdir). Əlif Şəfəqin 

―Əraf‖, Kaan Arslanoğlunun ―İntihar, Yusuf Atılqanın ―Anayurd oteli‖, Orxan Pamukun ―Qar‖ Buket 

Uzunərin ―İki yaşıl su samurayı‖ romanlarında  intihar mövzusuna müraciət olunmuşdur. Yusuf Atılqanın 

―Anayurd oteli‖əsərində də Zebercetin dayısı Faruk , qardaşı Rüstəmin arvadına vurulduğu üçün 

depressiyaya girərək intihar  edir. Əsərdə Zebercetin vurulduğu bir gecəlik oteldə qalan, Ankara qatarı ilə 

gedən qadının dayısının aşiq olduğu, digər dayısı arvadına bənzərliyi psixoloji baxımdan diqqət çəkici 

məqamdır. Kaan Arslanoğlunun ―İntihar‖ romanında on altı yaşındaykən həyatın mənasızlığını dərk edən 

Ərdəm  və iki dostu otuz beş yaşına çatdıqda intihar edəcəkləri ilə bağlı özlərinə söz verirlər. Otuz beş 

yaşında dağa qaçan Ərdəm böhran keçirir.  Əlif Şəfəqin  ―Əraf‖ romanındakı Qail obrazı depressiyadan 

əziyyət çəkir. Doktorantura təhsili almaq üçün Amerikaya  gedən Ömərlə tanış olan Qail əvvəllər dəfələrlə 

intihara təşəbbüs etmiş, ancaq buna nail olmamışdır. Ömərin ailəsi ilə tanış olmaq üçün İstanbula gələn Qail 

boğaz körpüsündən özünü ataraq öldürür.  

Orxan Pamukun ―Qar‖ romanında jurnlaist Kanın qarsdakı naməlum ömülərin səbələrini araşdırmaq 

üçün gəldiyi Qarsda başına gələnlərdən bəhs edilir. Sosial-siyasi həyatı əsk etdirən əsərdə qadın mübarizəsi, 

dini basqılara qarşımübarizə əks olunmuşdur. Buket Uzunərin ―İki yaşıl su samurayı‖ əsərində də heç kəsə 

inanmayan Nilsunun anasına heyran , anasının intiharından sonra Nilsu ilə tanış olan Teomandan danışılır.  

Yekun olaraq, psixologiyanın türk ədəbiyyatına təsiri ilə bağlı bunu qeyd etmək istəyirik ki, türk 

nəsrində, əsasən də roman janrında psixologiya ilə birbaşa bağlılıq olmuş, yazıçılar psixologiyanın təsirində 

qalmışlar. Bu da səbəbsiz deyildi. Hər iki sahənin meyarı insan olduğu üçün ədəbiyyatın psixologiyadan 

təsirlənməsi normaldır. Psixoloji romanlar vasitəsi ilə ancaq psixoloqlar, psixatrlar və bu sahə ilə bağlı 

həvəskar tədqiqatçı və ya oxucu olan şəxslərin yox, cəmiyyətin digər fərdlərinin də bu sahə haqqında 

müxtəlif məlumatlara yiyələnməsinə şərait yaratmışdır.  

Açar Sözlər: Roman,  Psixoloji, Ədəbiyyatşünaslıq, Şizofren, Bədii 
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ƏDƏBİYYAT DƏRSLƏRİNDƏ İNNOVATİV TEXNOLOGİYALARIN TƏTBİQİ 
 

Vəsilə Razimi 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şamaxı filialı,ORCİD kod 0000-0002-2613-1071 

 

Müasir ədəbiyyat dərslərində kurikulumun tələbinə uyğun olaraq innovativ texnologiyaların tətbiqi 

mühüm tələb kimi qarşıda durur. Məlumdur ki,  ―texnologiya‖ anlayışı konkret nəticəyə gətirib çıxaran 

müasir üsul və vasitələrdən istifadə etməklə prosesin müəyyən ardıcıllıqla həyata keçirilməsini nəzərdə 

tutur. Təlim nəzəriyyəsi və təcrübəsində son ikonillikdə tətbiq edilən və ya tətbiq olunan metodları innovativ 

adlandırmaq olar. 

İnnovasiya sözünün mənası ―yenilik‖, ―yenilənmə‖ deməkdir. Pedaqoji innovasiya təhsildə 

məqsədlərə səmərəli nail olmağa kömək edən yeniliklərin işlənib hazırlanması, tətbiqi, sınaqdan keçirilməsi 

və qiymətləndirilməsi prosesidir.  

Təlim prosesində yeniliklər və məqsədlər bir-biri ilə sıx bağlıdır: tədris prosesi zaman keçdikcə 

dəyişir, təlim yeni məqsədlərə uyğunlaşdırılır, müasir metodlar, üsulların tətbiqi bir tələb kimi qarşıya 

qoyulur. 

Təlim prosesinin optimallaşdırılmasının əsas meyarı onun yeniliyi və aktuallığıdır. Təhsildə 

innovasiyalar aşağıdakı məqsədlərə nail olmağa kömək edir:  

- Tədris prosesində müəllim -şagird, şagird-şagird əməkdaşlığının reallaşdırılması;  

- Şagirdlərin fəallıq və müstəqilliyinin, idrak fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi;  

- Təlimin səmərəliliyinin artırılması;  

- Təlim prosesində geniş və sistemli istifadə olunan interaktiv metodlar qarşıya qoyulan 

məqsədlərin, məzmun standartlarının reallaşdırılmasını təmin edir. İnnovasiyalar ədəbiyyat 

təlimində müəllimin yaradıcılıq və təşəbbüskarlığına, müasir tələblərə cavab verən dərs 

metodikasının işlənib hazırlanmasına zəmin yaradır. 

Müasir təhsilin tələbi yaddaş məktəbindən təfəkkür məktəbinə keçiddir. Başlıca məqsəd məktəblilərə 

daha çox bilik vermək deyil, biliyi müstəqil əldə etməyi öyrətməkdir. Şagirdlər mənimsədikləri bilikləri 

tətbiq etməyi bacarmalıdır. 

Müasir təlim prosesində şagirdlərin fərdi xüsusiyyətləri, maraq və qabiliyyətləri  nəzərə alınmalı, 

onların istedadı inkişaf etdirilməlidir. Bunun üçün müəllimin bələdçi, şagirdin tədqiqatçı kimi fəaliyyət 

göstərməsi  təmin edilməlidir. 

Məktəb təcrübəsində şagirdlərin tənqidi təfəkkürünün, tədqiqatçılıq, yaradıcılıq bacarıqlarının 

inkişafına nail olmaq üçün yeni texnologiyaların tətbiqi ardıcıl, sistemli səciyyə daşımalıdır. Yaddaşa istinad 

edən təhsil sistemi öz yerini təfəkkür məktəbinə verməlidir. Bu, ədəbiyyat müəllimdən təlimin təşkilinə 

yaradıcı münasibət tələb edir. 

İnnovativ dərsin mühüm xüsusiyyətlərindən biri inteqrativlikdir. İnnovativ dərs üçün müəllim 

görəcəyi işləri əvvəlcədən dəqiq planlaşdırmalı, hansı təlim texnologiyalarını tətbiq edəcəyini 

dəqiqləşdirməli, mövzu ilə bağlı fəndaxili və fənlərarası əlaqə imkanlarını müəyyənləşdirməli, yaradıcı, 

problemli  sual və tapşıqırıqlar, əlavə mənbələr üzrə araşdırmanın təşkili üçün hazırlıq işləri görməlidir. 

Bütün bunlar ədəbiyyat müəllimindən təlimin səmərəli təşkili üçün əhəmiyyətli olan texnoloji yeniliklərdən 

baş çıxarmalı, onların tətbiqi imkanlarını dəqiqləşdirməlidir. 

Ədəbiyyat dərslərində əsərdə qoyulmuş problemlərin müzakirəsi, ədəbi qəhrəmanların hərəkət 

motivlərinin, davranışının təhlili ilə bağlı sualların tətbiqi səmərəlidir. Mühüm məqamlardan biri də 

şagirdlərin özünün təqdimat, müzakirə prosesində fəallığı, müstəqilliyinə nail olmaqdır. Məktəblilərin sual 

vermək, öz mövqeyini əsaslandırmaq bacarığı formalaşdırılması bu baxımdan böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

           Qrup müzakirəsi innovativ dərs metodunun tədrisdə istifadəsi xüsusilə vacibdir. Təcrübə göstərir ki, 

bir dərsdə orta şagird ən yaxşı halda üç dəqiqə danışır. Danışmağı öyrənməyə imkan verən, heç kəs kimi 

olmayan ədəbiyyat dərsidir. İşgüzar münasibətlərin əsasını təşkil edən bu bacarıq böyüklər üçün son dərəcə 

vacibdir. Müstəqil fikir söyləməri, öz mülahizələrini əsaslandırmağı öyrədən qrup müzakirələri 

məktəblilərin idraki və nitq inkişafında mühüm rol oynayır.  

       Kompüter, proyektordan istifadə dərsi müasirləşdirməyin mühüm yollarındandır. Ədəbiyyat dərslərində 

kompüter texnologiyasından istifadə yolları genişdir: 

- Müəllimin nitqinin illüstrasiyalarla müşayiət edilməsi ; 

- Filmlərdən, videolardan  parçaların nümayişi; 
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- Şagirdlərin təqdimatlarının, layihələrinin nümayiş etdirilməsi. 
         Layihələr üzrə iş şagirdlər üçün üzərində işlədiyi, tapşırıqlar, məqsədlər qoyduğu və araşdırmanın  

nəticələrini təqdim etdiyi problemli mövzudur. Belə işlərə müəyyən vaxt ayrılır. Bu yanaşma şagirdlərin 

fərdiliyi və müstəqilliyini  birdəfəlik ev tapşırığını yerinə yetirməkdən daha geniş miqyasda göstərməyə 

imkan verir.  

Layihələr üzrə iş zamanı maraq öyrənmədə əsas stimuldur. Şagirdlər təkcə intellektual, yaradıcı və 

linqvistik qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək imkanı ilə deyil, həm də təqdimat prosesinin özü ilə 

maraqlanmalıdırlar. Layihə üzrə iş  innovativ texnologiya kimi həm məqsədə çatmağa, həm də maraqlı idrak 

prosesini təmin etməyə yönəlmiş vasitədir  

        Layihə üzərində iş şagirdlərin bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirən, yaradıcılığa meyli artıran, kiçik və 

böuyük qrup şəklində  iş vərdişləri  formalaşdıran iş növüdür. Layihələr üzrə işin  məqsədi mənimsənilmiş 

bilikləri  tətbiq etmək, genişləndirmək, dərinləşdirməkdir. Layihə üzərində iş fərdi, cütlük  və qrup şəklində 

aparıla bilər, problemin həllini, optimal həll yollarının axtarışını əhatə edir.  

 Məktəblər layihə üzrə iş zamanı fənlərarası əlaqədən fəal şəkildə istifadə edir. Bu, yaradıcı  

təfəkkür fəaliyyəti, təhlil aparmaq, ümumiləşdirmək, təqdim etmək  bacarığını formalaşdırır və inkişaf 

etdirir.  

   Yaradıcı ev tapşırıqlarının da müasir təlimin səmərəliliyinə nail olmaq baxımından böyük 

imkanlar yaradır. Yaradıcı  ev tapşırığı şagirdləri problem üzrə məlumatı tapmaq, təhlil etmək və təqdim 

etməyə istiqamətləndirir.  

Aydın məsələdir ki, problem səciyyəli  suala cavab tapmaq, məsələnin mahiyyətini dərk etmək,   təhlil 

etmək, təqdimat hazırlamaq asan deyil. Bu zaman müəllimin şagirdlərin maraq və bacarıqlarını  nəzərə 

alması zəruridir. 

          Ədəbiyyat dərslərinin müxtəlif tiplərindən ( induktiv və deduktiv dərs) və növlərindən ( icmal dərsləri, 

bədii əsərlərin öyrənilməsi dərsləri, nitq inkişafı dərsləri və s.) istifadə də müasir təlimin mühüm 

elementlərindəndir. Çalışmaq lazımdır ki, bütün  dərslər  bir-birinə bənzəməsin, yeknəsəq olmasın.  

 İnteraktiv texnologiyalar müəllim və şagirdlərə  çevik fəaliyyət imkanı yaradır.  Qruplar arasında 

qarşılıqlı əlaqə, problemli sual, tapşırıq üzərində işləmək, məlumat toplamaq, ümumiləşdirmək, təqdim 

etmək prosesində şagirdlər öyrənmə üçün yeni imkanlar əldə edirlər. İnteraktiv təlim texnolıogiyası  

şagirdlərin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olduğu, ümumi bir problemin həlli üzərində işlədiyi metod və 

üsulların bütöv bir kompleksidir. İnteraktiv texnologiyalar məktəblərdə, problemli mühazirələr, müzakirələr 

vasitəsilə həyata keçirilir ki, burada şagirdlər öz fikirlərini təqdim edə, fikirlərini əsaslandırmağı, mübahisə 

etməyi öyrənirlər. 

Açar Sözlər: Innovativ, Ədəbiiyyat, Təlim, Texnologiya, Yaradıcı, Müstəqil, Tənqidi, Təfəkkür  

Keywords: Innovative, Literature, Training, Technology, Creative, Independent, Critical, Thinking 
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EUONYMUS EUROPAEA L. CÜCƏRTĠLƏRĠNĠN EX SITU ġƏRAĠTĠNDƏ BÖYÜMƏ 

XÜSUSĠYYƏTLƏRĠNĠN TƏDQĠQĠ 

 

Kəmalə Məmmədova Abdin qızı,  
Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.  

 

XÜLASƏ 

Məqalədə ilkin inkişaf dövründə Euonymus europaea L. növünün ex situ şəraitində cücərtilərinin böyümə 

xüsusiyyətləri təhlil edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, Abşeron şəraitində cücərtilərin böyüməsi may-iyun 

ayları daha intensiv gedir. İlkin inkişaf dövründə yerüstü və yeraltı hissənin formalaşması temperaturdan, 

torpaq və suvarma şəraitindən asılı olur.   

Açar sözlər: Euonymus Europaea L., Ex Situ, Cücərti, Kök Sistemi, Böyümə Və Inkişaf Toxmacar. 

 

В статье анализируются особенности роста сеянцев бересклета европейского L. в условиях ex-situ в 

период начального развития. Установлено, что рост сеянцев в условиях Абшерона более интенсивен 

в мае-июне. При начальном развитии формирование надземной и подземной частей зависит от 

температуры, почвы и условий орошения. 

Ключевые Слова: Euonymus Europaea L., Ех Situ, Проросток, Корневая Система, Рост И Развитие, 

Сеянец 

 

The article analyzes the growth characteristics of seedlings of Euonymus europaea L. in ex-situ conditions 

during the initial development. It was determined that the growth of seedlings in the conditions of Absheron 

is more intensive in May-June. During the initial development, the formation of surface and underground 

parts depends on temperature, soil and irrigation conditions. 

Keywords: Euonymus Europaea L., Ex Situ, Germination, Root System, Growth 

 

 

GĠRĠġ 

 Hazırda Bakı şəhərində və onun ətraf rayonlarında insanların istirahəti və sağlamlığı üçün yeni 

memarlıq üslubunda salınan park və bağların bəzədilməsi yüksək dekorativlik xüsusiyyətinə malik olan ağac 

və kol bitkilərinin seçilərək becərilməsini tələb edir. Quru subtropik iqlimə malik olan Abşeron 

yarımadasında yaşıllıqların salınması üçün ekoloji mühit şəraitinə tələbkar olmayan, xəstəliklərə davamlı, 

yüksək dekorativlik xüsusiyyəti ilə seçiən bitkilərin istifadə edilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Belə 

perspektivli bitkilərdən biri Euonymus L. cinsinə aid olan Euonymus europaea L. növüdür. 

 Celastraceae R.Br. fəsiləsniə aid olan Euonymus L. cinsi Avropada, Asiyada, Şimali və Cənubi 

Amerikada yayılan 60 növü özündə təmsil edir. Qafqazda 8 növü, Azərbaycanda 5 növü təbii halda 

yayılmışdır. Böyük Qafqazın (Azərbaycan) şimal-şərq hissəsinin dendroflorasında 4 növünə rast gəlinir 

(Euonymus europaea L., E.latifolia (L.) Mill., E.leiophloea Stev., E.verrucosa Scop.) [7,8,12]. 

 2-4 m hündürlüyündə kol bitkisi olan Euonymus europaea L. növü yüksək dekorativlik xüsusiyyəti 

ilə fərqlənir, belə ki, sentyabr-oktyabr ayları parlaq cəhrayı rəngli, şarşəkilli armudvarı qutucuq meyvələri, 

narıncı rəngli arillusla örtülü toxumları kolun yaşıl yarpaqları üzərində gözəl bir memarlıq dizaynı yaradır 

(şəkil 1.). 
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Şək. 1. Euonynus europaea L. növünün meyvələri və toxumları 

Azərbaycanda aparılan tədqiqat işlərində bir çox ağac və kol bitkilərinin cücərtilərinin bioekoloji 

xüsusiyyətləri, morfogenezi, böyümə xüsusiyyətləri öyrənilmişdir [1,2,3,4,5].   

 Bir sıra bioekoloji xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq, bizim tərəfimizdən Abşeron şəraitində Avropa 

gərməsövünün ilkin vegetasiya dövründə böyümə xüsusiyyətləri tədqiq edilmişdir. 

 

MATERĠAL VƏ METODĠKA 

 Tədqiqat işi AMEA-nın Mərkəzi Nəbatat bağının təcrübə sahəsində aparılmışdır. Tədqiqat obyekti 

olaraq Euonymus L. cinsinə aid olan Euonymus europaea L. növü öyrənilmişdir. Növün toxumları Böyük 

Qafqazın şimal-şərq hissəsinin Qusar rayonunun Kuzin kəndi yaxınlığındakı meşələrdən yığılmışdır. 

 Aparılan tədqiqat işinin əsas məqsədi ex situ şəraitində tədqiq edilən növün cücərtilərinin bioloji 

xüsusiyyətlərini, birinci vegetasiya dövründə kök sisteminin quruluşunun, böyümə və inkişaf dinamikasını 

öyrənmək olmuşdur. Avropa gərməsövunun cücərtilərinin morfoloji xüsusiyyətləri İ.T.Vasilcenkonun [6], 

İ.Q.Serebryakovun [11], kök sistemi V.A.Kolesnikovun [9], böyümə və inkişafı A.A.Molcanov və 

V.V.Smirnovun [10] metodikalarından istifadə etməklə öyrənilmişdir. 

NƏTĠCƏLƏR VƏ ONLARIN MÜZAKĠRƏSĠ 

 Abşeron şəraitində apardığımız tədqiqat işləri göstərmişdir ki, payız səpinindən 137-150 gün sonra 

Euonymus europaea L. növünün toxumlarından hipokatil cücərtilər əmələ gəlir. Növün toxumlarlı 

cücərərkən ilk əvvəl rüşeym kökcüyü inkişaf edərək əsas kökü əmələ gətirir, sonra isə hipokatil inkişaf 

edərək ləpə yarparlarını torpağın üzərinə qaldırır və assimilyasiya prosesi həyata keçirilir. Cücərtilərin ləpə 

yarpaqları tünd yaşıl rəngli, 23-26 mm uzunluğunda, 12-19 mm enində olub, oval formalıdır, yuxarı 

hissədən enliləşmiş dəyirmidir. Saplağı 2-3 mm-ə çatır. Üst hissədə tünd yaşıl, alt hissədə bir qədər 

solğundur. Hipokotilin uzunluğu 25-35 mm, eni 1,5 mm olur.  

 Aparılan fenoloji müşahidələrin gedişində alınan nəticələrdən müəyyən olunmuşdur ki, Avropa 

gərməsövünün aprel ayında əmələ gələn cücərtiləri üzərində 10 gündən sonra ilk həqiqi yarpaqlar formalaşır 

və qarşılıqlı düzülür. Kiçik yarpaq altlığı əmələ gəlir. İlk həqiqi yarpaqlar formasına görə yetkin bitkinin 

yarpaqlarına bənzəyir və 30 günlük cücərtilər üzərində definitiv forma alır. Ilk həqiqi yarpaqlar lansetşəkilli 

olub, açıq-yaşıl rənglidir, kənarları mişardişlidir. Uzunluğu 25 mm, eni 15 mm-dir, qısa saplaqlıdır (3 mm). 

Epikotilin uzunluğu 16-25 mm-ə çatır. İlk həqiqi yarpaqların əmələ gəlməsindən 10-15 gün sonra cücərtilər 

üzərində ikinci cüt həqiqi yarpaqlar inkişaf edir. 30 günlük cücərtilərin boyu 6,5 sm-ə, 60-90 günlük 

cücərtilərin boyu müvafiq olaraq 7,5; 9,5 sm-ə çatır. Gövdə üzərində 4 həqiqi yarpaq formalaşır (şəkil 2).  

 

 
Şək. 2. Euonynus europaea L. növünün cücərtilərinin inkişafı (10, 30, 60, 90 gün). 

 Tədqiq olunan növün cücərtilərinin böyümə və inkişafını öyrənərkən məlum olmuşdur ki, böyümə 

may-iyun ayları intensiv gedir. Temperaturun yüksəlməsi ilə əlaqədar, iyul-avqust ayları bu proses zəifləyir, 

nisbi sakitlik dövrü başlanır, sentyabr-oktyabr ayları yenidən böyümə müşahidə edilir. 

 Apardığımız tədqiqat işində Avropa gərməsövünün birinci vegetasiya dövründə kök sisteminin 

morfologiyası, 10, 30, 60, 90 günlük cücərtilərin, 1 illik toxmacarların kök sisteminin böyümə xüsusiyyətləri 

öyrənilərək bir çox nəticələr əldə edilmişdir. Alınan nəticələrə görə, 10 günlük cücərtilərin boyu 4,5 sm, əsas 

kökünün uzunluğu 5,5 sm-ə çatır və üzərində incə, zərif yan köklər formalaşır.  

Tədqiq edilən növün kök sisteminin böyümə göstəriciləri 1 saylı cədvəldə verilmişdir.  

 

Cədvəl 1. 
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Abşeron şəraitində Euonymus europaea L. növünün 10-90 günlük  

cücərtilərində kök sisteminin böyüməsi 

 

Növ gü

n 

Əsas kök Yan kök Gövdə 

Uzunluu 

sm 

Kök 

boğazını

n 

diametri, 

mm 

İri yan 

kökləri

n sayı, 

ədəd 

Uzunluğu

, sm 

Diametr

i mm 

Hündürlüy

ü sm 

Diametr

i 

mm 

Euonymus 

europaea 

10 5,5 0,5 - - - 4,5 1 

30 7,5 1 4 3,5 0,5 6,5 1,5 

60 15 2 12 9 1 7,5 1,5 

90 19,5 2 16 12 1 9,5 2 

 

Cədvəldən göründüyü kimi 30 günlük cücərtilərin əsas kökünün uzunluğu 7,5 sm, yan köklərin 

uzunluqları 3,5 sm-ə çatır.  

 

     
                  a                                           b                                                c 

Şək. 3. Euonynus europaea L. növünün kök sistemi: 

 a) - 10 günlük cücərtilər 

b) - 30 günlük cücərtilər 

 c) - 90 günlük cücərtilər 

 

 Əsas kökünün uzunluqları 60, 90 günlük cücərtilərdə müvafiq olaraq 15 sm, 19,5 sm, yan köklərinki 

9 sm, 12 sm olur. 60 günlük cücərtilərdə yan köklərin üzərində 2-ci dərəcədən yan köklər inkişaf edir. 90 

günlük cücərtilərin kök sistemi çoxlu sayda yaxşı inkişaf edən 2-ci dərəcədən yan köklərin olması ilə 

fərqlənir. 1-ci və 2-ci dərəcədən yan köklərin yaxşı inkişaf etməsi Avropa gərməsövünün kök sisteminə 

torvarı forma verir . 

 Vegetasiyanın sonunda Avropa gərməsövünün toxmacarlarının əsas kökünün uzunluğu 20,5 sm-ə, 

gövdəsinin hündürlüyü 11 sm-ə çatır. Əsas kök üzərində çoxlu sayda 1-ci və 2-ci dərəcədən yan köklərin 

olması, onların torpaq qatlarında yanlara və aşağıya doğru yayılması, kök sisteminin torvarı şəkil alması 

növə xas olan xarakterik xüsusiyyətdir. 

 Birillik toxmacarlar üzərində yan köklərin uzunluğu 14 sm-ə, 2-ci dərəcədən yan köklərinki 6-7 sm-ə 

çatır (cədvəl 2, şəkil 4). 
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Şək. 4. Euonynus europaea L. növünün 1 illik toxmacarının boyu və  kök sistemi. 

 

Cədvəl 2. 

Abşeron şəraitində Avropa gərməsövünün 1 illik toxmacarlarının  

kökünün və yerüstü hissəsinin böyümə göstəriciləri 

 

 

 

Növ 

 

 

il 

Əsas kök Yan köklər Gövdə 

Uzun-

luğu, 

sm 

Kök 

boğazın

ın 

diametr

i, mm 

İri yan 

kökləri

n sayı, 

ədəd 

Uzunluğ

u  

sm 

Diamet

r 

mm 

2-ci 

dərəcə 

yan 

kökləri

n sayı 

Hündürl

ük 

sm 

Diamet

r mm 

Euonymu

s 

europaea 

1 20,5 3 17 14 1 65 11 2 

 

 Avropa gərməşövü növünün cücərtilərinin kök sistemi ağımtıl, açıq-sarımtıl rəngdə olub, 1-ci və 2-ci 

dərəcədən yan köklərin yaxşı inkişaf etməsi ilə xarakterizə olunur.  

 Aparılan tədqiqat işində alınan nəticələrin təhlilinə əsasən qeyd etmək olar ki, Abşeronun quru 

subtropik iqlim şəraitində Avropa gərməsövü növünün cücərtilərinin yaxşı böyüməsi və inkişaf etməsi, ilkin 

vegetasiya dövründə yerüstü, eyni zamanda yeraltı hissənin formalaşması temperaturdan, torpaq və suvarma 

şəraitindən asılı olur. 
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PAŞA QƏLBINUR POEZIYASININ FƏRDI ÜSLUB 
 

Aytən Heybətova 
ADPU, Ədəbiyyatın texnologiyaları kafedrası 

 

Paşa Qəlbinur poeziyasının fərdi üslub və yenilik müstəvisində təhlili ədəbi-mədəni axarın ümumi 

xronikasında dayanan və xüsusi mərhələ səciyyəsi ilə diqqəti cəlb edən XIX əsri də diqqət önünə gətirməyi 

gərəkli edir. Əlbəttə bu mərhələnin özünün genetikası bir istiqamətdə  etnokulturoloji sistemin ümumi 

formulasına hesablanır və XVII-XVIII əsrlərdən başlayan yeniləşmənin yeni tipi olaraq təsəvvür 

formalaşdırır. Çünki ədəbiyyatda Vaqif mərhələsi olaraq xarakterizə olunan XVIII əsr  tarixi diaxroniyası ilə  

yeni təfəkkür tipologiyasını və onun ədəbi-nəzəri konsepsiyasını müəyyənləşdirdi. XIX əsrdən başlayaraq 

şeirdəki fəlsəfi mühakimələrin yerini müasirlik və real obrazların lirik təzahürü tutmuşdur. M.P.Vaqif, 

M.V.Vidadi timsalında ədəbiyyatın kəsb etdiyi məzmun daxili mahiyyəti ilə  yeni məcraya yönəlmiş, 

realizm üstünlük qazanmağa başlamışdır. Q.Zakir, S.Ə,Şirvani, A.Bakıxanov, M.Ə.Sabir, A.Səhhət və s. 

sənətkarların simasında tarixi-mədəni axarın ümumi diferensasiyası forma, struktur, üslub və s. məsələlərin 

periferik xarakterliliyi ilə şərtlənir. 

XVIII əsrdən ədəbi-mədəni sferada başlayan milli birlik, bütövlük düşüncəsi siyasi sferada özünü 

göstərən qarşıdurmalar, əvvəlki birlikdən parçalanmaya və parçalanmadan birliyə prinsipinin tarixi-fəlsəfi, 

ictimai-siyasi aurasına bağlanmaqla, həm də reallığı sərgiləyir. Ona görə də bütünlükdə XIX əsr boyu gedən 

proses əsrin sonunda və XX əsrin əvvəlində ən möhtəşəm mərhələsini yaşayır. Realistlərin, romantiklərin və 

həm də bunların ortaqlığında dayanan maarifçilərin düşüncə və əqidə mücadiləsində keyfiyyət göstəriciləri 

ilə xüsusi məzmun daşıyır. Bu mərhələ bütün aspektlərdə milli özünü axtarış və özünü dərk dövrü olaraq 

mövcud ictimai-siyasi sferada problemlərin həllinə kökləndi və onun həlli üsul, yolları üzərində mücadiləyə 

qərar verdi. Bütün bunlar isə özlüyündə fikir və yanaşma fərqliliyindən, onun bədii mühitdə ifadəlilik 

formalarına qədər bir rəngarəngliyi əhatələdi. M.Ə.Sabir, A.Səhhət, M.Hadi, Ə.Hüseynzadə, H.Cavid, 

Ə.Cavad, C.Cabbarlı, S.Vurğun, M.Müşfiq və başqalarının timsalında  ciddi faktura ilə müəyyənləşir. Bütün 

səviyyələrdə baş verən milliləşmə həm də janr səviyyəsində əlavələrin və genişlənmələrin təzahür formaları 

ilə şərtlənir. Tendensiya qarşıdurmaları, ideya mücadilələri ilə ədəbi-mədəni mühiti əhatələyən bədii 

düşüncə, həm də janr tipologiyasında da bir özünəməxsusluq formulu olaraq ənənəvi olandan əlavə yenilərin 

də boyartımına şərait yaratdı. 
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KÖMƏKÇI NITQ HISSƏLƏRINDƏ ENANTIOSEMIYA HADISƏSI 
 

Niftəliyeva Elnarə Gülağa qızı 
ADPU, Müasir Azərbaycan dili kafedrasının doktorantı 

 

Köməkçi  nitq hissələrinin bir qismi  eyni səs tərkibinə malik əks mənalı  sözlərdən ibarətdir. 

Köməkçi nitq hissəsi olan bu sözlərin morfoloji-qrammatik xüsusiyyətlərini  aydınlaşdırmaq  enantiosemiya 

hadisəsinin dilimizdə geniş və ətraflı təqdiqinə  imkan  yaradır. 

Eyni səs tərkibinə malik əks mənalı ədatlar 

   Da - də ədatı 

Cümlə daxilindəki  sözlərin,  ya söz birləşmələrinin, ya da  bütünlükdə cümlənin mənasını 

qüvvətləndirməyə  xidmət edən   eyni səs tərkibinə malik  da, də  qüvvətləndirici ədatı  həm bağlayıcı, həm 

də ədat kimi  işlənə bilir və iki əks məna bildirir: yəqinlik, yaxud haqqında söhbət gedən şeyin mütləq 

olacağını, baş verməli olduğunu bildirir və bəzən haqqında söhbət gedən məsələyə  qarşı danışanın şübhə, 

ya inamsızlıq  hissini ifadə edir. Bu  ədatın ifadə etdiyi əks mənalar aşağıdakılardır:   

 1. Yəqinlik,  yaxud haqqında söhbət gedən şeyin mütləq olacağını, baş verməli olduğunu bildirir  

Mühəndisliyə  həvəsi  çoxdur, olacaq  da. 

Yerlər də, göylər də.. bu çox böyükdür 

Nə deyim, ağıl da başa bir yükdür. 

O cür kəskin məharət bir də  doğmaz, bir də doğrulmaz  (38,94). 

2. Bəzən haqqında söhbət gedən məsələyə qarşı danışanın şübhə, ya inamsızlıq hissini ifadə edir 
Sən bəni bircə an gözləməsən də 

Səni ömrüm boyu gözləyəcəyəm! 

Sən bəni bircə yol səsləməsən də 

Səni ömrüm boyu səsləyəcəyəm  
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ARAN-ALBAN SÖZÜ APELYATIVI ARXAIKLƏŞƏN TOPONIM KIMI 
 

Ġradə Kərimova 
 ADPU, Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının Müdiri, dosent 

 

Mənbələrdə Albaniya ərazisində çoxlu yer adları qeydə alınmışdır. II əsr Roma müəllifi 

Klavdi Ptolemey  Albaniya ərazisində 29 yaşayış məntəqəsi və 5 çay adını çəkir. Adları qeyd olunmuş 

toponimlərin bəzilərinin etimologiyası hələ də izah olunmamışdır. Q.Qeybullayev onun göstərdiyi Sanua, 

Qelda, Alam, Baruka, Tabilaka və İobula toponimlərini müvafiq olaraq Albaniyanın Xeni, Qelavu, orta 

əsrlərdə Olom, Ulam və müasir Berikey (Dərbənd rayonunda), Tövlə (Qəbələ rayonu) və Balakən adları ilə 

qarşılaşdırır. Maraqlıdır ki, Ptolemey Sioda toponimini Kürlə Arazın birləşdiyi yerdə (təxminən 

indiki Cavad kəndinin yerində) olduğunu qeyd edir. Ehtimal ki, bu toponim Suv və Ada çayların 

qovuşduqları yürdə üç tərəfdən su ilə əhatə olunan ada formalı yer sözüdür və Suada toponimi zaman 

keçdikcə Cavad formasını qəbul etmişdir. Ptolemeyin qeyd etdiyi Alban, Qelda, Kamexiya, Osika və Tilbida 

toponimləri müvafiq surətdə Albaniyanın Alban, Gel, Şamake, Şaka və Silb tayfalarının adlarını əks etdirir. 

Ptolemeyin qeyd etdiyi Alam toponimi türkcə olam//olom keçid sözündən ibarətdir. İori və Alazan 

çaylarının qovuşuğunda orta əsrlərdə Olom toponimi mövcud olmuşdur. . 

   Albaniya toponimlərinin çoxu  Musa Kalankaytuklunun ―Alban tarixi‖ndə qeyd edilmişdir. Lakin 

tədqiqat göstərmişdir ki, bu mənbədə göstərilən yer adlarını iki qismə ayırırlar: Albaniyada yaşamış 

tayfaların adlarını əks etdirənlər; yerin müsbət və mənfi relyef formalarını bildirən sözlərdən ibarət olanlar. 

Birinci qrupa Habant, Arajank, Arandjinak, Aranrot, Qarqar, Qoroz, Kanqark, Kolb, Kolt, Medz-Arank, 

Medz-Kolmank, Pazkank, Trtu, Tuçkatak, Çol, Çur, Xarqlank, Xunanakert və s. aid edilir. Bu toponimlərin 

Albaniyada yaşayan türkmənşəli Abant, Araz, Aran, Qarqar, Gorus, Kəngər, Kol (Kul), Çol (Çul), Peçeneq, 

Tərtər, Katak, Xun (Hun) tayfalarının adlarını əks etdirir. Albaniyanın Lpink, Lubnas, Hereti və Xeni 

toponimləri isə Dağıstan mənşəli tayfaların adlarını əks etdirir. 

Alban tarixçisi M. Kalankaytuklu yazır ki, Alban elinə hökmdar təyin edilən Aran Yafəs soyundan 

olan Sisaqın nəslindən idi. Göründüyü kimi, yazar Aran adını Yafəs soyu ilə bağlayır, dolayısı ilə Alban 

elinin Aran adlanması hökmdarın adına bağlanır. Əslində isə, Alban və Aran adları sinonim sözlərdir və hər 

ikisi ―bahadır‖ anlamında alp-an, ər-ən sözləridir. Bu Aran ölkəsi haqqında Zaxariy Ritor da (VI əsr) 

məlumat verir. Belə ki, Aran adının türklər, özəlliklə azər boyları ilə bağlı olması şübhə doğurmur, bunu 

qaynaqlarda işlənən aran sözü və I əsrdə Alban (Aran) elbəyinin Aran adı aydın sərgiləyir: Azərbaycanda 

Arandağı, Aran kəndi, Arandüzü, Aranqala, Arançı təpələri, Aranbad, Yazı-Aran, Türkmən-Qaraqalpaq 

ellərində Aranlar təpəsi, Aranjı, Aranşı boyları, Dağıstanda Aran, Aran-kutan, Aran-bulaq, Muq-Aran, 

Arantay. Aran adı Alban adının sinonimi olsa da, onun kökündə iki müxtəlif məna daşıyan ―ar‖ komponenti 

dayanır. Ona görə də, ar sözlərindən iki ―aran‖ sözü yaranmışdır. Bunlardan biri Azərbaycanda maldarlığın 

yarandığı çağlarda yaylaq-qışlaq yaşamı ilə ortaya çıxmış qədim etnoqrafik çalarlı coğrafi termindir və 

yaylaq yeri olan dağlıq bölgələrdən havasının mülayimliyilə fərqlənən düzən çölləri, ovalıqları bildirir. 

İkinci ―aran‖ sözü isə şumer dilinə də vaxtilə eren (ərən) şəklində keçmiş qədim Ön Asiya izoqlosudur. Belə 

ki, ―qışlaq‖ və ―ərən‖ mənalarını bildirən aran sözü omonimlərdir. İkinci aran ―alp‖ sözünün sinonimi 

olduğu üçün, Aran (ər-an) və Alban (alb-an) adları arasında leksik fərq yaratmır, çünki alp-ərən, alb-eri eyni 

mənalı sözlərin qoşa işlənməsini əks etdirən deyimlərdir. Ona görə də, alban ―bahadır‖ sözü kimi, aran 

―ərən, bahadır‖ sözü də boy adına çevrilə bilmişdir. Deməli, eyni leksik anlamlı etnonimdən yaranan Aran 

və Alban ölkə adları bir-birindən, uzaqbaşı, azər dilinin ayrı-ayrı dialektləri üzrə işlənmə tezliyilə fərqlənən 

xoronimlərdir, III əsrə aid part və yunan ikidilli yazısında Aran adının qarşılığı kimi Alban adının verilməsi 

də bunu təsdiq edir. Göründüyü kimi, həm ―qışlaq‖ anlamlı aran sözü, həm də boy adı bildirən aran sözü yer 

adı kimi işlənə bilir. Aran dağı, Aranbad, Aran eli, Aran təpələri kimi toponimlər, Aran şəxs adı, aran dili 

deyimi, Dorbet Aran, Muq-Aran kimi qoşa etnonimlər əgər aran boy adı ilə bağlıdırsa, Yazı-Aran, Mets-

Arank (Böyük Aran), Tos-Aren (Düz Aran), Arandüzü, Arançı təpələri kimi toponimlər və arançı etnonimi 

―qışlaq‖ anlamı olan aran coğrafi terminilə bağlıdır. Beləliklə, Alban və Aran adları ilə ilgili örnəklərin 

gözdən keçirilməsi Alvan, Ağvan adlarının da Alban adından törəndiyi və Aran ilə Alban adının eyni anlam 

daşıdığı aydınlaşır, həm də bəlli olur ki, bu xoronimlərin dördü də zaman aşamasında müxtəlif dialektdə 

eyni ölkənin adını bildirir: 

Ar/ər-an  aran/ərən-aran (etnonim) Aran (antroponim, toponim, xoronim) 

Ar-an-qışlaq-Aran (toponim) Muğan 

Aran-çı yatıq (etnonim) tat 

https://az.wikipedia.org/wiki/Ptolemey
https://az.wikipedia.org/wiki/D%C9%99rb%C9%99nd
https://az.wikipedia.org/wiki/Q%C9%99b%C9%99l%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/Balak%C9%99n
https://az.wikipedia.org/wiki/Cavad_(Sabirabad)
https://az.wikipedia.org/wiki/Musa_Kalankatl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Alban_%C3%B6lk%C9%99sinin_tarixi
https://az.wikipedia.org/wiki/Qarqarlar
https://az.wikipedia.org/wiki/Goruslar
https://az.wikipedia.org/wiki/K%C9%99ng%C9%99rlil%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/Pe%C3%A7eneql%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/Hunlar
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Alıb-an-alban/alpan-alban (etnonim), Alban (toponim, xoronim) 

M.Xorenatsi I əsrdə Aran adlı başçısı olan Alvan ölkəsinin Borçalı sınırındakı Xunan qalasından 

Araza qədər uzandığını yazır. Yaqut əl-Həməvi də yerli dildə Arran adlanan geniş vilayətin Gəncədən 

Beyləqana, Araza qədər ərazini əhatə etdiyini qeyd edir. Bu bəlgələrin hər ikisində Alvan və Aran xoronimi 

Alban adına sinonimdir, ona görə də, bəzi alimlər Alban elinin Kürdən aşağı əraziləri əhatə edib-etməməsilə 

bağlı boşuna dartışırlar. 

Bundan əlavə Alb Ərən antroponiminə diqqət yetirməyimiz də yerinə düşər. Belə ki, Alb Ərən Dədə 

Qorqudun II boyunda Sufi Sandal Məlikə qan qusduran Oğuz qəhrəmanı kimi təsvir edilmişdir. ―Alb Ərən‖ 

antroponimindəki alb ―igid, qəhrəman‖ anlamlı arxaik alp titulunun fonetik deformasiyaya uğramış 

variantıdır. S.Əliyarov yazır: ―M.Qaşqarlıda ―alb‖ şəklində işləndiyini nəzərə alsaq, ―alpanlar‖ ilə 

―albanlar‖ın tam qrammatik eyniliyi üzə çıxmış olur‖. 

―Alp, Alp ər - böyük fıziki gücü olan, döyüş sənətinin bütün qanunlarına yiyələnmiş igid, igidlər 

başı, döyüşçü ər; sonralar daha çox dilimizə gəlmə olan qəhrəman, bahadır sözləri ilə əvəz olunmuşdur. 

Qədim türk dövlətlərində alp sosial baxımdan imtiyazlı bəy (beq) zümrəsindən yüksəkdə tutulurdu‖. 

1 ―Kitabi-Dədə Qorqud‖da daha çox ―alp‖ fonetik variantında müşahidə edilən (Alplar başı Qazana 

zərb urdı). Həmin titulu R.Xalıqova ―dəli‖ rütbəsi ilə müqayisə edir: ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanında qoca 

nəsil ―alp‖, gənc nəsil isə ―dəli‖ rütbəsini daşıyır. Qazan xana, Aruza, Rüstəmə və başqalarına ―alp‖la 

müraciət edilir (Alp Ərənlər başçısı Qazan xan, Alp Ərən, Alp Aruz). ―Dəli‖ ləqəblilər gənc nəslə aiddir 

(Alp Aruzun oğlı Dəli Budaq, Dəli Qarçar, Dəli Domrul, Dəli Dondar və s.). Sonrakı yüzilliklərdə ―alp‖ 

sözü tədricən unudulur və ―dəli‖ sözü ilə əvəz olunur. Məsələn, ―Koroğlu‖ dastanının bütün qəhrəmanları 

artıq dəli ləqəbini daşıyırlar. 

2 Qədim türk ad sistemi baxımından səciyyəvi olan ―alp‖ titulu əfsanəvi Turan hökmdarı Alp Ər 

Tonqa (Əfrasiyab) adında, həmçinin Orxon-Yenisey abidələrindəki antroponimik vahidlərdə müşahidə edilir 

(Alp Urunu, Alp Şalçı). ―Alp‖ titulu rus ad sistemində türk mənşəli Arslan adı ilə birlikdə iştirak etmişdir 

(Alparaslan). 

Alb Ərən antroponimindəki Ərən adı ilk dəfə I əsrin ortalarında alban çarının adı (Aran-Ərən) kimi 

işlənmişdir. Həmin ad Orxon-Yenisey abidələrində Ərən Uluğ şəklində müşahidə edilir. Alb Ərən 

antroponiminin ikinci komponentinin apelyativi ―igid, qorxmaz, qəhrəman, cəsur, döyüşçülər‖ anlamlı 

arxaik ―ərən‖ sözüdür. 

Alb Ərən antroponiminin apelyativlərinin leksik semantik izahı göstərdi ki, hər iki apelyativ - alp və 

ərən igidlik, cəsurluq, qəhrəmanlıq xəttində birləşir. Bu da qədim və müasir türk adlarındakı daha qüdrətlilik 

simvolu ilə bağlıdır. 

Qafqaz Albaniyasının mübahisəli və təhrif edilmiş tarixini öyrənmək və araşdırmaq bir alban (alpan) 

türkü olaraq məni daim düşündürmüş və bu mövzuya münasibət bildirməyə sövq etmişdir. 

Qədim Çin mənbələrində, hun оrdulаrındа хüsusi təlim görmüş, təkbətək, əlbəyаха döyüş ustаlаrınа 

Аlpаqut (özbəklərdə аlpаmış, оğuzlаrdа аlpərən) аdı vеrildiyi göstərilir və hunlаrın Yunаn mənbələrində 

Аlbihun аdlаnmаsı dа bəllidir. Böyük mütəfəkkir, tаriхçi, şаir Аbbаsqulu Аğа Bаkıхаnоv Аlbi (Аlbiоs) 

sözünün– ―аğ‖ mənаsını qəbul еtsə də, Türk dünyаsındа аlp (аlb-albay) dаhа çох– ―peşəkar döyüşçü‖ 

mənаsındа işlənmişdir. Qədim türklərin yаşаdığı ərаzilərdə, əsаsən Qаfqаzdа yаyılmış Аlpаn, Аlpоut оbа, 

yurd, tаyfа аdlаrının həmin Аlbihunlаrdаn, Аlpаqulаrdаn qаlmа оlmаsı еhtimаl оlunа bilər: Аlbihun- 

Аlpuhun- Аlpоun- Аlpаn. Hun tаyfаlаrındаn subаr, хəzər, bulqаr və qıpçаqlаrın bu ərаziyə hücum еtməsi, 

köçürülməsi də məlum fаktlаrdаndır. Аmmа Sаklаrın Hunlаrdаn çох öncədən bu ərаzidə məskunlаşdığı, 

dövlət qurduğu bəlli оlduğu üçün bu еhtimаlı qəbul еtmək bir qədər çətinləşir. Hər hаlda Аzərbаycаn 

Rеspublikаsının аltı rаyоnundа və cənubi Аzərbаycаndа Аlpоut (Аlpоud) kəndləri, Ucаr rаyоnundа Аlpı 

kəndinin оlmаsı və məskunlаşmа tаriхlərinin ilk оrtа əsrlərdən bаşlаnmаsı Hun аlpоqutlаrın bu ərаzilərdə də 

yаyılmаsını təsdiq еdir. 

Bunturklər е.ə I minillikdə əsаsən Qаfqаzdа yаşаdığı qеyd оlunаrаq tеz-tеz аdı çəkilən, sоnrа isə tаriх 

səhnəsindən tədricən yоха çıхmış хаlqdır. Е.ə. IХ əsrin əvvəllərindən Хəzər (kаspi) dənizinin cənubi-qərb 

sаhillərində və Kür çаyı bоyuncа düzənlik ərаzilərdə mövcud оlmuş Kаspilər (Хəzərlər) ölkəsinin 

(Kаspiаnаnın) əsаs əhаlisi də Tiflis yахınlığındа Kаspi аdlı şəhər sаlmış bunturklər оlmuşdur. Bаşqа bir 

vеrsiyа tərəfdarları Аzərbаycаnın qədim ―Хəzərbаyqаn‖ оlmаsını, Kаspiаnаnın dа ―Хəzərlər məskəni‖ 

аnlаmınа gəldiyini, хəzərlərin isə tаt və türk хаlqlаrındаn ibаrət yəhudi dinli, iki dilli bir tаyfа birləşməsi 

kimi mövcud оlduğunu (tаtsız türk оlmаz, bаşsız börk) fаktlаrlа оrtаyа qоymаqdаdır. Е.ə. IV əsrdən еtibаrən 

buntürklərin yаşаdığı ərаzilərdə аlbаn еtnоsu gözə dəyməyə və bu ərаzilərin çох hissəsi Аlbаn ölkəsi 
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(Аlbаniyа) аdlаnmаğа bаşlаmışdır. Еlə bu dövrdən də Аlbаn dövlətinin yаrаnmаğа bаşlаdığını təsdiq еdən 

tаriхi mənbələr göstərilir. Mənə görə, аlbаnlаr həmin buntürklərdir; bеlə ki, buntürklər uzunmuddətli 

dövlətçilik (Kаspiаnа. Mаssаgеt) təcrübəsinə mаlik оlduqlаrı üçün ölkə-dövlət səviyyəsində qеyri-türk 

tаyfаlаrа dа (26 tаyfаnın əksəriyətinə) bu ölkə-хаlq-dövlət аdını qəbul еtdirmək məqsədilə "Еlbuntürk" 

аdının qısаcа оlаrаq "Еlbun" rəsmi dеyiliş və yаzılışı işlədilmiş və tаriхlərin yаzıldığı yаd dillərə sınmаqlа 

dа, dilimizdə, dаnışıqımızdа аdi hаl оlаn, səslərin yеrdəyişməsi, əvəzlənməsi, itməsi nəticəsində sözlərin 

əslindən bu və yа digər dərəcədə uzаqlаşmаsı üzündən də tədricən Еlbun//Əlbun//Аlbаn//Аlpаn şəklinə 

düşməsi mümkündür. Tаriхi mənbələrdə buntürklərin mənşəcə mаssаgеt (mаskаt)- şişpаpаqlı аtlı köçəri 

sаklаr оlmаsı və mаssаgеtlərin də prоtоtürk (türkün əcdаdı) оlduğu bildirilir. Qədim və bugünki dilimizdə 

bun//bün//bin sözü ―əsаs, özül, kök‖ mənаsı vеrməkdədir. Bеlədə Еlbuntürk – əsаs, kök, əcdаd türklərin еli, 

ölkəsi, yurdu оlmuş оlаr. Digər hаldа Аlbаnа//Аlpаn//Аlbаn//Аlvаn (sоnrаlаr Аğvаn- ərəb dili 

qrаmаtikаsınа, qrаfikаsınа uyğun оlаrаq) yеr, yurd, çаy, qаlа аdlаrı Аlbаn dövlətinin mövcud оlduğu 

dövrdən qаlmа аdvеrmələrin nişаnəsi də sаyılа bilər. Оdur ki, Аlbаniyа, аlbаn sözləri хаlq аdındаn 

götürüldüyü üçün еtnоnim sаyılmаlıdır. İbеriyаnın (Gürcüstаnın) Mеsхеt mаhаlının əsаs əhаlisi (28 min 

аilə) е.ə.VIII-VI əsrlərdən üzü bəri (Stаlin sürgün еdənəcən) buntürklər-mеsхеt (Ахıskа) türkləri оlmuşdur. 

Аlbаniyаnın şimаl-şərqində ölkənin bir mаhаlı kimi Mаskаt çаrlığı (Çаrı Sаnаtruk) mövcud оlmuş və əsаs 

əhаlisi nizəli türklərdən (buntürklər bu əlаmətlə tаnınırdı) ibаrət оlmuşdur ki, bu dа аlbаnlаrın və 

buntürklərin еyni хаlq оlmаsını dеməyə əsаs vеrən fаktlаrdаn sаyılmаlıdır. Belə ki, Аlbаnlаr qədim 

bunturklər (Еlbuntürk) оlub mənşəcə mаssаgеtdirlər və kеtаrlаrlа (Оdərlərlə-kе, ki yunаncа оd dеməkdir) 

qоhum tаyfаlаrdаndır. ―Kitаbi-Dədə Qоrqud‖dа, ―Оğuznаmə‖lərdə isə oğuzlаrlа qоhum tаyfа оlаrаq 

albаnlаrdаn bəhs еdilir. 

Bunlаrdаn bаşqа е.ə IV əsrə kimi Аrаzdаn Qаfqаzа Dərbənd kеçidinə (Аlbаn qаpısınа, əvvəllər 

Kаspi kеçidinə), Kür kеçidindən Хəzər dənizinə (Hirkаn gölünə, əvvəllər Kаspi dənizinə) qədər оlаn ərаzidə 

sаkаt еlаtı оlаn buntürklərin üstünlük təşkil еtdiyi Mаssаgеt çаrlığı dа mövcud оlmuşdur. Hunlаr və Sаklаr 

аrаsındа аrа-sırа müхtəlif səbəblərdən mühаribələr bаş vеrsə də, bu hаl Dədə Qоrqud dövründə bеlə 

qıpçаqlаr və оğuzlаr аrаsındа dаvаm еtsə də, hər iki хаlqın, qövmin türk kökənli- türkdilli оlmаsı məlumdur. 

Mаkеdоniyаlı İskəndərin оrdusundа оlаn аlbаnlаrı bu ərаzilərə yеrləşdirərək hаkimiyyəti də оnlаrа 

tаpşırdığını, Qаfqаz Аlbаniyаsının həmin dövrdən sоnrа mеydаnа çıхdığını mənbələrdən sitаt gətirərək 

sübut еtməyə çаlışаn tаriхçi аlimlərin tədqiqаtlаrı dа mövcuddur. Аntik müəlliflərin əsərlərində isə Аlbаn 

çаrının Mаkеdоniyаlı İskəndərə köpək bаğışlаmаsı hаqdа hеkаyət vаrdır. Bu hеkаyət Аlbаn dövlətinin hələ 

İskəndər zаmаnındа mövcud оlduğunu təsdiq еdir. Bildiyimiz kimi е.ə. I əsrin 65-ci ili Аğstаfаçаyın Kürə 

töküldüyü ərаzidə Rоmа sərkərdəsi Pоmpеyin qоşunu ilə döyüşə 40 minlik оrdu çıхаrаn Аlbаnlаr (mənbədə 

Аllаnlаr) və оnlаrın çаrı-sərkərdəsi Uruz dа tаriхə düşmüşdür. 

Z.Babayevin verdiyi məlumatlara əsaslansaq; ―A. Bakıxanov ―Alpan‖ adının ―Alban‖ adı ilə bağlı 

olduğunu qeyd etsə də, İran tarixçisi Bahar, Alpan adını ―İllipi‖ tayfa adı ilə bağlayır və illipilərin qədim 

lullubilər olduğunu göstərməklə, illipi//ilpin//elpan//alpan deyiliş formalarının nəticəsi olaraq Alpan adının 

meydana gəldiyini söyləyir. Buradan belə bir nəticə çıxır ki, ―Alban‖ sözü yaranana qədər ―Alpan‖ toponimi 

mövcud olmuş və ―Albaniya‖ adı da İllipi//Alpan//Alban (və ya Qafqaz Albaniyasının həmin ərazidəki 

vilayəti olan Lpina) deyiliş, yazılış formasının nəticəsi olaraq yaranmışdır. Azərbaycan Ensiklopediyasında 

qeyd edildiyi kimi, e. ə. I minillikdə kəndin ―Qalacıq‖ gürgahı ətrafındakı ərazidə Alpan//Albana 

―şəhərgahı‖ meydana gəlmişdir. Daha sonrakı dövrlərdə alpanlılar Xəzər dənizi ətrafı ərazilərə tədricən 

yayılmış və hazırda Dərbənd, Xudat ərazisində alpanlılarla eyni ləhcədə danışan türkdillilərin mövcud 

olması buna sübutdur. Qədim lullubilərin türk mənşəli olduqları ehtimal edildiyi kimi, alpanlılar da türkdilli 

xalqlar qurupuna mənsubdur. Roma tarixçisi Dion Kassi də albanların türk- massagetlərlə eyni mənşədən 

olduğunu yazmışdır.‖ Qədim tarixi mənbələrdə və xəritələrdə (Pliniy, Ptolomey, ―Tarixi-Dərbəndnamə‖) 

eramızın ilk əsrlərində Dərbəndlə Şabran arasında mövcudluğu təsbit edilən Çola viyayəti, Çola şəhəri ilə 

yanaşı bu vilayətin şimali-qərbində yerləşən Lpina vilayəti, Albana şəhəri də çox güman ki, Müşkürün indi 

də bir neçə kəndində alpanlıların yaşadığı Alpan düzündə, qışlağında daha dəqiqi isə bugünki Quba 

rayonunun qədim Alpan kəndi ərazisində ola bilərdi. Аlpаnlаrın, е.ə II əsrdən bаşlаyаrаq şimаldаn gələn 

Hun-Хəzər yürüşləri zаmаnı köçürülmüş Аlpqаn (Аlpqаm) аdlı uyqur tаyfаlаrındаn biri оlduğunu və Аlbаn 

çаrlаrının Zоbеrqаn (Subərqаn) sülаləsinin də bu tаyfаdаn- qəbilədən оlmаsını yеni vеrsiyа kimi irəli sürən, 

Çuvaşlarla alpanların da min il öncəyədək bir-birilə əlaqədə olan eyni türkdilli xalq olmaları və bu ərazinin 

Çola vilayəti adlanmasının bu səbəblə bağlı olduğunu deyən, аmmа əsаslаndığı tаriхi mənbəni hələ 

аçıqlаmаyаn tаriхçinin məqaləsinin və ya kitаbının çаpını gözləməli оlаcаğıq. M.C.Хəlilоv 
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Аlvаn//Аlbаn//Аlpаn sözünün göypərəst хаlqlаrın ildırım- оd аllаhlаrının (göy öküzü, səmа mаrаlı) аdı 

оlduğunu və sоnrаlаr həmin хаlqlаrın bu bаş аllаhlаrının аdıylа аdlаndığını, tаnındığını еlmi-nəzəri 

bахımdаn dаhа əsаslı sаyır. Bеlədə Аlpоut//Аlpоud tоpоnimlərinin də mənşəyini tаpmаq və mənа аçımını 

vеrmək хеyli аsаnlаşır. 26 müхtəlif аdlı, müхtəlif dilli və yа ləhcəli tаyfаlаrın- хаlqlаrın bir аdlа tаnınmаsı, 

bir аd аltdа birləşərək dövlət qurmаsı dа bu diqqətə lаyiq fikri təsdiqləyən fаktlаrdаndır. Hаbеlə ildırım, 

şimşək çахışınа, göy gurultusunа, çахmаq dаşınа, Göy qurşаğınа, əlvаnyаyа qоrхu, sеvgi qаrışıq müqəddəs 

münаsibət bu günümüzdə də qаlmаqdаdır. Q.Qeybullayev ―Alpanlılar kimlərdir‖ məqaləsində, müxtəlif 

bölgələrdə məskunlaşmış alpan tayfalarının türkdilli-türkkökənli olduğunu elmi etnoqrafik dəlillərlə sübut 

etməyə çalışmışdır. Bu mövzuda Ə.Fərzəlinin ―Alpan nələr deyir‖ məqaləsi də mövcuddur. Alban 

xaçpərəsliyi isə tanınmış türkoloq Murat Adcının da yazdıgı kimi mahiyyətcə türk tanrıçılığı olub (+) işarəli 

(şərqə, qərbə, şimala, cənuba hakim) tək Tanrı-göy Tanrı inancının uyğunlaşdırılmış forması idi ki, Roma 

papalığı, yunan xristianlığı tərəfindən qəbul edilməmiş, davamlı basqılarla zəiflədilmiş, nəhayət, işğalçı Rus 

imperiyası tərəfindən 1836-cı ildə erməni Qriqoryan kilsəsinə birləşdirilərək arxivləri də məhv edilmişdir. 

Kеçmişimizi bilmədən bu günümüzü qоruyа, gələcəyimizi qurа bilmərik.  

Tаriхi mənbələrdən də göründüyü kimi Аzəri türkü оlаrаq kökənimizin- еtnоgеnizimizin 

təşəkkülündə iştirаk еtmiş əsаs türk хаlqlаrı ilk növbədə yеrli Sаkа türkləri оlаn büntürklər (Аlbаnlаr), 

оğuzlаr və Hun türkləri оlаn хəzərlər, qıpçаqlаr, hаbеlə qismən fаrs, ərəb və Qаfqаzdilli tаyfаlаr оlmuşdur. 
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XÜSUSI ADLARIN TOPLANMASI VƏ ARAŞDIRILMASINDA FOLKLOR NÜMUNƏLƏRININ 
ƏHƏMIYYƏTI VƏ ROLU 

 

Zemfira Ġsaxan qızı Abbasova 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti F.ü.f.d. 

                                                                       

Məlumdur ki, bədii əsərlərdə onomastik vahidlər müxtəlif məqsədlərlə işlədilir ki, bu da bizə  dilin 

bütün səviyyələri ilə sıx bağlı olan  dil vahidlərinin bədii ədəbiyyatdakı leksik-semantik, qrammatik, üslubi 

xüsusiyyətlərinin araşdırılması məsələsinin özü-özlüyündə onomastikanın  bir sıra problemlərinin  

öyrənilməsinə kömək etmiş olduğunu deməyə əsas verir. Xüsusi adların tədqiqi həm müxtəlif yazıçıların, 

həm də konkret bir sənətkarın əsərləri əsasında aparıla bilər. Qeyd etmək lazımdır ki,  ayrı-ayrı yazıçıların 

əsərlərinin onomastik baxımdan təhlilinin əhəmiyyəti böyükdür. Çünki bu araşdırmalar yazıçının  həm də 

fərdi üslubunu öyrənməyə imkan yaradır.Ümumilikdə ədəbi tədqiqat məsələlərini araşdırsaq, Azərbaycan 

dilçiliyində bu sahədə xeyli işin görüldüyünü, bir çox yazıçıların əsərlərinin onomastik leksikasınin tədqiq 

olunduğunun bir daha şahidi olarıq. A.Qurbanovun, R.Məhərrəmovanın,Q.Mustafayevanın, F.Bağırovanın, 

D.Əliyevanın, L.Piriyevanın, H.Hüseynovanın, Ə.Mikayılovanın və başqalarının tədqiqatları buna nümunə 

ola bilər. Adıçəkilən müəlliflərin əsərlərində M.Ə.Sabirin, S.Rəhimovun, S.Vurğunun, M.S.Ordubadinin, E. 

Əfəndiyevin və bir çox başqa yazıçı və şairlərimizin onomastik leksikası  ciddiyətlə tədqiq edilmişdir. Lakin 

digər yazıçı və şairlərimizin yaradıcılıqları isə müxtəlif istiqamətlərdən tədqiq olunsa da, onomastik 

tədqiqatlardan kənarda qalmışdır. 

Bu yəqin ki, dilçiliyin onomastika bölməsinin daha gənc elm sahəsi olması ilə də 

əlaqələndirilməlidir. Bu; işin özülünün daha ―kövrək‖ olduğunu bildirdiyi səbəbindən keçmişimizi, bu 

günümüzü daha dərindən öyrənmək baxımından elmin bu sahəsini inkişaf etdirməyi qarşımıza məqsəd 

qoymalıyıq.Çünki onomastik leksikanı tədqiq etməklə biz xalqımızın tarixi, dili və çoxsahəli həyatı 

haqqında məlumatlar əldə edə bilərik. Məhz onomastik vahidlərdə dil vahidlərinin ən qədim semantik məna 

çalarları və qrammatik formaları daxilində xalqın ilkin etnik – mifoloji, mənəvi-psixoloji ruhu özəlliklə 

qorunub saxlanmışdır ki, bu da bizim milli kimliyimizin əsas göstəricisidir. 

 Xalqımızın inkişaf mərhələlərinin, xüsusilə ən qədim dövrlərinin tarixi etnoqrafiyası, etnogenezi ilə 

bağlı  bir sıra problemlərin həllində onomastik vahidlərə etibarlı mənbə kimi yanaşılır. Onomastik vahidlərin 

öyrənilməsi təkcə dilçilik elminə deyil, eyni zamanda, tarix, coğrafiya  kimi digər elm sahələrinə də lazımi 

məlumatlar verə bilir. Bir çox mübahisə doğuran məsələlərin həllində onomastik vahidlərin rolu böyükdür. 

Məlumdur ki, xüsusi adları araşdırmaq üçün əvvəlcə onları sistemlə toplamaq lazımdır və təbii ki, 

Azərbaycan dilində olan onomastik vahidləri toplamaq üçün xüsusi əhəmiyyəti olan mənbələrdən biri, həm  

də birincisi bu dildə yazılmış bədii ədəbiyyat nümunələridir. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan dili türk 

dilləri içərisində çoxəsrlik yazı ənənəsi olan bir dil olduğundan bu dildə saysız-hesabsız əsərlərin yazılması 

təəccüb doğurmur. Bu əsərlər istər üslub və janr, istərsə də  məzmun rəngarəngliyinə görə bir-birindən 

fərqlənsə də, coğrafi məkanların, şəxs adlarının ilkinliyini  qorumaq baxımından, kökə söykəndiyindən, 

ədəbi əsərlərimizin kəsinliklə reallığa əsaslandığının ən bariz nümunəsidir. Məhz buna görədir ki, bədii 

əsərlərdə əksini tapmış onomastik vahidləri toplamaq, onları linqvistik planda tədqiq etmək mühüm 

əhəmiyyət  kəsb edən amillərdəndir. Artıq qeyd etdiyimiz kimi, onomastik vahidlərin hər biri tariximizi, 

adət-ənənəmizi qoruyur, özündə yaşadır. Bu fikirlə razılaşan və tədqiqatlarında bu amal uğrunda çalışdığını 

dönə-dönə təsdiq edən Azərbaycan toponimisti T.M.Əhmədov qeyd edir: ―Yaddan çıxarılmamalıdır ki,  

xüsusi adların toplanması və araşdırılmasında folklor nümunələrindən (dastanlardan, nağıllardan və s.) və 

yazılı ədəbiyyat incilərindən geniş istifadə olunmalıdır‖.Həmçinin bu mövzuda bir çox alimlərimizin dəyərli 

fikirləri vardır. 

Hörmətli alimimizin sözlərindən nəticə çıxararaq deməliyik ki, son illərdə onomastikaya aid bir çox 

gərəkli, sanballı tədqiqatlar aparılmasına baxmayaraq, bu sahədə həllini gözləyən problemlər hələ də 

qalmaqdadır. Bu mənada bədii ədəbiyyatımızda işlənmiş onomastik vahidlərin seçilib toplanması və 

linqvistik baxımdan dönə-dönə incəliklə  təhlil edilməsi tədqiqat işin  xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini 

göstərir.  
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XÜLASƏ 

Məxtumqulu Fəraqi türkmən ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biridir. Məxtumqulunun 

yaradıcılığı istər məzmun, istərsə də forma etibarilə rəngarəngdir. Onun yaradıcılığında ictimai-siyasi, dini, 

fəlsəfi-didaktik, təbiət, məhəbbət və s. mövzusunda yazılmış qoşma, gəraylı, təcnis, qəzəl, qəsidə, 

məsnəvilər geniş yer tutur.  

Əsl adı Məxtumqulu olsa da, əsərləri Maxdımqulu, Maxtımqulu, Məhtimqulu adları ilə nəşr 

edilmişdir. Məxtumqulu bacı-qardaşını, övladlarını, ata-anasını itirdikdən sonra hamıdan uzaqlaşmış, ―fəraq, 

uzaq‖ mənalarındakı ―Fəraqi‖ təxəllüsünü götürmüşdür. M.Fəraqinin həyatı ilə bağlı yazdığı bəzi şeirlərində 

yaxınlarının itkiləri ilə bağlı nisgil də öz əksini tapmışdır.  

Məxtumqulu yaradıcılığının əsasını məhəbbət lirikası təşkil edir. Şəxsi həyatındakı nakam məhəbbəti 

onun ilham mənbəyinə çevrilmişdir. ―Ayrıldım‖, ―Mənli‖, ―Görünər‖, ―Neyləyim, biçarəyəm‖ şeirlərində və 

―Bənzəməz‖ adlı qəzəlində sevgisini izhar etməyə çalışmışdır. 

M.Fəraqinin yaradıcılığında ictimai-siyasi, vətənpərvərliklə bağlı çoxlu şeirləri vardır. ―Türkmənin‖, 

―Türkmən binası‖, ―Dövlətəlinin‖ və s. kimi şeirlərində milli birlik məsələsinə toxunmuşdur. 

Şairin poeziyasında fəlsəfi-didaktik əhəmiyyətli, dini məzmunlu şeirləri də az deyil. Bu şeirlərində 

cənnət, cəhənnəm, qiyamət, peyğəmbərlər, imamlar, dünyanın sonu, Dəccalın zühuru haqqında müxtəlif 

zəngin məlumatlar var. Məhəmməd peyğəmbərə xitabən yazılmış ―Görcək, Rəsul‖ adlı şeirində islamın 

təşəkkülü, şöhrətindən danışır, ―Yağmur yağdır, sultanım‖, ―Yarım, ya Allah‖, ―Məhəmməd‖, ―Rəsul‖, ―Ya 

rəsul‖, ―Sevmişəm səni‖, ―Səni‖, ―Bəlli‖, ―Sözüm var‖ və s. kimi şeirlərində Allah, peyğəmbər, Əbubəkir, 

Əli, Ömər mədh edilir. Bəzən dini məzmunlu şeirlərin özündə də əxlaqi-didaktik fikirlər aşılanır: ―Sözüm 

var‖ adlı sadə, aydın dili ilə seçilən və müxtəlif olmuş hadisələri əks etdirən mənzum hekayəsi bu 

qəbildəndir. Hekayədə Məhəmməd peyğəmbərin dini-tərbiyəvi fikirləri, Əlinin xeyirxahlığı öz əksini 

tapmışdır: 

Şairin poeziyasında təbiət mövzusu da yer almışdır. Onun ―Hasar dağındadır‖, ―Sonu dağı‖ kimi 

şeirlərində təbiət təsvirləri ilə bərabər həsrət, nisgil motivi vardır. Məxtumqulu Fəraqinin yaradıcılığı mövzu 

dairəsinin əhatəliliyinə, zənginliyinə görə fərqlənir.  

Açar Sözlər: Məxtumqulu Fəraqi, Dini Məzmunlu Şeirləri, Şairin Yaradıcılığı, Məzmun, Forma. 

 

ABSTRACT 

 Makhtumkulu Faragi is one of the prominent representatives of Turkmen literature. Makhtumkuli's 

work is diverse in both content and form. In his works, it is possible to come across socio-political, religious, 

philosophical-didactic, nature, love, etc .. 

 Although his real name was Makhtumkulu, his works were published under the names 

Mahdimgulu, Makhtimgulu, Makhtimgulu. After losing his brother, sister, children and parents, 

Makhtumkulu took the nickname "Faragi", which means "far". In some of his poems about the life of M. 

Faragi, the grief of the loss of his relatives was reflected. 

 Makhtumkuli's work is based on love lyrics. In his private life, Nakam's love was his source of 

inspiration. Makhtumkulu loved Manli, but the girl's father was able to separate Manli so that she could 

marry a wealthy man. He tried to express his love in the poems "I went", "I am", "It seems", "My 

grandmother is poor", and in the ghazal "Similar". 

 M.Faragi has many socio-political and patriotic poems. "Turkmen", "Turkmen building", "State" 

and others. In his poems, he touched upon the issue of national unity. 

 The poet has a lot of philosophical and didactic, religious poems in his poetry. These poems 

contain a wealth of information about heaven, hell, doomsday, prophets, imams, the end of the world, and 

the appearance of the dajjal. In his poem "Let's see, Rasul" addressed to the Prophet Muhammad, he speaks 

about the formation and glory of Islam, "Rain is oil, my sultan", "Half, O Allah", "Muhammad", "Rasul", "O 

Messenger", "I love you", You ‖,― Known ‖,― I have a word ‖and so on. In his poems, Allah, the Prophet, 

Abu Bakr, Ali, and Umar are praised. Sometimes religious poems contain moral and didactic ideas: "I have 

a word" is a simple, clear-cut verse that reflects different events. The religious and educational thoughts of 

the Prophet Muhammad and Ali's kindness are reflected in the story. 



  

5th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE 
SCIENCES CONFERENCE   

 

May 24-25, 2022 Azerbaijan State Pedagogy University, Shamakhi Campus ~ 332 ~ 
 

 The theme of nature is also included in the poet's poetry. In his poems, such as "The Hasar is on 

the Mountain", "The Soni Mountain", along with the descriptions of nature, there is a motive of longing and 

grief. Makhtumkulu Faragi's work differs in its comprehensiveness and richness. 

Keywords: Makhtumkulu Faragi,
 
Religious Poems, Poet's Creativity, Content, Form. 

 

GĠRĠġ 

Məxtumqulu Fəraqi türkmən ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindəndir. Məxtumqulunun 

poeziyası istər məzmun, istərsə də forma etibarilə rəngarəngdir. Şairin yaradıcılığında ictimai-siyasi, dini, 

fəlsəfi-didaktik, təbiət, məhəbbət və s. kimi mövzularda yazılmış qoşma, gəraylı, təcnis, qəzəl, qəsidə, 

məsnəvilər geniş yer tutur.  

Əsl adı Məxtumqulu olsa da, əsərləri Maxdımqulu, Maxtımqulu, Məhtimqulu adları ilə nəşr 

edilmişdir. Məxtumqulu yaxınlarını - bacı-qardaşını, övladlarını, ata-anasını itirdikdən sonra hamıdan 

uzaqlaşmış, ―fəraq, uzaq‖ mənalarındakı ―Fəraqi‖ təxəllüsünü götürmüşdür. Bu nüans  səbəb kimi şairin 

özünün müəllifi olduğu şeirlərdə də öz əksini tapmışdır:   

Cahanı yandırdı odun, 

   Qaçar oldu yaxın-yadın, 

    Məxdumqulu, sənin adın, 

Olsun indi qoy Fəraqi. 

 

              Məxdimqulu, adın döndü Fərağa, 

          Fəraq olub, çək özünü qırağa... 

Məxtumqulu Fəraqinin məişət mövzusunda yazmış olduğu əsərlərinin əksəriyyətində ailəsi, xüsusilə 

özü ilə bağlı problemlər, başına gələn hadisələr qabardılmış, həyatı ilə bağlı həqiqətlər bədii dillə öz 

ifadəsini tapmışdır. 

        Məxtimqulu, kimsə bilməz batini, 

Evlənsəniz, baxıb alın zatını, 

        Yiyəm görkəzməsin yaman xatını, 

           Adam özün bilməz, xam xəyal olar. 

Şairin yazdığı nəsihətamiz xarakterli bu misralar Məxtumqulunun ailə həyatının da uğurlu 

olmadığını göstərir. Nəticə etibarilə, başına gələn hadisə və faciələr şairin bədbinləşməsinə səbəb olmuşdur.  

M.Fəraqinin həyatı ilə əlaqədar yazdığı bəzi şeirlərində yaxınlarının itkisi ilə bağlı nisgil öz dolğun 

ifadəsini tapmışdır. Bu ruhda yazdığı şeirlərə ―Yalan dünya‖ şeirini də əlavə etmək olar: 

Neçələri üryan etdin, 

         Qara bağrın büryan etdin, 

Didəsini giryan etdin, 

                      Böylə dərdə qoyan dünya [8, s.142]. 

Məxdumqulu atasının ölümünə həsr etdiyi ―Atamın‖ şeirində başına gələn müsibətlərə görə sanki 

özü-özünü ovunduraraq oxucularına atasının dili ilə bu dünyanın fani olduğunu çatdırır: 

Derdi: ―Dünya fani, ömrə bəha yox‖, 

         Gündüz rövzə, gecə uyğu, röya yox [8, s.48]. 

Qardaşı Abdullaya həsr etdiyi ―Qardaş Abdullaya‖ adlı digər şeirində qardaşının itkin düşməsi ilə 

əlaqədar ailəsinin kədər-qüssə içərisində olduğunu, atasının belinin büküldüyünü ifadə edir: 

  Üstümüzə hicran odu səpildi, 

Evimizə kədər-qüssə təpildi, 

     Qan ağlar, atamın beli büküldü, 

                           Harda vətən tutdun, qardaş Abdulla? [8, s.51]. 

Eyni gündə bacısını, qardaşını və gəlinlərini, sonra iki övladını, ata, anasını və Allaha olan sevgisinə 

baxmayaraq bütün ümidlərini itirən Məxtumqulu başına gələn ailə faciələrini, bədbəxlikləri ―Bəxtim 

qaradır‖ şeirində ―ona rəhm olunmadığı‖ və ―bəxtinin qara gətirməsi‖ ilə əlaqələndirmişdir. Ümumiyyətlə, 

bədbin ruhda yazılmış şeirlərində belə Məxtumqulunun ailəsinə, övladlarına olan dərin sevgisini görmək 

mümkündür: 

 Koroğlu tək qeyrətimdən ayrıldım, 

    Qocalmışam, qüvvətimdən ayrıldım, 

İki didəm – züryətimdən ayrıldım, 
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  Rəhm edən olmadı, bəxtim qaradır. 

Şairin şeirlərindən birində bacı, qardaş və gəlinlərinin eyni gündə ölməsini göylərin ağlayıb-

sızlaması kimi ifadə edir və başına gəlmiş müsibətlərin hansına dözməli olacağını bilmədiyini dilinə gətirir:                                    

Bayram gəlin, Xanmənli qız, Canəsən, 

Bu dərdlərin bəs hansına yanasan, 

Çərxi-fələk, hər gün əpə dönəsən, 

Qəlbimin dünyası izhara gəldi [8, s.103]. 

Məxtumqulunun yaradıcılığındakı bu kimi şeirlər tədqiqatçılar tərəfindən ―tərcümeyi-hal xarakterli 

şeirlər‖ kimi araşdırılmışdır [1, s. 276]. 

Məxtumqulu yaradıcılığının mövzu baxımından əsasını məhəbbət lirikası təşkil edir. Şairin şəxsi 

həyatına gəldikdə Məxtumqulu Mənli adlı bir qızı sevsə də, maddiyyat səbəbiylə ondan ayrı düşmüşdür, 

qızın valideynləri dövrün adət-ənənəsinə uyğun olaraq ondan yüksək miqdarda başlıq pulu tələb etmiş, sonra 

qızı maddi cəhətdən daha imkanlı olan bir adamla ailə qurmasına razılıq vermişlər. Bütün bunlar onun 

yaradıcılığında öz əksini tapmış və sevgisinə qovuşa bilməyən Məxtumqulu ―Ayrıldım‖, ―Mənli‖, 

―Görünər‖, ―Neyləyim, biçarəyəm‖ şeirlərində və ―Bənzəməz‖ adlı qəzəlində sevgisini izhar etməyə 

çalışmışdır. 

                       Pərilərin içində oxşar sultana Mənli, 

Gər sayrısa bülbüllər, bənddir zəbana Mənli, 

                      Eşq oduna bad verib, saldı suzana Mənli, 

                      Sultan olmuş, neyləyim, gənci-nihana Mənli, 

                     Mən fəqirəm biçarə, qoymuş ərmana Mənli. 

Şair bu misralarda sevdiyini  sultan mərtəbəsinə yüksəltməklə həm ona olan böyük məhəbbətini, həm 

də onunla özünün arasında böyük fərqi ifadə etməyə çalışır. Məxtumqulu Mənli ilə ayrılığının səbəbini 

―Neyləyim, biçarəyəm‖ adlı şeirində biçarəliyi ilə bağlayır:  

Mənli xanım alıb getdi cismim içrə canımı, 

  Sormadan iqbalı fələk yapdı hicran donumu, 

Bir nakəsə bəxş eyləmiş fələk Mənli xanımı, 

                             Dəydi sərə, getdi huşum, neyləyim, biçarəyəm [8, s.95]. 

 M.Fəraqinin yaradıcılığında ictimai-siyasi, vətənpərvərliklə bağlı şeirləri də üstünlük təşkil edir. 

Şairin xalqın birliyi ilə bağlı çoxlu şeirləri vardır. Bunlara örnək olaraq ―Türkmənin‖, ―Türkmən binası‖, 

―Dövlətəlinin‖ və s. göstərmək olar. Çovdar xan, Dövlətəli, Övəzgəldi kimi siyasi xadim, Əhməd şah, 

Ataniyaz xan kimi dövlət rəhbərlərinə həsr etdiyi bu kimi şeirlərində milli birlik məsələsinə toxunmuşdur. 

         Sünnəyə sütundur, kafirə səddir, 

Çalsa tiği-tizi Dövlətəlinin. 

        Aləmdə dastandır, əllərdə xətdir, 

                Söhbət içrə sözü Dövlətəlinin [8, s.37]. 

Türkmənlərin birliyi şairi öncə bir vətəndaş kimi bütün yaradıcılığı boyu izləmiş və bu mövzuda 

yazıb-yaratmışdır. Yaşadığı dövrdə türk xalqları və türkmənlər, həmçinin müsəlmanlar arasındakı ictimai-

siyasi çəkişmələr şairi daim düşündürmüş və sözü, sənəti ilə xalqını birləşdirməyə çalışmışdır. Bu mövzuda 

yazdığı şeirlərində sərkərdələri vəsf edən şair onların mübarizəsinə haqq qazandırır, onların ideya, məqsəd, 

fikirlərinin carçısına çevrilir. 

―Çovdar xan‖ şeirində Çovdar xanı itirdiyinə təəssüflənən şair xanı mədh edir, onun yoxluğu ilə 

nəinki özünün, hətta bütün Turanın barışa bilmədiyini izhar edir: 

Çəkdiyi ox boşa çıxmaz səyyadın, 

Titrətdi aləmi, Çovdar xan, adın, 

Sanı, hesabı yox gələn fəryadın, 

Dizə çöküb ağlar Turan, Çovdar xan [8, s.34]. 

Eyni mövzuda yazılmış ―Çovdar xan üçün‖ şeirində Əhməd padşah üçün özünü fəda edən Çovdar 

xanın ölümünü bədii təsvir vasitələrindən – metaforadan istifadə edərək belə nəzmə çəkir: 

        Bağlar donub qaldı, nə yağış, duman, 

    Bulud haray saldı, bu dərdə ərman, 

Zəmin zaye oldu, fələklər fərman, 

                  Cənnət oldu çöllər Çovdar xan üçün [8, s.35]. 
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―Zarlar içində‖ şeiri də Çovdar xanın ölümünə həsr edilib və şair burada özü ilə Çovdar xanı Günəşlə 

Aya, düşməni dumana, dostunun ölümünü isə Günəşlə Ayın batmasına bənzədir:   

      Məxdumqulu həmdəm ağlın-sirdaşın, 

Tuta bilməz özün, töküb göz yaşın, 

Duman aldı dağlar kəmərin, başın, 

      Günəşlə ay batdı zarlar içində [8, s.36]. 

―Türkmənin‖ şeiri də vətənpərvərlik ruhunda yazılmışdır. Türkmənləri, onların qəhrəmanlığını öz 

soykökü ilə bağlayan şair türk gücünü, qüdrətini belə mədh edir: 

      Ol mərdin oğludur, mərddir pədəri, 

Koroğlu qardaşı, sərxoşdur səri, 

  Dağda-düzdə qovsa səyyadlar, diri- 

  Ala bilməz, yolbars oğlu, türkmənin. 

Ümumiyyətlə, türkmənlərin öz arasında olan ədavətə son qoymaq və onları birliyə səsləmək 

Məxtumqulunun vətənpərvərlik mövzusunda yazdığı əsərlərin əsas leytmotivini təşkil edir. Şair başqa bir 

―Tökər olduq yaşımız‖ şeirində türkmanları birliyə çağırır, hətta şair burada İslam dininin xüsusilə təqdir 

etdiyi müsəlman birliyinə işarə vurmaqla, fikirlərinin təsir gücünü qüvvətləndirir:                                        

                               Məxdumqulu dedi can dirliyinə, 

Müsəlmanı qoyma kafir xorluğuna, 

Rəvac vergil yomut-göylən birliyinə, 

            Ol Kamal xan Əfqan olsun başımız [8, s.33]. 

Məxtumqulunun yaradıcılığında fəlsəfi-didaktik əhəmiyyətli, dini məzmunlu şeirləri də az deyil. 

Şairin sanki bir filosof kimi kainat, dünya-axirət, həyat və ölüm, xeyir və şər haqqında düşüncələri bu gün də 

öz aktuallığını itirməmişdir. Didaktik əhəmiyyətə malik aşağıdakı misralarda M.Fəraqi insanın bitib-

tükənməyən nəfsinin təsvirini vermiş və hansı zümrəyə aidliyindən asılı olmayaraq tamahkarlığı bədii dillə 

belə ifadə etmişdir:  

Geyinməyə köynək istər yalavac, 

   Köynəkli der: kaş üstündən don ola. 

Can sağlığı haqdan dilər qarnı ac, 

Durub deyər: kaş tükənməz nan ola. 

 

Ol igid ki, çəkə-çəkə həsrəti, 

 Səfərə çıxmağa olsa dövləti, 

İşdir, əgər tapsa yarağı - atı, 

    Beşin tapsa, arzu edər – on ola. 

Şarin yaradıcılığında, xüsusilə, dini motivli şeirləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dini məzmunlu 

şeirləri məzmun etibarilə dərin və dolğundur. Həmin şeirlərində cənnət, cəhənnəm, qiyamət, peyğəmbərlər, 

imamlar, dünyanın sonu, Dəccalın zühuru haqqında zəngin və müxtəlif məlumatlar verilir.  

―Görcək, Rəsul‖ adlı şeirini şair Məhəmməd peyğəmbərə xitabən yazmış, onu mədh etmişdir. İslam 

dininin dinlər arasındakı xüsusi yerini vurğulayan şair islamın gəlişi ilə bütlərin, kafirlərin təsir gücünün 

zəifləməsini diqqət mərkəzinə çəkir. Şeirdə islamın təşəkkülü, şöhrətindən danışır, Əbubəkr, Ömər, Osman 

və digər sələflərinin adını çəkir: 

    Sən ki gəldin dünyayə, bütlər olundu sərnəgun, 

Artdı islam şöhrəti, kafirlər oldu həm zəbun, 

      Həm Əbubəkr, Ömər, Osman çü olğac rəhnəmun, 

                           Oldu kafir zid sənə, oldu mükirin möminun, 

                          İki dünya oldu xoşnud rəhmətin görcək, rəsul [8, s.378]. 

―Rəbbim cəlil‖, ―Rəbbiyül-əla‖, ―Yağmur yağdır, sultanım‖, ―Yarım, ya Allah‖, ―Məhəmməd‖, 

―Rəsul‖, ―Ya rəsul‖, ―Sevmişəm səni‖, ―Səni‖, ―Bəlli‖, ―Sözüm var‖ və s. kimi şeirlərində Allah, 

peyğəmbər, Əbubəkir, Əli, Ömər mədh edilir:  

      Zərb uruban Cəngədilin şəhrinə, 

Kafirlərə qəzəb salan Əlidir. 

          Göz yumub açınca qırx günlük yolu, 

                 Düldülə bir fərsax qılan Əidir [8, s.268]. 
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Məxtumqulunun bu mövzuda yazdığı şeirləri sırasında dünyanın sonu ilə əlaqədar yazdığı ―Xarab 

eylər‖ şeiri xüsusilə bu mənada dərin bilgiləri əks etdirir: 

  Bulğarın şəhrini ol urus alar, 

       Urusu Dəccalla nar xarab eylər. 

             Mehdi yerdən çıxar, İsa asimandan, 

Dəccalı ol iki ər xarab eylər. 

Şairin belə geniş dini bilgiyə, məlumata malik olması onun dini baxımdan savadlı, dinini sevən insan 

olduğunun göstəricisidir: 

Mikayıl, İsrafil, Əzrayıl ilə, 

Gəldilər, durdular Cəbrayıl ilə, 

Seyr etdi Səlsəbil, Zəncəfil ilə, 

Kövsər bulağından içdi Məhəmməd [8, s.254]. 

Bəzi dini məzmunlu şeirlərində şairin sufi, hürufi görüşləri öz əksini tapır. Bəzən dini məzmulu 

şeirlərin özündə də əxlaqi-didaktik fikirlər aşılanır. Bu dünyanın insanlar üçün əbədi olmayacağını, bunun 

üçün daim yaradana Allaha olan şükranı unutmamalı, qəlbini şeytana təslim etməməli, səbrin böyük 

əhəmiyyətini ərəb hərflərinin fövqündə ifadə edir. Bu baxımdan Məxtumqulu və Nəsiminin bəzi şeirləri 

arasında yaxınlıq özünü büruzə verir: 

―Zi‖ ziyadə nəfsini dünya üçün aldırmagil, 

―Sin‖ sübhanını yad et, qəflətə yeldirməgil, 

―Şin‖ şeytan yoluna gül könlünü uydurmagil, 

―Sad‖ səbr eylə, səvabın atəşə yandırmagil, 

                   ―Zad‖ zəbt birlə sorasa, nə cavab etmək gərək [8, s.387]. 

Məxtumqulunun beş poemasından məhz ikisi sırf dini mövzudadır. ―Sözüm var‖ adlı sadə, aydın 

üslub tərzi ilə seçilən, müxtəlif olmuş hadisələri əks etdirən mənzum hekayəsi şairin bu mövzuda yazılmış 

poeziyasına daxildir. Hekayədə Məhəmməd peyğəmbərin dini-tərbiyəvi fikirləri, Əlinin xeyirxahlığı öz 

əksini tapmışdır. 

Ümumiyyətlə, Məxtumqulu Fəraqinin yaradıcılığı mövzu dairəsinin əhatəliliyinə, zənginliyinə görə 

fərqlənir. Şair XVIII əsr türkmən ədəbiyyatında realist poeziyanın əsasını qoymaqla, türkmənlərin həyat 

tərzi, dünyagörüşü, düşüncə tərzini əks etdirir. 

ƏDƏBĠYYAT 
1. Qulyev Elman. Türk xalqları ədəbiyyatı, Bakı; ―CBC‖, 2008, 367 səh. 

2. Qulyev Elman. Türk xalqları ədəbiyyatı, Bakı; ―Elm və Təhsil‖, 2017, 632 səh. 

3. Qulyev Elman. Türk xalqları ədəbiyyatı, Bakı; ―Qismət‖, 2009, 400 səh. 

4. Qulyev Elman. Türk xalqları ədəbiyyatı, Bakı; ―Constant Empire‖, 2011, 567 səh. 

5. Qulyev Elman. Türk xalqları ədəbiyyatı, Bakı; ―Apostoroff‖, 2014, 612 səh.  

6. Klassik türkmən şeiri. Bakı: ―Yazıçı‖, 1983. 

7. Məxdumqulu Fəraqi. Qəm seli. Bakı: ―Yazıçı‖, 1984. 

8. Məxdumqulu Fəraqi. Seçilmiş əsərləri. Ankara: 2010, 448 s. 

9. http://www.pashakerimov.com/saytnew/?menu=home&submenu=readmore&id=647 

http://www.pashakerimov.com/saytnew/?menu=home&submenu=readmore&id=647


  

5th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE 
SCIENCES CONFERENCE   

 

May 24-25, 2022 Azerbaijan State Pedagogy University, Shamakhi Campus ~ 336 ~ 
 

From COVID-19 Learning Disruption to Recovery – Pedagogy in Crisis Period 
 

Ananda Majumdar 
University of Alberta - Academia.edu,ORCID NO:0000-0003-3045-0056  

 

ABSTRACT  

The COVID-19 Pandemic has led to an alteration in human lives, including the methods of student 

education and the ways educators teach students. In the spring of 2020, the student's schooling and tutoring 

were unprecedently disrupted due to the Pandemic. Interruption continued until the fall and winter of 2020, 

when most students globally continued to experience it. Impacts have occurred on education and students in 

many ways. Students have been impacted socially, emotionally, and physically. Academic and non-

academic outcomes have been negativing, which moved students overall. An estimated 1.6 billion learners 

were disrupted in estimated 190 countries throughout the school at the peak of the crisis. Many challenges 

were created due to this global crisis, such as creating inequalities within and across the countries in the 

context of the right to education. Changes in education have brought the phenomenal rise of e-learning, 

whereby teaching has been conducted remotely and on digital platforms. Recovery from the learning loss 

can be set up in many ways, such as, I am outlining current learning outcomes; Students, parents, and staff 

feedback as to their description of the school experience for both virtual and in-person school environments; 

Students in many TDSB programs such as Extended French and French Emerson, Caring and Safe Schools 

program, Alternate Learning program. The paper aims to know about the crisis in the education industry and 

school education during the COVID-19 pandemic era and how the problem avoids and regains regular 

instruction in the classroom. The paper's outcome is to understand the pandemic situation and its tackling in 

school education. The methodology of the article has been conducted through documentary analysis. The 

feature question of the research paper is, what are those actions for the crisis recovery in pedagogy?  

Keywords: School Education, Online Learning, Recovery Process, COVID-19, TDSB Program, Safe 

Educational Environment, UNESCO, UNICEF, World Bank, Collaborative Education, Coalition, 

Connectivity, Global, Educational Investment, Women Education, Gender Parity, Inclusive Development. 

Trauma, Child Development, School Support, Future Education, Digitization of Education, International 

Commission for Future Education, Empowerment, Enlightenment, Global Dignity, Universal Teaching.  

Introduction: The COVID-19-Pandemic has exposed the weaknesses and appeared to vastly human 

resourcefulness and potentiality. Educational decisions need to be made with a humanistic vision of 

education, human rights, and the significance of future education for its long-term tenure. 
i
'The International 

Commission on the Future Education' reported about the image of the pedagogy in a post-COVID world. 

Few ideas have been shared for an innovative model of post-pandemic education in schools. According to 

the Chair of the International Commission on the Future Education, 
ii
"COVID-19 has the potential to 

reshape our world radically, but we must not passively sit back and observe what plays out." President of 

Ethiopia, H.E. Ms. Sahle-Work Zewde, also remarked, "Now is the time for public deliberation and 

democratic accountability. Now is the time for intelligent collective action." The ideas have been focused on 

https://ualberta.academia.edu/AnandaMajumdar
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expressing that; education
iii

 must be strengthened for the common good, which is only the option against 

inequalities; expansion of the theme of' right to education through which importance of the connectivity and 

integration can be empowered within the children; 
iv

empowerment of teaching profession through which this 

profession can be spread globally for the reshaping of the social, and customary relations and newly making 

a society in an era of post-Pandemic; 
v
the value of students, youth and children's participation in a similar 

platform. 
vi

The participation raises the importance of rights and duties, and due to education, which makes a 

sense for a desirable change through broad participation; 
vii

the protection of social spaces is another 

narrative for a universal educational start-up which is a way to explore a multiple study platform within a 

traditional classroom learning and development, it is a demand of the current situation; 
viii

a digitally focusing 

education is another narrative for the reshaping of universal and interactive education; it is a source for the 

teachers to explore pieces of knowledge for classroom teaching; 
ix

a scientific literacy-based education is 

demanding. Therefore, it should be a priority to add a literacy-based education in the curriculum during 

classroom teaching; Financial investment in education is another way for universal, innovative education, 

and financing in public education boosts the standard of the surrounding classroom environment and 

students' inclusiveness. Global solidarity in education is a must for reshaping worldwide education in a post-

pandemic era. These are a few ideas for shaping universal education in a post-pandemic age.  

Literature Review: Recovery of Pedagogy and its image in crisis period are disastrous. Many initiatives 

have been launched to recover the loss of school time and education by the students worldwide due to 

COVID-19-Coronavirus. But problems are arising as well regarding its implementation and its long-term 

impact. School closures have kept children in danger in the context of their learning, mental health, 

nutrition, and children protection facilities. Girls are at risk, and this gender parity creates. Children have 

lost their instructional time, and thus, they lost their readiness to understand the curriculum and examination 

preparation. They will go through remedial studies to catch their lost educational time in this context. It is 

not only children as students; it is also teachers who have been affected by the loss of instructional time. 

They must make-up instructional time from the last school year and teach the current school year 

curriculum. Teachers' health and safety are in question as well. Therefore, they must take care of their 

health. Teachers need substantial training on the post-pandemic educational setup. They need additional 

digital skills for the deliberation of pedagogy remotely. 
x
The closure of the school will impact children 

severely. 
xi

It has been said that an estimated 70 percentage of the ten-year-old students will lose the ability 

of simple story reading.  

Methodology: The paper has been assumed through subordinate sources of data. Subordinate sources of 

data include academic articles, websites etc. The description of sources has taken the method of writing the 

essay, reading, gathering in-depth insights on topics, exploring ideas, summarizing, interpreting, and mainly 

expressed in words (documentary analysis through qualitative approach). The article has focused on 

students' difficulties during the COVID-19-Pandemic, as well as the recovery of pedagogy. The report has 

described ideas in a post-pandemic era in which the education model will be characterized by digital 
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equipment. The article has many examples, individuals' names for the pieces of evidence of subject matter 

and clarity. It has discussed global organizations like UNESCO, UNICEF, and the World Bank. It has then 

discussed those international bodies as a helper of the worldwide pandemic crisis and the advisor of 

potential pedagogical changes or innovation in a post-COVID-19 era.  

Result and discussion: UNESCO
xii

 have focused on the entire situation since the start of this disaster. It has 

supported countries, especially those developing and deprived communities of the world, who lost all kinds 

of access to education after the closure of schools. It has provided distance, virtual education, and learning 

facilities to communities with no access to electronic education and development. Throughout the various 

webinars, UNECO has provided training, resources, and recommendations for helping the youth, 

communities, and students. It has helped teachers, community leaders, parents along with students for a 

better understanding of the situation and the preparedness for any upcoming disaster for their survival. 

xiii
The International Commission on the Futures of Education published a report called 

xiv
'education in a 

post-COVID world. It has focused on actions against the scenario and for the advancement of education at 

the classroom level. 
xv

According to the Director of UNESCO, Audrey Azoulay, this is an unprecedented 

moment for everyone as a global disaster. Therefore, initiatives have been taken throughout the 

collaboration and coordination to protect the rights of education for all children and adults globally. 
xvi

The 

Global Education Coalition brought an estimated 140 members from the U.N. family, civil society, 

academia, and many private sectors to ensure that learning and ultimate development and inclusive 

development never stop. Three different flagships had been conducted throughout the collaborative 

approach by the coalition members: connection, teachers and gender, and support specific causes. The 

COVID-19-pandemic forced to closed of schools and educational institutes worldwide, impacting an 

unprecedented number of learners globally. It has created trauma among students because of their loneliness 

and complete virtual education in developed countries they were not familiar with before. Many students 

expressed their sadness in many ways. Their expressions were, 
xvii

"I miss seeing my friends and talking to 

them face to face and having classes together," said 17-year-old Nanda from Indonesia. "I also miss my 

school routine, waking up early in the morning and worrying about the homework I didn't do. I believe we 

will get through this, stay optimistic." On the other side 
xviii

, UN Secretory-General Antonio Guterres warns 

by saying that the disaster is unparallel, which has created a vacuum in learning and development areas 

through its disruption; it will create a long-term disruption scenario in the world's education system and will 

threaten a loss of learning and devolvement through which an entire 
xix

young generation will be falling. The 

school closures will impact the progress in educational qualities achieved globally. The 
xx

UNESCO policy 

brief has launched many data and advice features that can show how to emerge some of the factors of 

catastrophically release. 'Global Education Meeting' has been launched by UNESCO to collect financial 

investment in education worldwide. According to the 
xxi

Head of the UNESCO, Audrey Azoulay, financing 

in the learning and development sector during the Pandemic era and post-era scenario are significant for 

reducing educational disasters. Therefore, it is not a cost but an investment. Hence, a Declaration has been 
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approved, which protects educational financing and its implementation over the next years to safeguard 

global education from the devastating impact of COVID-19. Many students who are already forcedly 

migrated or migrated through other reasons like identity and minority problems have been the worst victims 

of this Pandemic. Education was their only hope for future aspirations, but they have also lost it throughout 

the closure of academic institutions. Many expressions have come from the students due to loss of hope, 

such as 
xxii

a refugee student Halima from Somalia said, "During the school closure, someone asked for my 

hand in marriage, meet 16-year-old Halima. She lives in a refugee camp in Somalia where many children 

have lost any hope of completing their education due to COVID-19." An estimated 11 million girls like 

Halima are in danger due to their loss of education and educational institutes. It is a great danger of gender 

inequality and its many difficulties such as the risk of adolescence, pregnancy, forged and early marriage, 

and women violence. Girls are already in a nutshell situation in developing countries due to their social and 

cultural customs and differences due to the dominance of masculinity. The Pandemic has created more 

problems for women and girls. School in this context is the last hope of any girl for her recovery, but now 

she also loses school. 
xxiii

In this context, UNESCO and the Global Education Coalition's Gender Flagship 

cordially launched a campaign to focus on girls by saying 'keeping girls in the picture.' This campaign has 

focused on continuous girls' education in the pandemic era and initiatives during the end of the era. 
xxiv

The 

promotion of women's development, safe return to school, and reading and learning continuity were the 

initiatives under this campaign globally. 
xxv

UNESCO Director-General launched a global fund-raising 

appeal for the escape of the City of Beirut, Lebanon, after the severe explosion of the city. The city has been 

targeted for the enormous development after the chemical blast and from the curse of the disastrous 

Pandemic. Support the rehabilitation of schools, historic buildings, and museums; the project 
xxvi

'Li Beirut' 

will introduce for the help the reconstruction of Beirut city, which had been partly destroyed on August 4 

due to a severe explosion. According to the Director-General of UNESCO, the City of Beirut will be helped 

to recover its culture, heritage, and education as a member country of UNESCO. 
xxvii

UNESCO launched the 

Trash Hack campaign for the initiative of youth learners. Youth has been encouraged to learn sustainability 

through confronting waste. 
xxviii

It is a report that the world generates an estimated 2 billion tonnes of waste 

yearly. Therefore, it is a campaign by UNESCO that waste can be reduced by encouragement, cleaning 

mentality, and cleaning oceans and streets. It is a safety and a precaution due to the Pandemic. 
xxix

On 

September 19, the 'Trash Hack Campaign' was promoted by UNESCO for global environmental safety, 

which has a connection with disasters, and diseases like the current COVID-19-Pandemic.  

Conclusion: The feature question of the research paper is, what are those actions for the crisis recovery in 

pedagogy? The worst shock to the education system in decades due to the Pandemic system is the most 

extended school closure. Many problems have been rising, and many will be driven by the economic crisis, 

poverty increases, fewer resources for humans, etc. 
xxx

Disruption to the education system since 2020 has 

already pushed considerable losses and inequalities in learning and development. Remote knowledge has 

been increased and enormously familiarized. But in-person learning, and development have been reduced. 
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xxxi
Many children, especially girls, cannot go back to school after it reopens. 

xxxii
It has been said that an 

estimated $10 trillion has been damaged as a source of children's future earnings. 

Schools provide necessary health services, nutritious foods, and safety protection to children. School 

closures have affected child minds through trauma and many other shocks due to this unprotected 

environment outside school. Therefore, the wellbeing of children has been paralyzed due to the closure of 

schools worldwide. Consequently, it is also not a solution to children's problems reopening the schools and 

other academic institutions. Help from UNESCO and other global organizations and policymakers of the 

countries must now help the access recreating sustained support to 
xxxiii

help children recover from their 

pandemic trauma. 
xxxiv

The mission has been set up to rehabilitate children from all backgrounds worldwide. 

xxxv
All countries should reopen schools for partial or complete in-person instructions. 

Priorities have been initiated with the help of global organizations like; UNESCO, UNICEF, World Bank 

etc., for the support of countries to take actions for the planning of reopening academic institutions, its 

comprehensive learning and development newly. 
xxxvi

As a priority, it has been focused on that 
xxxvii

all 

children and youth will go back to school and adapt all the initials that the schools have freshly planted as an 

initiative of the post-Pandemic era. The services of the school will thus meet the needed of children's and 

youth learning, health, psychological wellbeing and other necessities. Supporting organizations such as 

UNESCO and UNISEF will help characters like teachers, parents, and adults support the design and 

implementation of reopening plans. 
xxxviii

All children will receive support for catching up on their resources 

due to lost learning. 
xxxix

The supporting organizations will help institutions implement corrective knowledge 

at different levels of education. The global bodies will help launch an open-access flexible learning and 

development assessment tool that will measure the amount of learning lost during the Pandemic. Those 

international organizations will help to reestablishment and innovation of new 
xl

digital technology through 

which many developments like infrastructural, foundational literacy and numeracy skills will be improved. 

Therefore, an initiative will be explored throughout the industry of teachers and children in the classroom 

for future digital instruction. 
xli

All schools will focus on social and emotional learning by modifying their 

teaching. Teachers will be qualified enough to address the number of learning losses during the Pandemic, 

and they will add digital technology into their education in the classroom. The global organization will help 

by their advocacy to teachers to be focused on COVID-19 vaccination campaigns. This is how international 

bodies like UNESCO, UNICEF and World Bank will help mobilize a team to support countries to catch up 

with those priorities for the reopening of the school and reestablishment innovation for child development in 

pedagogy. 
xlii

Those global organizations will collect data to establish global, regional, and local data 

warehouses to observe learning losses, drop-outs, school reopening, etc. Those global bodies will share their 

international experience for the creation of knowledge and peer-learning for pedagogical recovery. This is 

how the innovations will explore through structured policy dialogue, knowledge sharing, and peer learning 

actions.   
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Photos: How the Pandemic has changed education (cnn.com) 
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ABSTRACT 

The paper adopts descriptive and historical design to appraise the various stages of curriculum development 

in Europe and America which have profound influence on global efforts toward curriculum planning, design 

and development. Three eras of historical epoch were analyzed which include; pre-renaissance, renaissance, 

and the modern eras of curriculum disciplining. The philosophical underpinnings which shape each period 

were highlighted vis-à-vis the innovations introduced in each era. By bringing into focus the forces and 

events that impacted the curriculum development process, the paper has brought to light the sparsely 

developed field of ―experience curriculum‖ which examines the historical development of the curriculum 

process. This undoubtedly provides curriculum specialists a clue into how the complexity of curriculum 

change affects the entirety of the curriculum development process. 

Keywords: Trends, Curriculum, Development. 

  

Background  

Curriculum development processes demand acquaintance with the needs of the society, as well as 

subsequent identification of curriculum contents and strategies (NACTA, 2010). Generally, curriculum 

development is articulated in a linear process which begins with the determination of objectives, 

identification of teaching and learning strategies, as well as specifying assessment methods and instruments; 

as shown in fig.1 and elaborated in the subsequent items of the paper. 

 
Figure 1: Process of general curriculum 

Broadly, curriculum process may be articulated in two forms: One, as shown in fig.1 where curriculum 

process is presented as the sum of knowledge and skills students are expected to acquire, which includes; the 

principal learning outcomes and the identification of teaching and learning strategies, assessment methods as 

well as instruments. 

The second form of the curriculum process entails the specific knowledge and skills in a given subject, 

course, or unit that students are expected to learn which covers; objectives, learning experiences (content), 

methodology, and evaluation. These elements share a common bond as they are interrelated since one thing 

leads to another. An effective curriculum should reflect this order or sequence for instructional effectiveness. 
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Conceptual Clarification 

The central importance of curriculum stems from the fact that, without a curriculum, the purpose of learning 

cannot be realized in an institution. Curriculum structures activities vis-a-vis the competencies received in 

each learning step or level. 

It also determines themes and contents commensurable to every subject within the curriculum to further the 

desired competence and skills. It equally determines; the instruments, teaching devices and the medium for 

an improved learning outcome (NACTE, 2010). There were evidences of the existence of formal curricular 

since the ancient Greek civilization. Though, the structure and forms of the ancient Greek curriculum 

reflects a great deal of diversity, they share a common philosophy (objective). The nature of the Greek 

curriculum reflects a dualism; mind/body, intellect/emotion, abstract/concrete knowledge (Daniel and 

Laurel, 1990). The goal, therefore, is to inculcate scholastic values on the student while at the same time 

preparing him for some vocational skills. Curriculum development since the ancient Greek civilization is 

entwined with philosophy. Daniel and Laurel, (1990), have indicated an inalienable link between the social 

and school curriculum; 

The evolution of curriculum development in schools reflects the     evolution of knowledge and 

civilization itself. What knowledge is of most worth? How shall it be codified, structured, and 

transformed into curriculum for the acculturation and growth of successive generations so that the 

future is better that the past? 

According to Carlos, (1979), societal or social curriculum may be defined as the massive ongoing, informal 

curriculum of family, peer groups, neighborhoods, churches, organizations, occupations, mass media, and 

other social forces that educate all of us throughout our lives. 

More often than not, social curriculum influences the nature and form of the formal (school) curriculum. 

And in adapting the former into latter, certain philosophies are established in the design. Thus the goal of the 

field of experience curriculum is historical investigations into the history of curriculum thought and practice. 

But according to Philips (1965): ―In curriculum literature few terms have been so inadequately defined as 

the term experience curriculum‖. His query remained true up to this moment (2022) as this important field 

remained largely unnoticed due the neglect it suffers over the decades. Nonetheless, some may confuse the 

terms: experience curriculum and experienced curriculum to mean the same thing. The latter as the term 

implies refers to the learned curriculum, simply put, the experiences so acquired within the framework of 

instructional process.  

Curriculum Thought and Practice: A Historical Perspective  

The goal of history of curriculum thought and practice is to make the contemporary curriculum specialist 

aware of the possibility and complexity of curriculum change and conscious of the carryover of past 

doctrines and practices into the present situation (Arno, 1969). More importantly, the curriculum specialist 

will acquaint himself with the trends (philosophical tendencies) associated with each curriculum 

development era. For most of the contemporary curriculum developers have adopted a naive curriculum 

construction approach based on the belief that no one had looked at such construction approach before them, 

Goodlad (as cited in Arno, 1969). In the subsequent segments, therefore, the paper demonstrates the 

implausibility of such notion: 

Pre-Renaissance European Education Curriculum 

Robert, (1991) gave a detailed historical perspective of the development of school curriculum in pre-

renaissance Italy. Generally, the philosophical foundation upon which the curriculum was built was 

scholastic in nature. The mainstay of the curriculum or its principal objective was to teach contempt for the 

secular worldview. The specific objectives of the curriculum, therefore, were directed toward religious and 

spiritual values. To foster the scholastic oratorical values, the curriculum reflects a teacher-centered 

approach of instruction were the teacher is central throughout the pedagogical process. He determines the 

Roman classics to be used as means to an end, and not an end in themselves since the goal was not to make 

the learner an independent or rational thinker but to make him perpetually subservient to the religious order 

and the state. The objective within the realm of professional and technical education was merely vocational, 

but not to cultivate empirical study of nature or real content in education. The nature of the social curriculum 

trends during the middle ages were; promotion of moral-cum-religious values and the suppression of rational 

thought which was viewed as a threat to the state and the clerical authority. Hence, the idealists‘ curriculum 

thought draws from this perspective; teacher centered approach to curriculum development based on the 

notion that values are absolute as God is the source of all values. Thus to understand this reality, the 
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curriculum historian who wishes to highlight the idealists conceptions, must look into pre-renaissance 

Roman scholastic curriculum experiences which shapes the idealists thought. Otherwise, one may tend to 

think that idealism was exclusively a reaction to developments during the renaissance.   

The Renaissance European Education Curriculum 

The trends of curriculum development during the renaissance have witnessed a dramatic shift. Where it 

begins to reflect humanistic trends that shape the continental European socio-cultural history. The European 

social curriculum at the time favors liberal philosophical ideas. The philosophy or goal of liberal humanism 

is the democratization of the curriculum to engender freedom of thought among learners. To achieve this, 

the humanists broaden their appeal toward an activity-centered curriculum design such that the learner will 

have the opportunity to explore, solve problems and discover phenomena by himself with moderate or 

minimal teacher direction. Scholasticism and idealism share similar philosophical ideals in that they both 

consider value orientation the goal of curriculum. But the humanists on the other hand, even though, they 

also postulate the inculcation of certain values they considered skills acquisition as the primary concern of 

the curriculum. Humanism shares a lot with realism in that they both consider the material world to be the 

source of values. They popularized the use of the psychological approach of structuring learning experiences 

from simple to complex. 

Post Renaissance European Education Curriculum 

The nature of post-renaissance curriculum in Europe continue to reflect the humanistic intellectual base of 

the renaissance by placing or considering man as the measure of all things. But one distinctive feature that 

distinguishes post renaissance humanism from the renaissance humanistic tendencies is that, in the post-

renaissance period, positivism, the doctrine that holds the view that the only authentic knowledge is 

scientific knowledge and that such knowledge can only come from positive affirmation of theories through 

strict scientific method, refusing every form of metaphysics, becomes the central point. This signals the birth 

of a positivist curriculum approach. It sees no merit in metaphysics as later espoused by the pragmatists. To 

the positivists, reality is determined by what one experiences through interaction. Traditional concepts in 

metaphysics such as; mind, soul, and spirit cannot be relied upon for effects to be noted. The curriculum 

design established by the positivists is adapted to real life situation since they posited that there is an 

inherent gap between the curriculum and the needs of wider society. Hence positivism prepares the ground 

for the development of pragmatism which shaped modern curriculum theories across Europe and America. 

But pragmatism didn‘t just popped up it is a culmination of humanism, and then later positivism which 

manifests in different positivists schools of thought such as Herbartianism.  

Pragmatism and Curriculum Development in the 20
th

 Century 

As pointed earlier, and contrary to Kliebards postulation that: ―[in the curriculum development field], issues 

seem to arise ex nihilo; each generation is left to discover anew the persistent and perplexing problems that 

characterize the field‖ (Kliebard, 1968, 69). In the preceding segments of the paper, we presented 

curriculum construction efforts as an essentially continuous one where the efforts of the earlier generation is 

further developed by the later ones. And the ultimate goal is targeted at humanizing knowledge such that it 

will be popularized (Cremin, 1966). Curriculum development in the 20
th

 century went through two major 

historical periods: The progressive reformers 1900 – 1940, and the period of discipline centered innovators 

of 1950 – 1960s, Goodlad (as cited in Arno, 1968). 

Dewey has made a remarkable contribution to the field of curriculum development which eclipsed the 

Herbartian curriculum theory which was based on three pillars: Disciplining of the child, educational 

instruction that would develop many sided interests, and a sound moral education. The principal aim of 

education according to Herbartianism is the harmony of the will with ethical ideals and development of 

sided interests. Herbart married together philosophical and psychological views to develop his curriculum 

theory. According to him, philosophy indicates the goal of education while psychology shows us the ways to 

achieve these goals. Dewey developed a pragmatic approach to curriculum development (Mordechai & 

Andrea, 2016). Since then, American pragmatic experiences continued to influence global efforts toward 

curriculum construction and reorganization. Pragmatism stressed the understanding of the nature of 

scientific inquiry rather than acquisition of information. This led to the development of curriculum as 

inquiry and problem solving through project (Glass, 1964). 

Early pragmatists like Bobbit and charters, introduced some innovations centered on programed instruction 

within the context of curriculum development. To advance this approach, they stressed activity analysis and 

detailed specification of objectives in behavioral terms. Eisner, (1967) assessed Bobbit‘s position on the 
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centrality of behavioral objectives in instructional planning which had a profound influence on modern 

curriculum theorists such as; Ralph Tyler and Benjamin Bloom. Kliebard, (1968) pointed at the limitations 

of behavioral objectives in instructional planning to include; ―from a moral point of view, the emphasis on 

behavioral goals… still boarders on brainwashing or at least indoctrination rather than education‖. The 

approach of programmed instruction was hinged on experimental psychology hitherto dismissed by Herbart 

as an effective tool of instructional planning, though, his ideas (Herbartian) had a profound influence on the 

founders of experimental psychology such as; G. Frencer and W. Wundt (Enclypediab2. 

Freedictionay.com). Some curriculum historians like Lee have analyzed the impact of social curriculum to 

the development of certain instructional devices of post-world II era up to mid-1960s. Where he concluded 

that: ―we have been moving since the war toward a more modest and manageable conception of the teachers 

function [in a classroom]‖ (Cited in History of curriculum thought and practice by Arno, 1969). The 

persistent attempts at further democratization of the curriculum process by constantly putting the student at 

the center clearly shows the trends of the contemporary curriculum thought and practice. 

Conclusion 

A persistent need in any field, more so, a dynamic field like curriculum and instruction, is progression of 

thought and ideas. As argued throughout the paper, pragmatism was borne out of the general agreement that 

if programs of curriculum development are to be effective in influencing class room behavior, provision 

must made for the active participation of the teacher in the curriculum process. But why are some 

curriculum development initiatives neglecting this reality? Why is the role of the teacher in the curriculum 

process increasingly becoming passive? For some curricular have gone so extreme that no room for input 

(whether determining entry behavior or general organization of learning experiences) is left for the teacher. 

His association with the curriculum is merely mechanical. How best can we describe him today? A teacher? 

Or a Robo-teacher?  

Therefore, experience curriculum can play a crucial role in defining philosophical contours within the 

curriculum process such that it becomes a beacon to guide the curricularists whenever a fundamental error is 

or about to be made within the framework curriculum development.   
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ABSTRACT 
The modern study explores the role of teachers in teaching morals and social responsibility among students 

in 21st-century classroom settings. In our country, education is essential. Moral standards are formed in 

response to society's and nations' ever-changing needs. Schools and teachers are addressing these issues. 

Morals and social responsibility are essential aspects of a person's growth and the creation of lifestyle 

factors, and parents, schools, and society all play a part. Teachers are in charge of arranging the learning 

environment in the classroom; thus, they play an important role in instilling morals and social responsibility. 

The study investigates ways to increase the efficiency of various community movements to assist students in 

developing all aspects of morals and social responsibility to achieve more comprehensive and diverse 

development. Morals are essential ideals that people adhere to. They define conduct parameters that can be 

used to evaluate human behaviour quality. Morals are learned as an outcome of the ever-changing demands 

of society and nation. Schools and teachers are working to solve these issues. Morals are one of the most 

significant factors in a person's development and creation of a lifestyle, and family, school, and society 

influence them. Teachers are responsible for setting up the classroom teaching-learning environment. 

Therefore they play an essential role in establishing morality and social responsibilities in students. Morals 

are the aspects that shape a child's mind set and affect their actions. Moral dispositions, behavioural patterns, 

and beliefs with particular reference and significance to the child's broader social environment impact 

specific behavioural traits. A moral norm and social responsibility are essential for designing a desirable 

future for humanity. People's opinions are well known to evoke varying degrees of approbation and 

condemnation from the rest of humanity. People and societies worldwide pass judgment on a variety of 

human behaviours. The teacher would emphasize moral and social responsibility and their influence on 

social integration. Modern educational concepts like freedom, privatization, globalization, and cognitive, 

moral, and spiritual quotients focus on providing objective evidence about moral standards and social 

responsibility among students in 21st-century classroom settings. 

Keywords: Moral, Social Responsibility, Teachers, Students, 21st Century, and Classroom Settings. 

Introduction 
Education ideals are shaped by the ever-changing demands of society and nation. Teachers and education 

address these issues. Education must include a process of establishing morals to equip students to lead lives 

that are both personally gratifying and conform to society's accepted moral norms (NCERT, 2003). Family, 

education, and community all play essential portions in a people's upbringing and lifestyle creation, with 

morals being one of the most critical aspects. Since they create the teaching-learning environment in the 

classroom, teachers play an essential role in upholding the morals and social responsibility among students 

in 21st-century classroom settings. The study looks into ways to give new functions to various social 

institutions to help learners acquire all moral components and achieve unified and varied progress. People's 

morals are the ideas they hold dear. They provide behavioral norms that we can use to evaluate individual 

interactions. The ever-changing demands of society and nation inspire educational concepts—teachers and 

education work to address these issues. Morals are one of the most critical factors in people's growth and the 

construction of life patterns. Teachers, who create the teaching-learning environment for students in 21st-

century classrooms, play a vital role in shaping morals. Moral standards are the process of establishing 

virtues and ethical codes in children that will enable people to live decent lives as people while also 

participating effectively in society. Moral standards, in this perspective, should help not only pupils as 

individuals but also the overall peace of the community. Moral refers to a person's ethical or moral standards 

and the communal link that defines how individuals want to live together. This study aims to demonstrate 

how education may be used to help students and society as a whole develop moral standards and social 

responsibility in 21st-century classrooms. On the other side, education has evolved into a profession. As a 

result, children's and parents' attitudes toward teachers and other educational personnel have changed. The 

education sector is impacted by economic, social, and academic attention to the moral aspects of teaching. 

We see a lack of morals in today's increasingly competitive and competitive environment. People's living 

standards improved during the 21st century, resulting in creating a high lifestyle. It has enhanced people's 
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material goods, but it has undermined the current moral character of society. Wealth, power, and property, 

among other things, are all involved in people (Aneja, 2014). Moreover, we undertake an exploratory study 

to determine the level of social orientation among students, and we make recommendations based on the 

outcome. Furthermore, we address specific challenges to developing and promoting social responsibility in 

the classroom. In the concluding section, we evaluate and propose how we might build a genuine school 

duty to society. 

Moral Standards 
Moral standards refer to balancing well versus evil in the framework of a school's rules. There is, however, 

disagreement about what constitutes morals and what ethical norms should be observed in the study. Experts 

also allege that previous experiments have harmed living creatures. The moral is an actual deed, while 

morality is a theoretical, systematic, and intellectual analysis of human nature (Churchill, 1982). Human 

behavior is governed by morals related to beliefs and attitudes (Rennie, 2007). Morals, values, and ethics 

bind humanity, spirituality, and culture together (UNESCO, 1991). Many misconceptions and prejudices 

about morals, ethics, and standards (Churchill, 1982). Because of the preconceptions and delusions 

surrounding it, morals, bars, and ethics can be challenging to interpret. Moral education aims to foster 

concerns related to others and personal dedication to one's responsibilities and actions (Campbell, 2008). 

This spurred the search for a mitigation approach, one of which is the construction of an institutional ethics 

committee, which will be able to produce a framework as well as information for future study that will help 

reduce violations. The outcome of an activity is what counts as an excellent moral, as per morality. As a 

result, if the assertion is accurate, the activity may be considered positive. Furthermore, moral decisions are 

based on the assumption that actions are taken to achieve a specific objective. External and essential steps 

are further separated. In basic concepts, the end is employed for its own sake, but the border is used in moral 

concepts to achieve a distant goal. All aspects of life are governed by guiding principles. Ethical norms are 

the names given to these fundamental laws. Honesty, impartiality, integrity, prudence, openness, respect for 

intellectual property, confidentiality, responsible disclosure, peer respect, social responsibility, non-

discrimination, competent law, animal care, and human security are basic moral concepts (Resnik, 2015). 

The moral is a two-fold state in which a teacher is both an ethical individual involved in moral teaching 

through professional behavior and an honest teacher imparting to students the same essential theories and 

rules that they try to maintain in reality (Campbell, 2003). The opportunity to examine specific ideas that 

raise moral and ethical issues. As per Hickey (2018), Gamlund (2012), and Kaptein (2002), social construct 

morals are led by a set of morals that serves as the foundation for developing possible standards of conduct. 

The relevance of morality and legal standards in academic studies cannot be overstated. It is, however, only 

effective if it is implemented correctly. As a result, a guiding rule would assist members in completing a 

study to a certain standard, preventing knowledge growth anomalies like study manufacture, modification, 

and misunderstanding (Paul, Jhangiani, & Chiang, 2013). These ideas increase precision and decrease errors. 

Furthermore, because studying is rarely done alone, but rather through collaboration and coordination 

among peers or classes, and in many cases with other institutions, moral standards are essential in forming 

moral guidelines necessary for the collaborative effort. Although these efforts, there are debates on the 

norms that determine the chosen ethical and moral concept, with opinions on moral relativism in the systems 

environment influencing all aspects. As an outcome, what one teacher says as righteous may be acceptable 

to the other. Although this, there is a general agreement that morals and ethics may be explained through 

three key ethical and morals concepts: virtues, informative, and practical morals among students in 21st-

century classroom settings. 

The Significance of Inculcating Morals for Students  
Education is the heartbeat that keeps people connected to information, safety, and success. Teaching 

methods can impart knowledge about behaviour, strength, character, and self-report. Moral abilities are 

more likely to be learned later in life if taught early in life, resulting in a better and more positive world. 

Moral and ethics are inextricably tied to a manner of living, and it is impossible to survive without them 

(Kang & Glassman, 2010). Moral education aims to help students develop ethical standards. Moral 

philosophy, moral psychology, and simple educational methods are used to present the relevant theories of 

moral education (Han, 2014). Proper human prospective moral education should generate important and 

socially transformative information that assumes or avoids natural and current scientific description and 

knowledge rather than teaching good prosocial qualities and features (Carr, 2014). Morality and values must 

so be taught. For the younger generation, positive thinking and moral education begin in childhood. 
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Interactions are crucial for a child's proper development and progress. Through their classes, language 

teachers can successfully teach a variety of morals to their students. Morals can be prepared in a variety of 

methods in language classes. Moral cannot be ingrained without practice, and language cannot be taught 

outside of a social setting. Learners will always become conscious human beings and responsible people 

when good applicable value-based content is combined with language development. School consumed the 

majority of a child's waking hours. The school must successfully teach morals and provide sufficient 

resources to enable children to develop strong decision-making capabilities and utilize morals learned in 

real-life situations. It emphasized moral education since it wanted people who were not only technically 

educated but also better and more responsible. Reality, knowledge, technology, and people were rapidly 

changing in the three scenarios mentioned above. As a result, it was critical to provide children with a high-

quality education and shape them so that they could handle life's obstacles, make sensible decisions, and 

serve others. Education attempts to develop the whole person. This study looks at how to teach modern 

teenagers solid moral standards and how to teach ethical standards to them to learn and apply them in their 

daily lives. The initial indications of time and reality emphasized the importance of moral education for 

today's generation. For the same reason, academics, teachers, and academics felt forced to discuss moral and 

ethical education in academic institutions and organizations (Koh, 2012). Morality and moral education 

inculcate several essential moral practices for young people's development (Awasthi, 2014). Morals and 

ethical features were identified as critical stages in children's development as caring and responsible global 

citizens (Cubukcu, 2014). In every way possible, young people's facts and actual behaviors highlight the 

necessity of leading by experience, morality, and principles among students in 21st-century classroom 

settings. 

Social Responsibility  
"Personal involvement in the well-being of people and the environment" is defined as "social responsibility" 

(Berman, 1990). Establishing a balance between the two is part of social responsibility. It applies to 

everyone who has an environmental influence, not only corporations (Invernizziet al., 2017). It's a concept 

that tries to provide safe treatment in rural locations while removing any possible constraints, such as 

location or socio-economic status (Palmer, 1995). This obligation could be passive, refraining from socially 

harmful conduct, or active, such as engaging in activities that effectively encourage social aims. Since the 

acts of one generation affect future generations, social responsibility must be personal. The concept of social 

responsibility is based on a moral system that demands moral acceptance of decisions and acts before their 

execution. When an activity or choice hurts society or the environment, it is considered socially 

irresponsible (Invernizziet al., 2017). Moral principles establish the border between right and wrong in a 

community. Although most people assume that serving others equally is "right," this is rarely the case 

(Preston, 1997). Every individual has a responsibility to act in ways that benefit society, not just themselves. 

Education's social responsibility is how the club passes on correct values, conventions, skills, and social 

mores to future generations. Learning promotes good deeds as well as academic success. Students must take 

social responsibilities carefully since they influence their environment. They must be willing to put their 

education and training to good use by providing practical, devoted solutions. This provides a complete 

evaluation of the student's social responsibilities. This item is given as a feedback source. For a fair 

assessment of a young student's commitment and social responsibility levels, robust and meaningful 

relationships between these aspects and the perspective concern, even between the sum of the elements and 

the view, are needed. Classroom education aims to teach students about social responsibility, commencing 

with moral dignity. Preston (1997) investigates individual and group morality and social responsibility. It 

should be deep-rooted in all everyday decisions and behaviors, especially those that affect people or the 

environment. Moral principles or values are maintained within the group and during contact with other 

groups or individuals in a larger group environment. The ethical implications of a decision or action are 

frequently neglected for personal gain, and the benefits are usually material (Palmer, 1995). During 

globalization, significant social transformation is required when traditional social relationships no longer 

accomplish the goals of the majority of the population. It is vital to examine individuals' active engagement 

in social reform. The social responsibility activities can help anyone who desires to engage in a standard, 

collaborative way with their society. 

The Importance of Educating Students for Social Responsibility  
There has been a rise in the focus on social advancement and integration. Students are now needed to master 

technical expertise and social responsibility to maintain their competence (McTighe Musil, 2012). The 
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group's activities are an excellent place to begin when contemplating social responsibility initiatives. One 

definition of social responsibility combines the establishment's obligation to make wealth and its 

responsibility for society's well-being. An institution's "belief system" can significantly impact consumer 

perceptions if it has a social aim. Key players in the school, including staff members and public bodies, may 

gain from these social responsibility measures (Pringle and Thompson, Trans: Yelçe and Feyyat, 2000). The 

local community must be involved and educated to foster a feeling of social responsibility. Through their 

educational institutions, teachers should promote socially responsible conduct in their students, such as 

collaboration, teamwork, and a willingness to help those in need. Students may make a difference in the 

community by putting the knowledge and skills they've gained in school and extracurricular activities to 

good use (Saran et al., 2011). All students should be taught about the significance of social responsibility, 

irrespective of where they attend school. Students may learn about and demonstrate socially responsible 

behaviour in their classrooms and schools. The importance of social responsibility should be emphasized to 

students at an early age in the educational system. One's participation in social and environmental concerns 

is essential, even if they are not directly involved. Students who participate in school-based social programs 

have an advantage in their long-term survival and social advancement. As previously indicated, students in 

primary schools are urged to demonstrate social responsibility in several ways. Traditional social bonds can 

no longer meet the needs of the majority of students in today's world. Evaluate students' engagement in 

today's society. Participating in social responsibility activities may benefit anybody who wants to get more 

involved in society. By adopting beliefs, morals, attitudes, and behaviours, we can use responsibility to 

improve our lives. We can achieve the following as an outcome of becoming more willing to take 

responsibility: If we tell the truth and keep our promises, people will believe us and regard us as reliable, 

honest people. We become more self-sufficient in life when we understand and accept the consequences of 

our decisions. Any mistakes will be remedied as quickly as feasible. People's trust and confidence are 

acquired through becoming more responsible in life. We will feel good and joyful if we do the correct thing 

among students in 21st-century classroom settings. 

The Role of Teachers in Inculcating Morals and Social Responsibility  
Students and society look up to teachers as role models. "Give me a child for seven years, and then let the 

god or the devil take the youngster," Pestalozzi, a talented teacher, famously quipped. The teacher is a 

potter, architect, and designer in this instance. As a result, the teacher must stress the importance of integrity, 

justice, grace, compassion, brotherhood, collaboration, social responsibility, and good behavior. As per goal-

seeking principles, a child develops appropriate character reactions through experiencing satisfaction with 

morally and socially acceptable answers and discomfort in connection with undesirable ones. Like other 

forms of education, character development necessitates a clear objective, goals, and outcomes. They must 

also be appropriate for the child's age and stage of development. Many studies have revealed that rewarding 

rather than punishing unwanted behaviors is harsher, mainly when the proper response is the opposite of the 

incorrect one. The effectiveness of rewards and punishments, especially in a child's early years, appears to 

be less significant than their regularity and consistency. Teachers have an essential importance in imparting 

moral and social responsibility values to students, first, by teaching youngsters socially acceptable behavior 

norms, and second, by offering a source of motivation in the form of social acceptance and disapproval, 

which may be utilized to assess compliance with standards without requiring interaction with others. 

Children would have no concept of what constitutes socially acceptable behavior and would be motivated to 

behave in any manner other than their own. Early social connections take place in the household unit. 

Children learn what is right and wrong in this social circle through their parents' relatives, and other family 

members. Getting social praise or rewards for good behavior and disapproval or punishment for bad 

behavior motivates children to follow their relative's and friends' conduct standards. As their interpersonal 

perspectives extend to include the neighborhood and school through play and discourse with their peers, 

children discover that some of the behavioral norms they learned at home are equal to those held by their 

peers, while others are not. Teachers' role in instilling moral and social responsibility concepts in students' 

education aims to equip students with the knowledge and skills they need to work and succeed and the 

compassion and emotional maturity they need to contribute to a safe, peaceful, and collaborative society. 

Conclusion 
Moral norms should be reinforced in students by teachers. Adequate awareness must be generated among 

students through various activities and the media. The school must organize numerous academic and co-

curricular events. Every subject in school includes comprehensive information. The teacher's task is to find 
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and choose morals, then figure out how to naturally incorporate them into a subject's teaching to help 

inculcate morality. To successfully educate language while imparting character in true worth, stories, 

legends, tales, parables, and autobiographies must be tailored to the age group. Morals can be implanted in 

students through various well-planned events presented in a good environment. Teachers frequently delay or 

ignore early false work opportunities. A teacher must not only educate but also motivate their students; he or 

they must affect the lives and behaviour of their students and supply them with ideas and aspirations that 

will equip them to enter the flow of national force as respected individuals. Everything must be done when 

they are in school and under your supervision. A role of a teacher is to meld the minds of future generations. 

Self-discipline, sensitivity to others, and social responsivity toward environmental concerns will be positive 

moral norms for students in 21st-century classroom settings. 
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Education, the key to success? 
 

Tarsisius Gahadzikwa 
Galgotias University 

 

―Education is the most powerful weapon we can use to change the world‖,as denoted by the former South 

African president Nelson Mandela. Indeed to survive is to learn, as has been passed on from generation to 

generation. However, the world has evolved through great lengths up until the very fabric of what we knew 

was challenged and disposed of. Surely if one was to try to explain globalisation or a, nowadays, simple 

concept of video calling to the World‘s population of  25 years ago he would be risking himself to an 

unfortunate fate at the mental health institutions. Thus today we live in a world with concepts and 

technology that was deemed beyond human reach. Taking all the developments and failures throughout the 

years humans have evolved and changed the ways in which we eat, travel, socialise or even our free time 

activities. With all this change happening around us, various doors are changing their locks and it should be 

argued that our key to success, though not requiring change, surely requires some touches. It is highly 

unlikely that the same education system that worked wonders in times where one could only communicate 

through letters, would also work wonders in times where access to the whole world lays in the palm of your 

hands. An improved version of our key to success would ensure that those who pass through the education 

system be fully equipped with the necessary tools to survive in today‘s fast paced global environment. 

Keywords:Improvement, Education System, Globalisation  
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Workshops outdoors: means of restoration amidst COVID-19 online mode 
 

Ms Santa Stopniece, 

PhD of Intercultural Communication Vice Dean of Foreign Affairs ,Suzhou Polytechnic Institute of Agriculture 

 

Amidst global pandemic of COVID-19, online learning and teaching, video conferencing and online 

meetings are oftentimes treated as the new normal (Pacheco, 2021). Students, tutors, employees and 

supervisors are expected to accept it and perform as effectively as under face to face situation (Peña et al., 

2021). However, online mode sustained over periods of longer time, e.g. several months, often results in 

decreased motivation, lesser ability to concentrate, and general fatigue (Fuentes, 2020).  

While exercise programs and other coping methods indoors are being suggested and made available, there is 

still limited information available on best strategies to alleviate online learning challenges (Barrot, Llenares 

& del Rosario, 2021). Learning outdoors, when possible and relevant, would offer more comprehensive 

experience of inquiry and healing effects of environment that offers deep replenishment (Elderedge, 2001; 

Franco,
,
 Shanahan & Fuller, 2017). While outdoors workshop method may not be possible to use under 

complete lockdown measures, in many circumstances, it is still allowed to meet outdoors and in small 

groups. These opportunities need to be actively explored and incorporated into learning and work schedule. 

Showcasing the experience of Suzhou Polytechnic institute of Agriculture (China), this paper explores the 

opportunities of outdoors workshops for replenishment amidst lengthy online learning periods. Based on the 

analysis of the case involving reports and interviews with the international students and tutors, this paper 

suggests wider use of outdoors workshop method as an approach of maintaining motivation and 

experiencing the restorative effect of being in the nature. These means of more humane experience could be 

relevant and creatively applied in a variety of settings, learning situations, and disciplines.  
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Key Aspects of Teaching and Learning Economics in Nigerian Universities 
 

Gwaison Panan Danladi 
Department of Economics & Management Sciences Nigerian Police Academy, 

Clementina Hashimu Bulus Ph.D 
Department of Education Foundation, University of, Jos 

Apeh  Ajene  Sunday Ph.D 
Department of Economics & Management SciencesNigerian Police Academy 

 

ABSTRACT 

Over the past decade, the annual enrolments of students into single Honours degrees and Joint degree 

programmes in Economics from Nigerian universities have relatively increased. The increase has brought 

about new challenges for lecturers in terms of providing inclusive lectures to all categories of students, 

irrespective of their socio-economic background are not left behind in the teaching and learning process. In 

ensuring that each student is carried along in the teaching process, lecturers are expected to use examples 

and methods that provide a broad picture of the subject matter that will be understood by students with 

different prior learning experiences. In this chapter the following areas will be dealt with: approaches to 

teaching and learning support which are most commonly associated with economics teaching: lecturing in 

support of learning, problem-based learning, case-based study, simulation games, and media technology 

teaching, summarizing common approaches to assessment in economics and explore the introduction of 

transferable skills into the assessment. The paper recommended that there is need for economics lecturers in 

Nigeria to diversified their teaching methods. There is also need for all the lecturers of economics to 

undergo training in education. This exposed them to various teaching methods as highlighted among other 

recommendations were made 

Keywords: Economics, Teaching, Learning, Nigerian Universities 

 

Introduction 

Economics in the Nigerian universities focuses on teaching and learning in the context of Single Honours 

degree programmes and Joint degree programmes( economics/ education; economics/development studies; 

economics statistics). Single Honours degree programmes focus heavily on the development of students‘ 

theoretical and technical abilities. Joint degree programmes tend to place more emphasis on applied and 

vocationally oriented aspects, often with a bias towards the application of economics to education. The 

degree programme in economics  seeks to fulfill the following interrelated objectives: 

1.  To stimulate the students to be able to observe, understand, and critically analyze data on the 

multifarious socio-economic problems of the world and Nigeria in particular, employing Social 

Science methods to effectively contribute objectively to solving the problems. 

2.  To ground the students in the theories, methods, and philosophy of economic and policy analysis, 

emphasizing in the process, the effects of socio-political factors on economic behaviour; 

3.  To create a desirable milieu for positive behavioural changes which will enable students to develop 

values like hard work, probity, discipline, creativity and self-reliance, dedication, and patriotism 

essential to fulfill Nigerian  National development objectives; 

4.  To prepare graduates to easily fit into several fields of human endeavour in both the public and 

private sector. The programme prepares students for careers in administration, banking, finance, 

planning and policymaking, research, statistics, and entrepreneurship in Secondary School and 

University teaching. 

To achieve the objectives of teaching economics in Nigerian Universities, different strategies are being 

used by lecturers to enhance the teaching and learning of economics. Lecturing is used extensively in most 

economics programmes. Research conducted by the Economics Network (2006), revealed that the top-

scoring teaching method in the discipline was the lecture method.  However, lectures remain a significant 

part of the student learning experience because of the significant growth in student numbers seen in Nigerian 

universities over the past decade. It is, an efficient means of delivery when used alongside other methods. To 

enhance learning a lecture should have the following attributes: 

 It should be delivered in a way that is informative, interesting, and engaging. 

 The content should be well organised and easy to follow. Students should be able to understand the 

development of the argument or the logic in the ordering of the information or ideas. 
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 Students should feel involved. This may be through some type of active participation, the use of 

relevant examples to which they can relate, and by being made to think about what is being said. The 

ability to engage students through questioning, no matter what the class size, is an important way of 

getting students involved. 

 Students should leave wondering where the time has gone. 

 Students should leave knowing that they have learned something(s), and are often inspired to go off 

and find out more. 

The Economics Network (2005) survey indicated three main areas where students felt lecturers need 

to improve their practice: structuring, reducing the complexity of visual materials and making lectures more 

interesting. Teachers can restructure their lessons by starting from simple to complex following a logical 

sequence. Teachers can also reduce the complexity of visual materials through the use of PowerPoint for 

simplicity, accuracy, and flexibility. 

The start of the lecture is crucial and needs to interest students sufficiently to convince them that it is worth 

staying or staying attentive, for the next hour. 

At the very beginning the teacher should: 

 appear enthusiastic and interested; 

 be organised, and take control of the lecture room on his arrival; 

 know how to use the presentation equipment. 

During the first few minutes the lecturer could: 

 go through the learning outcomes for the session, telling them what they should have learned by the 

end. 

 describe a problem or scenario that is of relevance to the topic, and then go on to outline how the 

lecture will consider this; 

 share their passion and enthusiasm for the subject. Where possible, this could be a link to their 

research; 

 link the lecture to some current news or activity. The lecturer could take this one step further by 

asking students to bring examples with them to the lecture, and inviting them to contribute. 

To keep students interested during the lesson, the lecturer could: 

 use relevant and current examples to illustrate the point; 

 where possible draw on the students‘ experiences; 

 use rhetorical questions to encourage students to keep on track; 

 change the demands on the student as the lecture progresses. Vary between note-taking, 

listening, and active participation (considered later); 

 use visual materials or artifacts that are relevant to the topic of the lecture; 

 use live links to the web to demonstrate the currency of the material being presented 

Technological solutions are becoming more common. A growing phenomenon in lectures is student use of 

laptops, enabling them to annotate lecture materials electronically. This is geared toward the increased 

availability of wireless technology. In Nigeria, there are vociferous debates over the pros and cons of 

allowing student laptop use in lectures, and some lecturers have attempted to ban the practice. Others see it 

as a growing trend that can be useful for students who use it well. Some lecturers provide students with 

materials that are easy to annotate electronically. This may include 'incomplete' lecture notes or PowerPoint 

slides, which students can work on and develop as part of the session, thus keeping them alert and focused. 

Teaching and learning can further be enhanced through the use of lecture methods in collaboration with the 

following teaching methods: 

Problem-based learning and teaching in Economics  
Problem-based learning (PBL) is an approach to teaching whereby a student is given a situation that 

must be solved (Smith, Robert & Ravitz, 2007). The problems are framed in the context of Economics; PBL 

involves learning through tracking problems. It provides a learning environment in which students identify 

what needs to be studied and learned from examining the problems and the skills to solve them. PBL puts 

students at the center of the learning process where students learn by doing. Working in small groups, 

students take ownership and control of learning tasks set by the teachers of which they have no previous 

knowledge. The solution to the tasks involves a process of discovery and learning-by-doing through which 

deeper levels of knowledge and understanding are acquired. Students present their findings that have 

developed through group activity as an interdependent process, co-coordinated by the teacher. Research (by 
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Forsyth, 2010) shows that students who experience PBL retain their knowledge over a longer period, learn at 

a deeper level and develop a range of transferable skills such as presentation, communication, and teamwork 

skills. 

An illustrative example  

 The teacher can pose a set of problems from the course outline and ask students to provide solutions by 

following certain guidelines. 

1. The class is divided into groups depending on the number of students in the class. Each group can 

take up a problem associated with one issue in the course outline. For each issue: 

a. List out the expected outcomes, for example in inflation, the expected outcomes are i. 

Understand the various attributes of inflation 

ii. explain the dimensions related to the concept of inflation 

iii. critically examine the  causes of inflation 

iv.  assess the ways inflation can be controlled. 

2. Raising questions associated with different sub-topics under inflation. These questions are 

formulated from the problems and students should be asked to find solutions. For example: 

i. What is inflation?  

ii. What are the different forms of inflation? 

iii. What are the causes of inflation? 

iv. What are the effects of inflation? 

v. How can inflation be reduced? 

3. List out the task needed to answer the questions listed in two above. All students are required to 

perform the following activities 

i. Search for materials on inflation from magazines, newspapers, textbooks, and journals on the 

library and internet. Materials found useful should be downloaded and printed. 

ii. After gathering the materials, students should read and write down important notes based on 

the questions raised. 

iii. Students can discuss and present the lesson based on the problems. In-class discussion the 

teacher directs students' attention to key issues and concepts. He/she plays an important role 

in coordinating and supporting the learning process. 

Simulation Games and Teaching Economics 

A game is an exercise that has a winner ( Zapalska, Brozik & Rudd, 2012). It provides a competitive 

setting for learning specific content areas. A simulation models a portion of reality in a controlled setting 

and can reproduce the social, economic, and political processes of particular systems of interactions. 

Simulation allows students to explore situations. A simulation game is a game that contains a mixture of 

skills, chance, and strategy to simulate an aspect of reality. Some economics teachers have introduced 

educational games and simulations to drive student learning and to engage students in real-life economic 

issues. The International Review of Economics Education is a useful source of examples. Articles include a 

simulation used in an introductory monetary theory course, on the 'search-theoretic' model of money 

(Hazlett, 2003) and a role-play/classroom experiment to demonstrate price controls and the equilibration 

process. 

 The advantages of teaching through simulation games  

Motivation: 

Simulation games have resulted in increased students' motivation to learn, particularly where students' 

motivation may be very low and where students find much of their curriculum irrelevant to their own life 

experiences. In such a situation, simulation games make study material fascinating. When learners are 

divided into groups and are assigned roles and given rules of the activity, they become more eager in finding 

themselves in the activity of learning.  

 Active Participation: 

This method leads to maximum involvement of the learners and their participation in the teaching-learning 

process.  

 Increase in Achievement:  

When learners are motivated and actively involved in the learning process, it helps in learning concepts 

effectively which further increases their achievement.  

Retention of Learning: 
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Simulation games help in enhancing the retention level of learners.  

Development of human traits: 

Teaching through simulation games promotes certain human values like cooperation, team spirit, and respect 

for peers.  

 Increase in confidence: 

Students who are taught through simulation games are more confident in expressing their views, have clarity 

of concepts, increased interest in dealing with real-life situations. 

Steps in Designing a Simulation Game 

(i) Formulation of Instructional Objectives 

Objectives of the concept, which are to be taught, must be written in behavioral form for effective 

attainment. 

ii. Identification of  Appropriate Simulation Game: 

After the objectives, a simulation game exercise is identified. The components of a concept help the teacher 

to identify the most suitable exercise. 

iii. Preparation of Simulation Game: 

At this stage, work related to rules of exercise, groups, number of participants in each group, roles, material 

required, arrangement of furniture, etc. is completed. 

iv. Assigning Roles: 

The teacher assigns the key and supporting roles to the participants in such a way that the activity goes on 

smoothly until it is properly concluded.  

v.  playing the Simulation Game: 

 This is a situation when the whole plan of work is put into action.  

vi. Intervention: 

The teacher can provide some feedback on the progress of the activity 

vii. Debriefing: 

This is the last stage where students generalize the outcomes and the teacher matches the outcomes with the 

objectives of the lesson.  

Illustration 

Topic: - Monopoly 

Nature of simulation game: - Roleplay 

Components: 

i. Goods are not homogenous 

ii. No free entry and exist 

iii. Single seller 

iv. No common price 

 

Instructional Objectives 

After going through the activity, students should be able to:  

1. define  monopoly 

2. list the features of monopoly 

3. state the causes of monopoly 

4. say the advantages of monopoly and how a monopoly can be controlled. 

Rules 

 divide the class into groups depending on the number of students in the class. 

 Different firms selling different products 

 Group of consumers 

Procedure 

Each group will be selling different products 

Students‟ role 

 Each group is selling a particular product that has no substitute. 

 One group is observing and interacting with each firm to find out the prices of their products to find 

out how prices are determined and the name and types of services rendered, what they do, and so on. 

 After the game, each group will share their experiences and explain what happened in their group, 

then the teacher matched the outcome of the activity to the objectives of the lesson. 
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Case Study Method of Teaching and Learning in Economics 

The case study method has been defined as a story with a hidden message in which an individual or a 

group has to solve a problem (Volpe, 2015). It requires students to actively participate in real problem-

solving. A case study is an instructional strategy that engages students in active discussion of issues and 

problems inherent in practical application. It provides a format for role-playing controversial scenarios. For 

effective use of the case method, it requires three key elements: a case study, a class of students, and a 

classroom discussion, under the guidance of a skillful teacher. In economics, a case study method of 

teaching and learning helps in the development of three key objectives:  

1. mastery of economic principles; 

2.  application of the principles to reality; 

3. Systematic analysis of policy issues. 

The two fundamental principles in a case study are that the best-learned lessons are the ones students 

teach themselves through their struggles and that the most useful kind of understanding and judgment cannot 

be taught but learned through practical experience. When teachers assign problems to economics students, 

they are motivated and work through the tasks to gain a deeper understanding of the concepts than listening 

to the lectures passively. It challenges them to develop higher-order skills that can help them deal with 

practical problems they will face as an economist. Popescu (2014) highlighted four issues in teaching and 

learning Economics that a case method can address: 

Motivation to learn theory 

 In a traditional economics classroom, undergraduate economics courses tend to treat applications as 

secondary to the exposition of the theory. However, if students do not understand the purpose of theory, the 

process of learning becomes more dry and difficult, and students end up failing to grasp the tools they need. 

In the case method, the task is student-centered. Students look for the tools themselves and learn about the 

theory. 

Application of theory 

The ultimate goal of economics education is to enable students to apply economic reasoning to 

policy issues. The focus in the traditional economics class is more on the process of policy analysis than on 

the specific area of policy. One method for illustrating the process is through examples related to lectures. 

However, this is problematic. The example is often used to illustrate the theories, so that students think of 

the application as the use of the theory, rather than seeing the theory as a tool for dealing with the issues 

raised by the application. The examples commonly selected for good illustrations of particular theoretical 

concepts, do little to help students learn which theories are appropriate for which kinds of a policy problems. 

However, the case method requires the student to identify the theory that best addresses the economic 

problem under investigation. 

Use of evidence 

In an economics class, students are often required to develop an ability to use quantitative evidence, 

which often involves several tasks, including determining what types of evidence are relevant measures of 

particular phenomena, evaluating the credibility of available information, performing calculations to arrive 

at appropriate and useful measures, and finding the best way to convey this information using tables and 

graphs. These lecture and example methods usually provide students with some exposure to quantitative 

information; it does not require them to do the work themselves. Classroom example does not provide 

training on how to select, manipulate and present such evidence; nor does it help students learn to interpret 

evidence themselves. Case studies include raw data that students have to manipulate, represent and comment 

on to solve the problem. 

Limitation of theory 

One of the most difficult aspects of applying economic analysis is understanding which parts of a 

question can be answered by economic analysis, and which are best addressed using other disciplines. In 

particular, students need to learn the difference between identifying the economic consequences of a policy 

choice and considering these decisions in the broader social and political context in which policymakers and 

business leaders find themselves. It is difficult to use a lecture and example to fulfill these goals since 

classroom examples are often abstracted from their context. The case method forces students to be 

confronted with the broader consequences of economic decisions. 
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In a case study method students' preparation can be stimulated by assigning study questions to guide 

students' reading of the case to get them to organise the information in the case for themselves, focusing on 

key discussion issues and beginning the analysis of those issues. The teacher can also encourage preliminary 

conversation about the case among students by organising study groups of five or six students or simply 

suggesting that students meet informally to talk about the case before class. Group work increases the 

incentives for students to prepare individually and enables them to pool information and try out ideas. It also 

helps to build confidence for participating in class discussions. In the process of case discussion, the 

important issues to consider according to Volpe (2015) are: 

 Introduction 

 It is a good idea to start framing the discussion with a few remarks from the case and set an overall 

direction. 

Role-play 

Students can be asked to put themselves in the position of one or more of the economic agents involved 

in the case. Students should be engaged in thinking and generating learning as a real story that comes to life 

when students inhabit or take ownership of the situation and face the problem as if it were their own. 

Generate participation 

  Once the first question has been posed, participation should be stimulated to foster engagement and 

raise as many ideas as possible. 

       Active listening 

The teacher's role as a listener in the discussion is a critical element in establishing the students' 

ownership of the discussion. The teacher's interventions during the discussions should be minimal while 

careful listening of the students' contributions takes place. The listening should be active as far as it 

encourages elaboration, confirms your understanding, and asks for evidence or illustration from the case. 

 Keep to the teaching plan 
It is important to keep to the teaching plan as much as possible while leaving some time available to 

accommodate subsidiary issues that may emerge during the discussion. 

Written assignment 

The teacher should ask the students to prepare a brief written assignment. The thinking required by a 

written piece of work usually results in a deeper discussion. As part of the preparation for the case 

discussion, the teacher should formulate structured questions to foster discussion and guide the students 

towards a full exploration of the case. List key facts and issues, outline the situation, summarise different 

actors‘ perspectives and consider alternative analyses of the problem to prepare to react effectively to what 

students say. Plan how the students‘ analysis will be displayed on the whiteboards and arrange the room to 

enable them to see and talk directly to each other.  

Media Technology in Teaching and Learning Economics 

Media is the collective communication outlets or tools used to store and deliver information. 

Increasingly, Virtual Learning Environments (VLEs) and websites are used to support lectures, classes, and 

independent study. These range from print media to electronic media. Print media includes a wide range of 

sources including newspapers, magazines, journals, flyers, billboards, letters, and mailers to name a few. 

Using these print media in teaching economics can help students understand how concepts learned in 

classrooms can get translated into everyday life. In journals, students are exposed to different perspectives 

on an issue which can help them frame their views. Electronic media on the other hand are media that use 

the electronic or electromechanical audiences to access the content. The primary electronic media sources 

familiar to the general public are video recordings, audio recordings, slide presentations, the Internet, Zoom, 

fax, CD-ROMs, and online content.   

When to introduce media? 

 Before learning the concept. Showing media before the discussion gives students an image to 

which they can compare the topics under discussion. This approach allows quick reference to easily 

recalled examples.  

 After a brief introduction but before learning the concept. This method provides students with a 

brief capsule of what the media is about and what to look for, helping to focus attention while 

watching the media. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Electromechanical
https://en.wikipedia.org/wiki/Audience
https://en.wikipedia.org/wiki/Online_and_offline
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 After learning the concept. Showing media after describing a theory or concept allows the 

instructor to use the scenes as a case study. This approach helps students develop their analytical 

skills in applying what they are learning. 

 Before and after. Repeating the media is especially helpful when trying to develop students 

understanding of complex topics. Utilize the media before the discussion to give students an anchor. 

Guide students through a description or discussion of the topics. Rerun the media as a case study and 

ask students to analyze what they see using the theories and concepts just discussed. Also, punctuate 

the rerun with an active discussion by asking students to call out the concepts they see in the scenes. 

This method helps to reinforce what they have just learned. 

Advantages of Applying Media to Economics Teaching. 

1.  Display the deduction process and the model. Media technology can help to change the complex 

mathematical derivation and model into a vivid multimedia presentation, saving the teacher's blackboard 

time and deepening students' understanding. Therefore, to improve the teaching effect of economics, 

multimedia is an inevitable choice, because it can display amounts of mathematical formulas derivations, 
tables, and changes on the screen, saving the class time, and helping students' learning. Through the visual and 

impressive teaching, students can understand the knowledge deeply.  

2.  Media technology reflects characteristics of case teaching, helping to improve the ability of students. Economics 

emphasizes both practice and theory. Without the support from practices, the theory will not be useful. In explaining 

the principles of economics, the teacher needs to mobilize a large number of cases in teaching. Case teaching turns the 

media technology to display the wonderful cases from practices dynamically and vividly. The simulation function of 

media can help students further understand the difficulties in class, and mobilize and display initiatives and talents. In 

this way, it can train and develop students' ability to innovate.  

3.  Media net teaching is flexible and helpful for personalized teaching, making the teaching activities respect students' 

differences, and applying proper teaching methods to every student. Learners can arrange their studies and look for 

relevant knowledge conveniently; this can help to improve their learning efficiency greatly. Multimedia net teaching 

includes lots of media, covers large information, and serves more students. The media materials expand the teaching 

space, making the teaching get rid of constraints from schools, textbooks, and teachers, and giving students more 

freedom in learning.  

4.   Media net teaching can help to form an interactive study atmosphere. The teacher can arrange some study tasks or 

questions for students by the net interface, and students study under the supervision of the teacher. The teacher can 

monitor students' study by net space, offering instruction at any time, and helping students to focus on the subject. In 

this teaching model, students can communicate with each other directly. They can exchange information via net 

spaces, issue personal views, and analyze and judge others' ideas. Learners can achieve an agreement through 

discussion. In this teaching process, the relationship between the teacher and students changes delicately. In this case, 

the teacher is not the director anymore, but a participant in the learning process. Students are not afraid of the teacher 

and mobilize their initiatives fully. In the process of communicating with the teacher and other students, the student 

completely displays innovation and personality.  

Illustration on the use of print media in teaching economics 

Students are to collect information from newspapers and magazines concerning the topic. 

Topic: Budget 

General objectives: 

1. Define budget 

2. Exposure to information available in magazines and newspapers 

3. Development of research skills 

Resources required 
Newspapers and magazines that carry the 2021 budget allocation for Nigeria 

Method 

1. The exercise should be conducted before teaching the topic of budget 

2. Students should be asked to bring the 2021 budget allocation 

3. Students to collect data and the teacher to discuss the following with students 

 Concept of budget 

 Types of budget 

 Budget allocation for 2021 

 Reasons why government borrows money 

Approaches to Assessment in Economics 

Assessment is the process of gathering and discussing information from multiple and diverse sources to 

develop a deep understanding of what students know, understand, and can do with their knowledge as a result of their 

educational experiences (Ongeri, 2009). The process culminates when assessment results are used to improve 
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subsequent learning. Assessment in economics is either formative or summative, summative assessment is defined as 

that which contributes to a grade and overall calculation of the degree classification, whereas formative assessment is 

defined as that which enables students to see how well they are progressing and gives them feedback.  

Assessment can be a powerful tool for shaping learning outcomes and the approaches students adopt toward 

specific learning tasks. Instructors can use various forms of classroom assessment techniques to obtain feedback from 

students to find out if they are effective or not. This feedback, if used well, can effectively guide an instructor's 

attention and energies to focus teaching practice on activities that will have the biggest impact on student learning. In 

addition to formative and summative assessment, a diagnostic assessment can be used for assessing students in 

economics. It is an assessment tool used to measure a student‘s level in terms of skills and knowledge he or she has 

mastered. The purpose of diagnostic testing is to gather continuous specific information about an individual so that 

learning activities may be most productive and desirable. It helps the teacher to understand the strengths and 

weaknesses of each student; that is, identifying areas students have and have not mastered in a subject after the 

concepts have been taught. This can help the teacher to administer remedial instructions that can go a long way in 

enhancing students learning in economics. 

Conclusion 
This paper has tried to draw attention to distinctive issues in the teaching, learning, and assessment of 

economics. It has drawn attention to recent developments in the use of modern technology in teaching and approaches 

to handling the challenges of students‘ abilities.  

Recommendations 

The following recommendations were made 

There is need for economics lecturers in Nigeria to diversified their teaching methods. This will help to promote good 

teaching and learning of economics in our universities 

There is need for all the lecturers of economics to undergo training in education. This exposed them to various 

teaching methods as highlighted. 

Good assessment approaches in economics will promote good teaching and leaning of economics, hence lecturers 

need to used various techniques for assessing their students. 
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Государственная стратегия в области образования Азербайджанской Республики предусматривает 

реализацию мер по охране и укреплению физического и психического здоровья, успешной 

социализации и всестороннему развитию подрастающего поколения. Несмотря на это, состояние 

здоровья школьников вызывает крайнюю озабоченность, так как налицо устойчивая 

неблагоприятная тенденция, связанная с повышением школьной нагрузки, снижением двигательной 

активности, повсеместным внедрением цифровых технологий в учебный процесс, недостаточной 

гигиенической грамотностью и педагогической компетентностью учителей и родителей. Учитывая 

перечисленные проблемы, в 2014 году Министерством образования Азербайджана был запущен 

проект «Здоровое Образование - Здоровая Нация», основанный на внедрении здоровьесберегающих 

технологий в рамках образовательного процесса. Основными целями проекта являются: создание 

условий для физического развития и профилактики школьных заболеваний; здоровая социально-

психологическая среда, интегративная форма обучения на базе социального конструктивизма, 

условия для успешной социализации школьников. В течение учебного года эксперты, 

задействованные в проекте, проводят постоянные наблюдения и консультации, при необходимости 

проводят диагностику учащихся, организуют мероприятия, способствующие формированию 

здорового образа жизни, а также работают в сфере повышения педагогической культуры родителей.  

 Целью нашего исследования является сравнительная оценка физического здоровья и социально-

психологического состояния учащихся классов «Здоровое Образование» с учащимися традиционных 

классов.  

Материалы и методы. В работе были использованы результаты мониторинга здоровья учеников 

начальных классов в рамках реализации данного проекта.  

Результаты. Согласно результатам условия, созданные в классах «Здоровое образование», 

положительно влияют на физическое развитие, психическое и соматическое здоровье учащихся, а 

также предотвращают развитие школьных болезней. У учащихся классов «Здоровое образование» по 

сравнению с учащимися традиционных классов прослеживается снижение числа детей с 

нарушениями физического развития, осанки и зрения. Наблюдается также высокий уровень 

работоспособности, устойчивое психоэмоциональное состояние учащихся проектных классов, у них 

лучше развиты коммуникативные навыки, творческое мышление, воображение и другие психические 

процессы, дети легче адаптируются к учебному процессу и социуму в целом, а также обладают более 

высокой школьной мотивацией. 

Заключение. Динамический режим урока и условия, созданные в классах «Здоровое Образование», 

расширяют потенциальные возможности процессов роста и развития организма детей, что позволяет 

оценивать инновационные технологии обучения как потенциально полезные для физического и 

психического здоровья учащихся, а также способствующие их успешной социализации.  

Ключевые Слова: Школа; Здоровье; Физическое Развитие; Учебный Процесс; Инновационные 

Технологии;  

 

The state strategy in the field of education of the Republic of Azerbaijan provides for the implementation of 

measures to protect and strengthen physical and mental health, successful socialization and comprehensive 

development of the younger generation. Despite this, the state of health of schoolchildren is of extreme 

concern, as there is a steady unfavorable trend associated with an increase in school workload, a decrease in 

physical activity, the widespread introduction of digital technologies in the educational process, insufficient 

hygiene literacy and pedagogical competence of teachers and parents. Taking into account the above 

problems, in 2014 the Ministry of Education of Azerbaijan launched the «Healthy Education - Healthy 

Nation» project, based on the introduction of health-saving technologies in the educational process. The 

main goals of the project are: creation of conditions for physical development and prevention of school 

diseases; a healthy socio-psychological environment, an integrative form of education based on social 

constructivism, conditions for the successful socialization of schoolchildren. During the academic year, the 

experts involved in the project conduct ongoing observations and consultations, if necessary, diagnose 
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students, organize events that contribute to the formation of a healthy lifestyle, and also work to improve the 

pedagogical culture of parents. 

 The purpose of our study is a comparative assessment of the physical health and socio-psychological state 

of students in the "Healthy Education" classes with students in traditional classes. 

Materials and methods. In the work, the results of monitoring the health of primary school students were 

used as part of the implementation of this project. 

Results. According to the results, the conditions created in the "Healthy Education" classes have a positive 

effect on the physical development, mental and somatic health of students, and also prevent the development 

of school diseases. In Healthy Education classes, compared to students in traditional classes, there is a 

decrease in the number of children with disabilities in physical development, posture and vision. There is 

also a high level of working capacity, a stable psycho-emotional state of students in project classes, they 

have better developed communication skills, creative thinking, imagination and other mental processes, 

children adapt more easily to the educational process and society as a whole, and also have higher school 

motivation. 

Conclusion. The dynamic mode of the lesson and the conditions created in the "Healthy Education" classes 

expand the potential of the processes of growth and development of the child's body, which makes it 

possible to evaluate innovative teaching technologies as potentially useful for the physical and mental health 

of students, as well as contributing to their successful socialization. 

Açar Sözlər: Məktəb; Sağlamlıq; Fiziki Inkişaf; Təhsil Prosesi; Innovativ Texnologiyalar; 

Keywords: School; Health; Physical Development; Educational Process; Innovative Technologies; 
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THE ROLE OF TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION IN ECONOMIC GROWTH; A CASE 
STUDY OF NIGERIA 

 

Gazali IbrahimNazatul, Faizah Binti Haron, Ismail Ibrahim Muhammad 
Faculty of Business and management ,University Sultan Zainal Abidin 

ABSTRACT 
This paper attempt to investigate the role of technical and vocational education in economic growth and 

development of Nigeria between the years 2002-2020. Secondary data were used in assessing and examining 

the role of technical and vocational education [TVET] in Nigeria within the stated period. The analysis 

shows that, investment and encouragement in the development of technical and vocational education had 

increased the gross domestic output, spurred innovation and creativity, productivity, employment, skills 

acquisition, price stability, alleviation of poverty and reduction in violent crimes. Policy recommendations 

like adequate provision of machineries and equipments for teaching and learning TVE, provision of 

qualified teachers, establishment of micro, small, medium and large-scale enterprises [MSMLEs] to 

absorbed trained youths, inclusion of technical and vocational education in our junior and secondary 

schools‘ curriculum and encouraging entrepreneurship among Nigerian youths both educated and 

uneducated. 

Keywords: Technical Education, Vocational Education, Entrepreneurship. Economic Growth 
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ABSTRACT 

The paper describes how the authors use in the teaching process software applications with internet use to 

determine the existence and potential of renewable energy resources existing in nature. Renewable energies 

and their conversion into electricity are very current due to their advantages and will be an essential part of 

the energy systems of the future. That is why their study in universities and not only, is very important, 

especially for students in the energy domain. The determination of the existence of renewable energy 

resources is done through practical observations in the field and the evaluation of the potential or obtaining 

data about them is done in various ways. For new research works, energy projects or scientific articles, three 

sources of information on the existence and potential potential of resources can be used: scientific papers in 

the field, textbooks, public reports and technical books or web platforms that provide information and 

databases permanently updated with measurements by artificial satellites such as meteorological ones. In the 

paper, the authors describe several online software applications for achieving the proposed purpose by 

describing the structure, using mode,categories of simulations for each type of renewable energy and the 

results that can be obtained. To demonstrate the efficiency of such a method in teaching processes, the 

authors conducted acase study on a geographical area delimited in Romania, where simulations were 

performed toextract the parameters of solar energy, wind and biomass. Among the conclusions at the end of 

the paper, it can be mentioned that the method is particularly useful for students who can understand the 

procedure presented to apply it in their future profession or in the realization of projects and homework 

received in specialized college classes. At the same time, it can be highlighted that the software platforms on 

the Internet were in high demand during the Covid19 pandemic, when field trips were restricted, and their 

usefulness was obvious. 

Keywords: Web Platforms, Renewable Energy Resources, Energy Potential, Teaching Methods. 
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ABSTRACT 

The paper includes the partial results of some research of the authors on the Romanian labor market, started 

to identify what jobs and positions  hold in the employing companies the energy engineering graduates from 

universities with interest study fields. For the jobs occupied by graduates, statistical analyzes and processing 

were performed to identify the following problems: type of employer - state or private institution, main field 

of activity of the companies, distance of the job from home, involvement in design , execution or 

management positions  and others. Then, a database was set up with the follow-up of graduates, which 

includes: the number of graduates who are employed in the specialization followed in college, the total 

number of energy graduates, the difference between those employed in graduate specialization and those in 

positions in other specializations, the time interval after graduation and finding a job, etc. Questionnaires 

were prepared to identify graduates' satisfaction with their new job. The questions refer to salary level, 

working conditions, working hours, behavior of managers with employees, encouragement of team spirit, 

number and level of bonuses obtained, level of salary increases, rewards by extra paid vacances, team-

buildings, material gifts and other facilities. The questionnaires were also addressed to the managers to 

identify the degree of satisfaction about the training and dedication in the work process of the new energy 

engineers. The usefulness of the study is demonstrated by assessing the degree of satisfaction of energy 

graduates that can be used to assess the level of training obtained in college, reflected by the endowment of 

universities, the competence of the teachers, combining practical applications with theoretical courses, 

involvement as a student in extracurricular activities or efforts submitted in search of a job in the 

specialization followed. These last aspects are part of the final conclusions of the study. 

 

Keywords: Energy Engineering, Labor Market, Graduates Jobs. 
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MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ İNTERAKTİV  TƏLİM TEXNOLOGİYALARININ 
TƏTBİQİ ÜZRƏ  İŞİN TƏŞKİLİ 

 

Yeganə Xanoğlan qızı Məmmədova 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Məktəbəqədər təhsilin pedaqogikası kafedrasının pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru 

 

XÜLASƏ 

İnteraktiv təlim uşaqların fəal fəaliyətini təmin etməklə problemli şəraitin yaradılmasına, 

əməkdaşlığına, təfəkkürün müstəqilliyinə, sərbəstliyinə, uşaqların fəal dərketmə mövqelərinə, biliklərin 

müstəqil əldə edilməsinə, yaradıcı tətbiqinə, sərbəst fikir söyləməsinə, fikrin müzakirə edilməsinə, sübuta 

yetirilməsinə əsaslanır. İnteraktiv təlim prosesində uşaqlarda iradi, əxlaqi, estetik, mədəni, digər akseloji 

dəyərlər yönümündə inkişaf etdirir.  

Fəal təlim məktəbəqədər yaşlı uşaqların inkişaf etdirilməsi üçün ən yaxşı texnologiyadır. Bu o 

deməkdir ki, uşaqlar təlim prosesində passiv deyil, konkret materiallarla və əhatəsində olan insanlarla fəal, 

qarşılıqlı ünsiyyətdə olurlar. 

Açar Sözlər: Məktəbəqədər Dövr, Tərbiyə, Təlim, Texnologiya, Interaktiv.  

Keywords: Preschool Period, Upbringing, Training, Technology, Interactive. 

 

GĠRĠġ 

Məktəbəqədər təhsil vahid təhsil sisteminin ilk pilləsi olmaqla uşaqların intellektual, fiziki və 

psixoloji inkişafında, onların şəxsiyyətinin formalaşmasında və məktəbə hazırlığında xüsusi əhəmiyyətə 

malikdir. Gənc nəslin, o cümlədən məktəbəqədər yaşlı uşaqların tərbiyəsinin qarşısında duran başlıca 

məqsəd hərtərəfli biliyə, mütərəqqi dünyagörüşə, milli və ümumbəşəri əxlaqa, mənəviyyata və mədəni 

dəyərlərə yiyələnən şəxsiyyət formalaşdırmaq və cəmiyyətimiz üçün layiqli vətəndaşlar yetişdirmək 

olduğundan hazırda məktəbəqədər müəssisələrdə uşaqların tərbiyəsini müasir tələblər səviyyəsinə qaldırmaq 

vacibdir. 

Bağça yaşlı uşaqların tərbiyə işinin təkmilləşdirilməsi, bu gün xüsusi aktuallıq kəsb edən 

vəzifələrdən biridir. Bu mənada məktəbəqədər dövr gələcək şəxsiyyətə bir çox qiymətli keyfiyyətlərin 

aşılanmasından ötrü zəruri və çox mühüm mərhələyə çevrilir. Ona görə də məktəbəqədər müəssisələr ilk 

növbədə həmin mərhələnin imkanlarından səmərəli istifadə etməkləuşaqların qayğısına qalmalı, müxtəlif 

vasitələrlə, rəngarəng və maraqlı tədbirlərin köməyi ilə  tərbiyə prosesini həyata keçirməlidirlər. 

Məktəbəqədər yaş dövrü uşağın fəal sosiallaşması, böyüklər və yaşıdları ilə daha çox ünsiyyət 

qurması, mədəni vərdişləri mənimsəməsi, mənəvi və estetik hisslərin oyanması dövrüdür. Məhz bu dövrdə 

uşaqlarda ətraf aləm haqqında ilkin təsəvvürlər, təfəkkür elementləri formalaşır, ətraf  aləmin hadisələri, 

sadə qanunlar və qanunauyğunluqları arasında qarşılıqlı əlaqələri müəyyənləşdirmək və əldə edilmiş 

bilikləri praktik fəaliyyətdə müstəqil tətbiq etmək bacarığı yaranır. 

Müasir təhsil modelində məktəbəqədər təhsilə ümumi təhsilin birinci pilləsi kimi, uşaqların məktəb 

təliminə müvəffəqiyyətlə hazırlığı üçün bərabər imkanların təminatının əsası kimi baxılır. Təhsilin 

modernləşdirilməsinin məqsədləri təhsil sisteminin davamlı inkişaf mexanizminin yaradılmasından ibarət 

olduğundan, qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmaq üçün bir sıra məsələlərlə bərabər təhsilin yuxarı 

pillələri kimi məktəbəqədər təhsilin müasir tələblərə cavab verən keyfiyyətlərə çatdırılması vacibdir. 

Hazırda müasir təhsil prosesinə ümumi yanaşma dəyişib. Müasir təhsilin tələblərinə görə təhsil, 

şəxsiyyətyönümlü, humanist, inkişafyönümlü olmalıdır. Bu hər şeydən əvvəl müstəqil dərk etməyə hazırlığı 

inkişaf etdirir. Uşağa düşünməyi və müstəqil bilik əldə etməyi öyrətmək müasir məşğələni pedaqoji 

məqsədidir.  

Hazırda təhsil proqramında hər bir məşğələ uşaqlar üçün təfəkkür, eləcə də intellekt məkanına 

çevrilməlidir. Bu məqsədlə cəmiyyətin hərtərəfli inkişafında müasir təlim metodlarının, interaktiv təlim 

texnologiyalarının düzgün və məqsədyönlü tətbiqi başlıca şərt hesab edilir. Bu məqsədlə təlim-tərbiyə 

prosesinin düzgün qurulmasında yeni kirukumlara uyğun aşağıdakı prinsiplərin əsas götürülməsi zəruri 

hesab edilir: 
1. Pedaqoji prosesin tamlığı; 
2. Təlimdə bərabər amillərin yaranması; 
3. Şagirdyönümlülük; 
4. İnkişafyönümlülük; 
5. Fəaliyyəti stimullaşdırıcı, dəstəkləyici mühitin yaradılması  
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Standartlar nəticəyönümlü və şagirdyönümlü olduğundan onların reallaşmasında interaktiv 

metodlardan istifadə edilməsi məqsədəuyğun hesab edilir. Hazırda təlimin qarşısında duran ən mühüm 

vəzifə uşaqların idrak fəallığına, təşəbbüskarlığına, öz fəaliyətə nail olmaq, onların təfəkkürünü inkişaf 

etdirməkdir. Bu baxımdan interaktiv təlim metodları müasir illərdə pedaqoji prosesin qurulmasına yeni 

yanaşmadır. Belə yanaşma tərzində təlim şagirdin təkcə yaddaşının yeni elmi biliklərlə zənginləşdirilməsi 

deyil, həm də təfəkkürünü inkişaf etdirilməsinə, bacarıq və vərdişləri əldə olunmasına yönəldilir. Onlar yeni 

təlim metodlarının mənimsənilməsi prosesində fakt və hadisələrin səbəb və nəticə əlaqələrini, 

qanunauyğunluqlarını aşkar etdirir, nəticə çıxarmağı, ümümiləşdirmələr aparmağı öyrənirlər. Təlimin 

səmərəliliyinin artırılmasının üçün səbəb-nəticə əlaqələri aşağıdakı sxemdə göstərilir.  

 
İnteraktiv təlim texnologiyaları tədris və dərketmə təşkilinin və idarə edilməsinin elə üsullarıdır ki, 

onlar üçün aşağıdakılar səciyyəvidir: 
1. Müəllim tərəfindən problem situasiyanın yaradılması; 
2. Problemin situasiyanın həlli prosesində uşaqların idrak fəallığının stimullaşdırılması; 

İnteraktiv təlim zamanı birgə təşkili fəaliyyəti təşkil olunur. Bununla yanaşı hər bir uşağın öz fikri, 

ideyası olur. Mübadilə nəticəsində fikirlər dəyişir, ideyalar təzələnir. Eyni zamanda qrupdakı zəif uşaqlarda 

müzakirədə fəal iştiraka qoşulur, məsələlərin müzakirəsi və kollektiv müzakirənin gedişində bir-birini 

dinləməyi alışırlar. Interaktiv təlim prosesində biliklərin yiyələnmə prosesində həm də uşaqlarda iradi, 

əxlaqi, estetik, mədəni, hüquqi, ekoloji, iqtisadi, digər akseloji dəyərlər yönümündə inkişaf etdirir və 

formalaşdırır. İnteraktiv təlimi səciyyələndirən cəhətlər bunlardır: problem situasiyanın köməkliyi ilə idrak 

müstəqilliyi; öyrənmə prosesin kompyuter idarə olunması, ümumi bacarıqların yaranması; idraki, rollu və 

didaktik oyunların köməyi ilə şagirdlərdə fəallığın və yaradıcılığın inkişafı, qabaqlayıcı təlim metodlarından 

istifadə də fəaliyyət qaydasını, biliklərin praktik tətbiqi qaydasının öyrədilməsi, tətqiqatçılıq tapşırığı, 

təhsilin özünütəhsilə keçməsini təmin edən metodlardan istifadə; yaradıcılıq inkişafını təmin edən 

metodlardan istifadə.  

İnteraktiv təlim uşaqların fəal fəaliyətini təmin etməklə problemli şəraitin yaradılmasına, 

əməkdaşlığına, təfəkkürün müstəqilliyinə, sərbəstliyinə, uşaqların fəal dərketmə mövqelərinə, biliklərin 

müstəqil əldə edilməsinə, yaradıcı tətbiqinə, sərbəst fikir söyləməsinə, fikrin müzakirə edilməsinə, sübuta 

yetirilməsinə əsaslanır. İnteraktiv təlim metodlarını səmərəli təşkil etmək üçün ilk növbədə müəllimin 

planlaşdırma bacarığı olmalıdır. O, dərs dediyi fənn üzrə bütün mərhələləri aydın təsəvvür edə bilməli, 

onlara aid prespektiv və cari planlar hazırlamağı bacarmalıdır. Dərs planlaşdırmağı hansı təlim 

standartlarının reallaşdırılmasının müəyyənləşdirilməsi, ona uyğun təlimin məqsədi, müvafiq forma və 

üsullar seçilməlidir. İnteraktiv təlim zamanı istifadə olunan üsullar təlim standartlarının qurulmasında və 

təhsilin həyata keçirilməsində əhəmiyyətli yer tutur. 

Müasir məşğələlər birtipli struktura malik deyil. Buna görə də, hər bir tərbiyəçi özü üçün onun 

konseptual əsasına uyğun daha əlverişli iş və təhlil forması seçir. Həmçinin məşğələyə elə tələblər verilir ki, 

tərbiyəçilər iş zamanı onları mütləq nəzərə almalıdırlar. Uşaqlarda hər şeyi bilmək həvəsi oyatmaq, ona ətraf 

aləmin müxtəlif sahələri haqqında biliklər vermək son dərəcə vacibdir. Bunun üçün məşğələlərin məzmunu 

elə qurulmalıdır ki, uşaqlarda həvəs yaransın, diqqətlilik, tərbiyəçini məşğələnin sonunadək dinləmək, öz 

fikirlərini düzgün və səlis ifadə etmək həvəsi oyansın. Ona görə də məşğələdə fərdiləşdirmə üçün optimal 

şərait yaradılır və bütün qrup üçün anlaşıqlı olan təlim metodikası ilə aparılır. 

Fəal təlim məktəbəqədər yaşlı uşaqların inkişaf etdirilməsi üçün ən yaxşı texnologiyadır. Bu o 

deməkdir ki, uşaqlar təlim prosesində passiv deyil, konkret materiallarla və əhatəsində olan insanlarla fəal, 

qarşılıqlı ünsiyyətdə olurlar. Fəal təlim metodları üzərində qurulan məşğələ ənənəvi məşğələlərdən fərqlənir. 

Bu məşğələlər uşaqların sərbəst şəraitdə fəaliyyət göstərməsinə imkan  yaradır və bu zaman onlar özlərinin 

bütün bilik, bacarıq və istedadlarını nümayiş etdirə bilmək imkanı əldə edirlər.  
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Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində fəal təlim metodları ilə aparılan məşğələlərin aşağıdakı 

ardıcıllıqla həyata keçirilməsi məqsədəuyğun hesab edilir:  

1.Motivasiya (problemin qoyulması);  

2.Tədqiqat sualı;  

3.Tədqiqatın aparılması;  

4.Məlumat mübadiləsi; 

5.Məlumat müzakirəsi;  

6.Nəticə və ümumiləşdirmələr;  

7.Dəyərləndirmə (məşğələ boyu aparılır). 

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində fəal təlim metodlarları ilə aparılan məşğələlərin əsasən 3 

mərhələli strukturla həyata keçirilməsi məqsədəuyğun hesab edilir: 

1. Motivasiya (mövcud biliklərin səsləndirilməsi və marağın yaradılması); 

2. Dərketmə (yeni bilik və bacarıqların tədqiq edilərək fəal şəkildə öyrənilməsi); 

3. Düşünmə (qazanılmış bilik və bacarıqların yaradıcı tətbiq edilməsi). 

            Uşaqların fəaliyyətini təşkil etmək üçün interaktiv təlim formalarından istifadə olunur. İş formaları 

dedikdə, fərdi, cütlərlə, böyük və kiçik qruplarla iş nəzərdə tutulur. Kiçik qruplarla və cütlərlə iş interaktiv 

təlim formaları hesab olunur. Cütlərlə iş-dərs prosesində uşaqlar iki-iki işləyir, təlim tapşırıqlarının yerinə 

yetirilməsində birgə fəaliyyət göstərirlər. Bu onlara bir-birini daha yaxşı başa düşməyə, əməkdaşləq etməyə, 

məsuliyyətlərini dərk etməyə imkan yaradır. Kiçik qruplarla iş-şagirdlər (3-6 nəfər) kiçik qrupda birləşir və 

hər hansı problemi həll etmək üçün birgə fəaliyyətə cəlb olunurlar. Qrup iş uşaqlara öz fikirlərini söyləməyə 

və başqalarını dinləməyə, özünün və digərlərinin işini qiymətləndirməyə imkan yaradır. 

NƏTĠCƏ 

Bir sözlə, müasir müəllim elə hazırlaşmalıdır ki, 25-30 dəqiqəlik məşğələdə inkişaf poseslərinin 

idarəedici funksiyasını yerinə yetirə bilsin, təlimin diferensiallaşdırılması və fərdiləşdirilməsi istiqamətində 

axtarışlar aparmağı bacarsın.Bu baxımdan dərs müəllim-şagird, uşaq-uşaq əməkdaşlığı şəraitində qurulmalı, 

fərdi və qruplarda aparılan işlər müəllim tərəfindən düzgün istiqamətləndirilməlidir.             

Yeni yanaşmanın mahiyyəti ondadır ki, təlim uşaqların yaddaşının təkcə yeni elmi biliklərlə 

(informasiya ilə) zənginləşdirilməsinə deyil, həm də təfəkkürünün müntəzəm inkişaf etdirilməsi əsasında 

daha çox biliklərin müstəqil əldə edilməsi və mənimsənilməsi, ən mühüm bacarıq və vərdişlərinin, şəxsi 

keyfiyyət və qabiliyyətlərin qazanılmasına yönəlib. Bu zaman uşaqlar tərbiyəçinin rəhbərliyi altında, xüsusi 

seçilmiş, asan başa düşülən və yadda qalan, ən vacib təlim materialının öyrənilməsi prosesində fakt və 

hadisələrin səbəb-nəticə əlaqələrini, qanunauyğunluqlarını aşkar etməyi, nəticə çıxarmağı, mühüm və dərin 

ümumiləşdirmələr aparmağı öyrənirlər. 

Məşğələlərdə fəal təlimin üstünlüklərinə baxmayaraq, tərbiyəçi ənənəvi (izahedici-illüstrativ və 

reproduktiv) metodlardan istifadəsindən tam imtina etməməlidir. Təlimin məqsədindən, məzmunundan, 

şagirdlərin hazırlığından asılı olaraq müəllim öz seçimini etməlidir. Əgər məşğələdə bacarıq və vərdişlərin 

formalaşması məqsədi qoyulursa daha çox reproduktiv (təkrarlama və model üzrə iş) metodu  üstün tutula 

bilər. Məşğələdə təlimin məzmunu çox mürəkkəbdirsə, çoxlu sayda yeni anlayış və məlumatları bilməyi 

tələb edirsə bu zaman ənənəvi izahedici-illüstrativ metod daha çox səmərə verə bilər. Lakin ənənəvi dərsin 

gedişində də interaktiv elementləri (düşündürücü suallar vermək, cütlüklərdə qısa fikir mübadiləsi etmək, 

müşahidə olanları şərh etmək və s.) salmaq mümkündür və məqsədəuyğundur. 

Məktəbəqədər dövrdə uşаqlаrın tərbiyəsi sahəsində yоl vеriləcək kiçik хətаlаr sоnrаlаr çох ciddi, 

qаrşısı аlınmаz nöqsаnlаr kimi özünü büruzə vеrə bilər. Оnа görə də həmin dövrdə hеç bir şеyi nəzərdən 

qаçırmаdаn uşаqlаrı müstəqil fəаliyyətə hаzırlamаq lаzımdır. Bu, o dövr üçün tərbiyə işinin çətinliyindən 

daha çox həmin sahədə düşünülmüş, sistemli və təsirli işin aparılması ilə izah olunmalıdır. Məktəbəqədər 

dövrdə uşаqlаrın tərbiyəsi sahəsində müvəffəqiyyət qazanmaq üçün uşaqların yaş və fərdi xüsusiyyətlərinin 

nəzərə alınması əsas amillərdən biridir. 
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Biologiyanın tədrisində «Mədə bağırsaq xəstəliklərinin səbəbləri, onların qarşısının alınması» 
mövzusunun “Debat”ların tətbiqi ilə öyrədilməsi 

 

Səfərova Elnurə Fazil qızı 
 b.ü.f.d., dosent, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

XÜLASƏ 

İnsanların çoxunun qiymətini bilmədiyi nemətlərdən birincisi bədənin sağlamlığıdır. Ona görə də  

sağlam olmaq üçün bədənin sağlamlığını pozan amillərdən, xüsusilə siqaret, alkoqolizm, narkomaniya kimi 

zərərli amillərdən qorunmaq lazım gəlir. Bu sahədə ən böyük iş müəllimlər üzərinə düşür. Çünki gənc nəslə 

daha yaxın, daha sıx ünsiyyətdə olan müəllimlər olur. Həm də şagirdlər müəllimlərin sözlərinə daha çox 

inanır və onlara etibar edirlər.  Bunun üçün müəllim fərqli metod və üsullardan istifadə edərək 

şagirdləri maarifləndirməlidir. Biologiyadan zərərli vərdişlərin mədə-bağırsaq xəstəliklərini 

törətməsinə dair materialın ―Debat‖ üsulunun tətbiqi ilə öyrədilməsi, mövzunun daha keyfiyyətli 

mənimsənilməsinə səbəb olur və məqalədə dərs nümunəsində göstərilmişdir. «Mədə bağırsaq 

xəstəliklərinin səbəbləri, onların qarşısının alınması» mövzusunun tədrisində əsas məqsəd: 

şagirdlərə mədə-bağırsaq xəstəliklərinin qarşısını almaqla sağlamlıqlarının möhkəmləndirilməsi 

haqqında bilik vermək, şagirdlərə zərərli vərdişlərdən qorunmaq bacarıqlarının aşılanması və 

şagirdlərin sağlamlıqlarının qorunmasına dair biliklərini inkişaf etdirilməsidir. 

Açar Sözlər: Məktəb, Biologiya, Debat, Metod, Dərs. 

 

ABSTRAKT 

       One of the blessings that most people do not know the value of is the health of the body. Therefore, in 

order to be healthy, it is necessary to protect oneself from harmful factors, such as smoking, alcoholism, and 

drug addiction. The biggest work in this area falls on teachers. Because there are teachers who are closer to 

the younger generation. At the same time, students are more likely to trust and trust their teachers. To do 

this, the teacher must educate students using different methods and techniques. Teaching material on the 

harmful effects of bad habits on biology with the use of the "Debate" method leads to a better understanding 

of the topic and is shown in the article as an example of the lesson. The main purpose of teaching "Causes of 

gastrointestinal diseases, their prevention" is to teach students how to improve their health by preventing 

gastrointestinal diseases, instill in students the ability to protect themselves from harmful habits and develop 

students' knowledge of health. 

Кеуwords: School, Biology, Сross Discussion, Method, Lesson.  

 

GIRIġ 

 Yaşadığımız dünya insanın sağlamlığı üçün hər cür şəraiti yaratmışdır. Lakin canlıların, xüsusilə 

insanların təbiətə müxtəlif aspektlərdən təsiri sağlamlığa istiqamətlənmiş şəraiti pozmuş və onu yararsız hala 

salmışdır. Nəticədə xəstəliklər, təbii fəlakətlər artmış, sağlamlığımıza təhlükələr yaranmışdır. Güclü səhiyyə 

təşkilatları, tibb işçilərinin səylərinə baxmayaraq xəstəliklər artmış, insanlar bilərəkdən və ya bilməyərəkdən 

sağlam həyat tərzini pozmuş, xüsusilə yoluxucu, mədə-bağırsaq xəstəliklərinin günü-gündən artması, 

xəstəliklərdən ölüm hallarının çoxalması təhlükələri ilə üzləşmişlər. 

          AraĢdırma. Biologiya dərslərində tətbiqi çətinlik törədən, lakin şagirdlər üçün maraqlı olan 

metodlardan biri müzakirə, onun əsas texnikası isə debatdır ki, buna çarpaz müzakirə də deyilir. Debatlar 

(Çarpaz müzakirə) aktual mövzuların müzakirədə iştirakının təmin edilməsi ilə nəticələnən xüsusi sxemdən 

istifadə edilən strategiya formalarından biridir. Biologiya dərslərində ―Debat‖ prosesində şagirdlər aşağıdakı 

bacarıq və keyfiyyətlərə nail ola bilərlər: mövzunun araşdırılması; əsas anlayışlarla iş; dəlillərlə iş; ―çarpaz 

sualların‖ hazırlanması; natiqlik məharəti; hakimlik və ya qərarları necə qəbul etməli. Biologiyanın 

tədrisində keyfiyyətli, sosioloji, iki və daha çox fərziyyələrin irəli sürüldüyü mövzuların tədrisində debat 

texnikasının tətbiqi çox səmərəlidir. Belə mövzulardan biri «Mədə bağırsaq xəstəliklərinin səbəbləri, 

onların qarşısının alınması» və məzmunca ona yaxın olan zərərli vərdişlərin sağlamlığa təsiri ilə bağlı 

olanlardır. Problemləri həll etmək üçün ―Debat‖ların tətbiqinə geniş yer vermək əsas məsələlərdəndir. Eyni 

zamanda onun tətbiqi qaydaları şagirdlərə çatdırılmalıdır. Mövzu aktual və şagirdlər üçün maraqlı olmalıdır. 

Şagirdlərə müzakirə üçün lazım olan etik davranışlar öyrədilməlidir. Müəllimlər debatların tətbiqi, imkan və 

yollarını mükəmməl bilməlidir. Debatların tətbiqində bir sıra tələblərə əməl olunmalıdır: 
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- Qrupda şagirdlərin sayı 20 nəfərdən çox olmamalıdır. 

- Debat üsulu tətbiq edilən zaman aşağıdakı prinsiplərə riayət olunmalıdır. 

 mövzu aktual olmalıdır; 

 mövzu maraqlı olmalıdır; 

 mövzu “münaqişəli” olmalıdır, məsələn əgər A mövqeyi mövcuddursa, bu o deməkdir ki, əks fikir də 
(B mövqeyi) mövcuddur; 

 mövzu elə ifadə edilməlidir ki, heç bir mövqeyin üstünlüyü hiss edilməsin; 

 şagirdlərə mövzu ilə bağlı araşdırma aparmaq üçün kifayət qədər vaxt verilməlidir; 

 hakimin düzgün qərar çıxarma bacarığı olmalıdır. 

- Hazırlıq prosesində debatçılar idrak prosesinin mühüm ünsürlərindən olan sualların ifadə texnikası və 

məharətinə yiyələnməlidirlər. 

- Şagirdlərin mənbələrlə işləyə bilməsi, dəstək və sübutların məntiqi, mövzuya və problemə uyğun seçilməsi 

vacibdir. 

          Tapıntılar. «Mədə bağırsaq xəstəliklərinin səbəbləri, onların qarşısının alınması» 

mövzusunun tədrisində debat üsulunun tətbiqi aşağıdakı kimi mümkündür: 

Dərsin gediĢi 

Dərs motivasiya ilə başlayır. Motivasiya üçün şagirdlərlə sorğu aparılır. Onlara zərərli 

vərdişlərlə bağlı slaydlar, şəkillər göstərilir. Sonra sinif iki komandaya A və B komandasına 

ayrılır. Bir neçə nəfər hakim qrup seçilir. Komandalar dərsin mövzusu ilə əlaqədar bir-birinə sual 

verir və cavablar alırlar.  

Sual: Onikibarmaq bağırsaqda qidalı maddələr nə kimi dəyişikliyə uğrayır? 

Cavab: Həzm şirəsinin tərkibindəki fermentlərin təsirindən onikibarmaq bağırsaqda yağlar 

və karbohidratlar parçalanır.  

S: Mədəaltı vəzinin şirəsi həzm prosesində nə kimi rol oynayır? 

C: Mədəaltı vəzi şirəsindəki fermentlər ancaq qələvi mühitdə təsir edir və ödün təsirindən 

fəallaşır. 

S: Onikibarmaq bağırsağa hansı vəzilərin axarları açılır?  

C: Onikibarmaq bağırsağa qaraciyər və mədəaltı vəzinin axarları açılır. 

S: Öd həzm prosesində nə kimi rol oynayır? 

C: Öd – bədənimizdə ən iri vəz olan qaraciyərdə əmələ gəlir və yağların həzm olunmasına 

kömək edir.  

S: Qaraciyər xəstəliklərnin səbəbləri nədir?  

C: Qaraciyər xəstəliklərinin əsas səbəbi spirtli içki qəbuludur.  

S: Qaraciyərin qoruyucu funksiyası nədən ibarətdir? 

C: Bağırsaqlardan axan qanın hamısı qaraciyərdən gəlib keçir və həzm prosesində əmələ 

gələn zəhərli maddələrin 95%-ə qədəri qaraciyərdə zərərsizləşir. 

S: Qaraciyərin funksiyasına siqaret necə təsir göstərir? 

C: Siqaretin tüstüsü qaraciyərin funksiyasını tədricən pozur, bud a həzmin pozulmasına 

səbəb olur. 

S: Sorulma nədir? 

C: Nazik bağırsağın daxili səthi xovlu olduğu üçün məxmər kimidir; zülallar, yağlar və 

karbohidratların parçalanmasından alınan son məhsullar bu xovlar vasitəsilə sorulur. Sorulma 

nəinki süzmə, diffuziya kimi fiziki prosesdir, həm də maddələrin xovların divarlarından fəal 

keçməsindən ibarət mürəkkəb fizioloji prosesdir. 
S: Mədə - bağırsaq sisteminə zərərli vərdişlər nə kimi təsir göstərir? 

C: Tütün tüstüsü ağız boşluğu, mədə-bağırsağın selikli qişasını zədələyir, onların xərçəng 

xəstəliyinə yol açır. Spirtli içkilər, narkotik maddələr orqanizm üçün zəhər olduğundan qaraciyərin 

funksiya pozğunluğu xəstəliyinə qaraciyər serrozuna səbəb olur. 

S: Yoğun bağırsaqdakı vəzlər həzmdə nə kimi rol oynayır? 

C: Yoğun bağırsağın vəzləri fermentləri az, lakin seliyi çox olan qida qalıqlarının itələnməsi və 

bədəndən çıxarılmasını asanlaşdırır. 

S: Zərərli vərdişlərdən uzaq olmanın əhəmiyyəti nədir? 

C: Zərərli vərdişlərdən uzaq olan insanlar sağlam həyat tərzi keçirirlər. Onlarda həzm sistemi 

normal fəaliyyətdə olur. 

Hakim qrup komandaların cavablarını qiymətləndirir. Müəllim mədə-bağırsaq xəstəliklərinin 
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qarşısının alınmasında zərərli vərdişlərdən uzaq olmanın roluna dair izahat verir. Məlumdur ki, xarab 

olmuş qida maddələri mədə-bağırsaq sisteminin funksiyalarında bir sıra pozuntular əmələ gətirir və 

zəhərlənmə baş verir. İlk tibbi yardım göstərərkən mədənin qidadan təmizlənməsi lazım gəlir. Bunun üçün 

bir neçə stəkan ilıq su içmək və dilin arxa divarını çay qaşığı vasitəsilə qıcıqlandırmaqla qusma yaradılır, 

zərərli qida mədədən çıxarılır. 

Mədənin mühiti turş olduğundan bir sıra xəstəltk törədicilər orada məhv olur. Lakin, elə 

mikroorqanizmlər də var ki, onlar belə təsirlərə çox davamlıdır və özləri də bağırsaqda törəyib artaraq 

qarın yatalağı, vəba, dizenteriya və s. kimi çox təhlükəli, yoluxucu bağırsaq xəstəlikləri törədirlər. Bu 

xəstəliklərin törədiciləri bağırsağa müxtəlif yollarla daxil olur. Çirklənmiş su hövzələrindən su içdikdə, 

milçəklər vasitəsilə, xəstələrin işlətdikləri əşyalarla və s. yoluxurlar. Bağırsaq infeksiyaları ilə mübarizədə 

antibiotik dərmanlardan istifadə edilir. Onlar xəstəliktörədən mikroorqanizmlərlə yanaşı bağırsaq florasını 

da məhv edir. Qurd yumurtaları düşmüş qida da xəstəlik mənbəyi sayılır. Yaxşı qızardılmamış, yaxud 

yaxşı bişirilməmiş ət, yuyulmayan meyvə və tərəvəz yedikdə qurd yumurtaları ilə yoluxma baş verir. 

Bağırsaqda qurd xəstəliklərinin qarşısını almaq üçün bir sıra tədbirlər görmək lazımdır. İnsanlar, xüsusilə 

uşaqlar gigiyena qaydalarına ciddi riayət etməlidirlər. Milçəklərin evə daxil olmasının, qida maddələri 

üzərinə qonmasının qarşısı alınmalıdır. Dizenteriya, qarın yatalağı kimi ağır x əstəliklərə qarşı qoruyucu 

peyvəndlər tətbiq olunur. 

Tütün tüstüsündə olan nikotin də həzm sisteminə mənfi təsir göstərir. Mədəyə düşdükdə əvvəl 

oradakı vəziləri həddindən artıq qıcıqlandırır, onların işini gücləndirir, sonra isə çox keçmədən mədə 

vəzilərinin fəaliyyəti pozulur. 

Mövzunun izahının necə mənimsənildiyi yenə komandalar üzrə debat yolu ilə öyrənilir.  

S: Siz hansı mədə-bağırsaq xəstəliklərini bilirsiniz? 

C: Dizenteriya, qarın yatalağı, vəba. 

S:  İnsana bağırsaq qurdları necə keçir? 

C: Bağırsaq qurdlarının yumurtaları düşmüş qidadan istifadə etdikdə insan bu parazitlərə yoluxur. 

S: Mədə-bağırsaq və qurd xəstəliklərinin qarşısını almaq üçün hansı yollardan istifadə edilir? 

C: Nahardan qabaq əlləri sabunla yumaq, meyvə və tərəvəzi yaxşı-yaxşı yumaq, qidaya toz 

düşməməsi və milçək qonmaması üçün qidanın üzərini tənziflə örtmək lazımdır. 

S: Spirtli içkilər və nikotinin həzm prosesinə zərərli təsiri nədən ibarətdir? 

C: Spirtli içkilər və nikotin mədəyə düşdükdə mədə vəzilərini qıcıqlandırıb əvvəlcə onların işini 

qüvvətləndirir, sonra mədə vəzilərinin fəaliyyətini pozur. 

S: Qida ilə zəhərləndikdə nə kimi yardım göstərmək lazımdır? 

C: Qida ilə zəhərləndikdə həmin qidanı mədədən mümkün qədər tez çıxarmaq lazımdır.  

Göründüyü kimi müəllim dərsdə şagirdlərə zərərli vərdişlərin insan orqanizminə, xüsusilə mədə-

bağırsağın işinə göstərdiyi təsirə dair tibbi-gigiyenik bilik və bacarıqlar aşılamaq məqsədinə nail olur. 

Biliklərin tətbiqinə dair tapşırıqlar verir və şagirdlərin nailiyyətlərinə əsasən qiymətləndirmə aparır. 

Nəticə. «Mədə bağırsaq xəstəliklərinin səbəbləri, onların qarşısının alınması» mövzusuna  dair 

biliklərin ―Debat‖ üsulunun tətbiqi ilə tədrisi problemin həllində müəllimlərin işini asanlaşdırır, mənimsəməni 

yaxşılaşdırır. ―Debat‖ üsulu ilə mövzunun öyrədilməsinə yönəlmiş metodika ilə dərslərin təşkili təlmin keyfiyyətinə, 

şagirdlərin sağlam inkişafına əsaslı təsir göstərir, şagirdlərin sağlam həyat tərzinə malik olmasına zəmin yaradır. 

Yetişməkdə olan nəslin sağlam və gümrah böyüməsinə xüsusi diqqət yetirmək müəllimlərin qarşısında 

duran mühüm bir vəzifədir. Bu vəzifə o zaman müvəffəqiyyətlə həyata keçirilə bilər ki, uşaq və 

yeniyetmələr sağlamlıqlarını şüurlu və fəal surətdə qoruyub mühafizə etməyi bacarsınlar. Bu baxımdan 

biologiya dərslərində müəllim düzgün metod və texnikalardan istifadə edərək sağlamlıqla bağlı 

mövzuların mənimsəmə keyfiyyətini artıra bilər. 

Ədəbiyyat siyahısı 
1. G. Hacıyeva Biologiyanın tədrisi metodikası. Bakı-2018  

2. Biologiya VIII sinif. Dərslik. Bakı- 2018.  

3.  http://www. kurikulum. az  

4.  Hacıyeva G.N., Səfərova E.F, Axundova S.M.,´Biologiyanın tədrisi metodikasından laborator və seminar məşğələlər. Dərs 

vəsaiti. Müəllim nəşriyyatı. Bakı-2020.205 s. 

5. Aranlı M., C. Yusifova.  Kurikulum. Bakı -2016 

6. Ə.Hüseynov, H.Hacıyeva, E.Səfərova, A.Qibləliyeva, Ümumtəhsil məktəblərində biologiyanın tədrisində kurikulumun 

tətbiqi.  Bakı -2015 



  

5th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE 
SCIENCES CONFERENCE   

 

May 24-25, 2022 Azerbaijan State Pedagogy University, Shamakhi Campus ~ 373 ~ 
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XÜLASƏ 

Bütün dövrlərdə gənc nəsli düzgün formada yazı vərdişlərinə yiyələndirmək ümumtəhsil 

məktəblərində ibtidai siniflərdən başlayaraq qarşıya qoyulmuş ən ciddi vəzifələrdən biri hesab edilmişdir. 

Bu baxımdan yazı kiçikyaşlı məktəblilər üçün psixoloji baxımdan ən mükəmməl özünüifadəetmə bacarığı 

hesab olunur. İbtidai siniflərdə şagirdlərin yazı bacarıqlarının formalaşdırılması xüsusi əhəmiyyət 

daşıdığından Azərbaycan dili fənn kurikulumunun dörd məzmun xəttindən biri məhz ona həsr edilmişdir. Bu 

istiqamətdə görülən işlərin planlı şəkildə təşkili kiçikyaşlı məktəblilərin yazı bacarıqlarının 

təkmilləşdirilməsinə şərait yaradır. 

Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi ümumtəhsil məktəblərində tədrisinin əsas məqsədi şagirdlərə 

dinləyib-anlama, danışma, oxu və yazı bacarıqları qazandırmaqla onların nitqini inkişaf etdirmək, şəxsiyyət 

kimi formalaşmalarına zəmin yaratmaqdan ibarətdir. Ümumtəhsil məktəblərində yazı təlimi qrafik simvollar 

vasitəsilə qurulan yazılı ünsiyyətin şagirdlərdə bacarıq kimi formalaşdırılmasına istiqamətlənir. Birinci 

sinifdən etibarən hərflərin mənimsənilməsi, səslərlə hərflərin fərqləndirilməsi və s. orfoqrafik vərdişlərin 

qazanılması, kiçik həcmli mətnlərin yazılması və s. həyata keçirilir. 

İbtidai siniflərin Azərbaycan dili dərslərində istifadə olunan yazı işləri sırasında inşalar həm 

özünəməxsus yer tutur, həm də ümumtəhsil məktəblərində çalışma növü kimi geniş formada tətbiq edilir. 

Müasir Azərbaycan dili fənn kurikulumunda həmin məqama həssaslıqla yanaşılır. İbtidai sinif şagirdlərinə 

savadlı yazı vərdişini möhkəm mənimsətmək üçün bir sıra tələblər vacibdir. Əlbəttə ki, orfoqrafiya 

təlimində birinci tələb şüurluluqdur. Nəzəriyyə ilə təcrübənin vəhdəti kimi şüurluluq da orfoqrafik 

çalışmaların yerinə yetirilməsində önəmlidir. Həm şifahi nitq, həm də yazılı nitq də mənanın ifadəsi 

olduğundan orfoqrafik çalışmalar üçün seçilmiş mətnlər daha dolğun olmalıdır. Burada birmənalı olaraq 

şagirdlər sözü yazmazdan əvvəl onun mənasını dərk etməlidir. Şüurluluq dedikdə, ilk növbədə, ayr-ayrı 

orfoqramların mənasını və onların yazı prosesində yerini başa düşmək, dərk etmək nəzərdə tutulur. 

Açar Söz: Yazı Bacarıqları, Ibtidai Sinif, Metod və Yollar 
 

SUMMARY 

At all times, mastering the correct writing skills of the younger generation has been considered one of 

the most serious tasks set in secondary schools, starting from the primary grades. From this point of view, 

writing is considered to be the most psychologically perfect self-expression ability for young schoolchildren. 

Since the formation of students' writing skills in primary school is of special importance, one of the four 

content lines of the Azerbaijani language curriculum is dedicated to it. The planned organization of work in 

this direction creates conditions for improving the writing skills of young schoolchildren. 

The main purpose of teaching the Azerbaijani language as a state language in secondary schools is to 

develop students' speech by giving them listening, speaking, reading and writing skills, and to create a basis 

for their formation as individuals. Writing training in secondary schools is aimed at developing students' 

skills in written communication through graphic symbols. From the first grade, mastering letters, 

distinguishing letters by sounds, etc. acquisition of spelling skills, writing small texts, etc. performed. 

Essays have a special place among the written works used in the Azerbaijani language lessons of 

primary school, and are widely used as a type of work in secondary schools. The modern Azerbaijani 

language is sensitive to this point in the subject curriculum. A number of requirements are important for 

primary school students to master literacy skills. Of course, the first requirement in spelling training is 

awareness. As a combination of theory and practice, awareness is also important in performing spelling 

exercises. Since both oral and written speech are expressions of meaning, the texts selected for spelling 

exercises should be more complete. Here, students must clearly understand the meaning of the word before 

writing it. Consciousness means, first of all, understanding the meaning of individual spellings and their 

place in the writing process. 

Keywords: Writing Skills, Elementary School, Methods And Ways 
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GIRIġ 
Yazı ədəbi dilin tələffüz normalarının müəyyənləşdirilməsində istifadə olunan mənbələrdən biri hesab 

edilir. Ümumiyyətlə, yazı dedikdə, həm yazılı ədəbi dil materialları, həm də əlifba sistemi və orfoqrafiya 

qaydaları nəzərdə tutulur. Buna görə də bəzən bu və ya digər bir sözün tələffüz normasını 

müəyyənləşdirərkən yazılı ədəbi dil materiallarının necə, hansı əlifba əsasında və hansı orfoqrafik prinsipə 

görə yazılmasını da nəzərə almaq lazımdır. 

Məlum olduğu kimi, müasir Azərbaycan yazı qaydaları, xüsusən sözlərin və şəkilçilərin orfoqrafiya 

qaydaları yazı ilə tələffüz arasında ciddi fərqlərin aradan qaldırılması prinsipi əsasında qurulmuşdur. Buna 

görə də indi tələffüz normalarını müəyyənləşdirərkən, hətta demək olar ki, bir çox söz və şəkilçilər yazıldığı 

kimi də tələffüz edilməlidir. Bunu təsdiq etmək üçün aşağıdakı sözləri nümunə göstərmək olar: məsələn, 

mən, sən, o, biz, siz, bu, belə, bir, üç, beş, on, yüz, min, qara, göy, sarı, dağ, dərə, təpə, baş, əl, qol, üz, göz 

və s. kimi yüzlərcə söz yazıldığı kimi də tələffüz olunur. Bu baxımdan, bəzi təkhecalı sözlərin son  səsləri 

istisna edilərsə, demək olar ki, ümumiyyətlə Azərbaycan ədəbi dilindəki təkhecalı sözlər, xüsusən lüğəvi 

şəraitdə, yazıldığı kimi də tələffüz edilir. Bunlardan başqa, müasir Azərbaycan ədəbi dili lüğət tərkibində 

olan bəzi alınma sözlərin də, xüsusən yazı vasitəsi ilə danışığa köçürülən, o cümlədən terminlərin və 

qısaltma sözlərin də tələffüzü əksərən yazı ilə əlaqədar olur və daha çox yazılışlarına müvafiq çalarlıqda 

tələffüz edilir. 

Hər bir xalqın ədəbi dili vahid yazı və orfoqrafiya qaydalarına malikdir. Heç şübhəsiz ki, yazı və 

orfoqrafiyanın təlimi ibtidai məktəbdə ―Ana dili‖nin tədrisindən başlanır. Fonetika və morfologiya 

bəhslərinin isə tələblərinə uyğun şagirdlər dilimizin səs sistemi, orfoqrafik və orfoepik normaları ilə nəzəri 

və praktik yolla, elmi əsaslarla tanış olur, yazı, oxu və düzgün danışıqla bağlı ibtidai siniflərdə əldə etdikləri 

bilik və bacarıqları daha da genişləndirirlər. Yazı dilin təşəkkülündə, inkişafında, səlisləşməsində və 

cilalanmasında böyük əhəmiyyət daşıdığından onun üzərində daha çox işləmək tələbatı yaranır. Problemlə 

əlaqədar olaraq yazı prosesi üzərində dayanaq, yazı işlərinin qrammatik, üslubi baxımdan formalaşmasında 

çətin sözlərin, o cümlədən rabitəli yazı bacarıqlarının mənimsədilməsi imkanlarını nəzərdən keçirək. Yazı 

işlərinin qrammatik, üslubi cəhətdən təhlili və nəticə xarakterli fikirlərin müəyyənləşdirilməsi rabitəli yazı 

bacarıqlarının formalaşmasına öz müsbət təsirini göstərir. 

Birinci sinifdən başlayaraq orta məktəbi bitirənədək şagird orfoqrafiyanı bütün tədris illəri müddətində 

öyrənir. Şagirdin yazını, orfoqrafiyanı öyrənməsi üçün dili bilməsi vacib və zəruridir. Ana dilini bilmədən, 

onun yazısını və orfoqrafiyasını öyrənmək olmaz! Yazı və orfoqrafiya tədrisi məsələlərinə dilşünas 

alimlərimiz – Ə.Əfəndizadə, B.Əhmədov, R.Əsədov, Y.Kərimov, N.Abdullayev, Ə.Abbasov və b. dərslik, 

monoqrafiya və tədqiqat əsərlərində bu və digər dərəcədə münasibət bildirsələr də, şagirdlərin canlı nitq 

üzərində müşahidələrini yaza bilmək bacarığını aşılamaq, maraqlı təlim şəraiti yaratmaq baxımından həmin 

problemə nəzəri cəhətdən yenidən qayıtmaq zərurəti yaranır. 

Müasir şəraitdə savadlı yazıya, gözəl xəttə yiyələnmək böyük didaktik əhəmiyyət kəsb edir. Bu işin 

əsası ibtidai siniflərdə qoyulur. I sinifdə hər gün dərsin 12-15 dəqiqəsi yeni hərfin düzgün yazı qaydasının 

öyrədilməsinə ayrılır. 

Şagirdlər bu zaman həm zehni, həm də oxudan fərqli fəaliyyət göstərirlər. Onlar ilk dəfə yazacağı səsi 

əvvəl eşidir, onu bir neçə dəfə dodaqaltı təkrarlayır, onun qrafik obrazı ilə yazılı forması arasındakı fərqi 

təsəvvürlərində bir daha yenidən canlandırır, götür-qoy edir, tutuşdurur, sonra dəftərlərinə yazmalı olurlar. 

İlk günlər bu proses çox ləng gedir, məktəblilər hərfin ayrı-ayrı elementlərini görməkdə, onları 

birləşdirməkdə çətinlik çəkirlər. 

Yazılışı sadə hərflərdən mürəkkəb hərflərə doğru olan belə gediş (didaktikanın sadədən mürəkkəbə 

prinsipi) hərflərin yazılışını sürətləndirir, şagirdlərdə tədricən vərdiş halına keçir. 

İbtidai sinifdə ana dili tədrisinin əsas vəzifələrindən biri də şagird təfəkküründə dil hadisələrini doğru 

əks etdirən düzgün məfhumlar yaratmaqdır. Müəllim hər an şagirdlərin nitqinin səlisliyinə, düzgünlüyünə 

fikir verməli, nöqsanları düzəltməyə çalışmalıdır. Savad təlimi dövründən başlayaraq şagirdlərin nitq və 

təfəkkürünün inkişafı, orfoqrafik vərdişlərin düzgün şəkildə aşılanması başlıca amillərdən sayılır. Bəzən 

yazılışını çətin hesab etdiyimiz sözlərin tələffüzü ilə yazılışı arasında eynilik olur. Bu fərqi birbaşa şagirdlər 

özləri yaratmış olur. Yazılışı çətin sözlərin xarakteri müəllimə əsas verir ki, şagirdlərin hazırlığına, proqram 

tələblərinə, yerli şəraitə uyğun şəkildə sözlər seçsin. Lakin bu vəzifənin çətinliyi nəzərə alınaraq, proqramda 

hər bir sinif üçün yazılışı çətin sözlərin minimumu verilmişdir. Proqramın tələbinə uyğun olaraq II-IV 

siniflərdə oxuyan şagirdlər 400-dək sözün yazılış qaydasını öyrənməlidirlər. Bu isə yuxarı siniflərdə 

orfoqrafiyanın tədrisi üçün əsaslı dönüş yaradır. 
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Müşahidələr göstərir ki, çətin sözlərin bənzərliyə, oxşar şəkildə orfoqramlara görə qruplaşdırılaraq 

şagirdlərə öyrədilməsi daha məqsədəmüvafiqdir. Sözlərin yazılışı belə öyrədilərkən müəllim onların yalnız 

formaca deyil, mənaca yaxınlığının vacibliyini şagirdlərə mənimsətməlidir: Məsələn, müəllim deyir ki, 

yeddi, səkkiz, doqquz və s. sözlərə diqqət yetirin. Şagirdlər bu zaman bildirir ki, üçü də qoşasamitli saydır. 

Ancaq  sözlərin yazılışı ilə tələffüzü arasında fərqi qeyd etmək unudulur. Mövzumuz şagirdlərdə yazı 

bacarıqlarının formalaşdırılması olsa da, tələffüzlə bağlı məsələlərə də toxunmaq istərdim. 

Tədris zamanı yazı və tələffüzlə aparılan işlərin təşkili zamanı aşağıda sadalanan məqamlara da diqqət 

edilməlidir: 
1. İbtidai sinifdə təhsil alan şagirdlərə lüğətdən yararlanmaq bacarığının aşılanması; 
2. Məhz bu lüğət vasitəsilə məktəblilərin söz ehtiyatını zənginləşdirmək; 

3. Şagirdlərə sözün leksik mənasını başa salmaq, məzmununu müəyyən etmək bacarığının aşılanması; 

4. Şagirdlərin yaş səviyyələrinə uyğun onlara müxtəlif anlayışları səsləndirərək düzgün yazı vərdişini 

formalaşdırmaq; 

5. Kiçikyaşlı məktəblilərə səhvlərini başa salmaq və aradan qaldırmaq bacarığını qazandırmaq; 

6. Məktəblilərlə birgə sözün məna çalarlarını və omonim, sinonim, antonim, eyniköklülük terminlərini 

araşdırmaq; 

7. Şagirdlərin sözü təklikdə, birləşmələrin tərkibində və cümlə içərisində işlətməyə həvəsləndirilməsi; 

8. Öyrənilmiş sözdən müstəqil formada istifadə etmək bacarığı formalaşdırmaq.  Məktəblərdə aparılan 

müşahidələr göstərir ki, bəzən şagirdlər səs və hərfləri ayırmaqda, yazı və orfoqrafiya təlimi ilə bağlı daha ciddi 

problemlərlə üzləşir. 

Tədris prosesində bəzən müəllim tələb edir: ―sözü necə deyirsənsə, elə də yaz!‖. Burada şagird 

deyilişi, tələffüzü, yazılışı arasında fərqlər yaranır. Nitqdə şivələr, tələffüzün qeyri-normal, sabitsizliyi, 

ədəbi dil normalarına əməl olunmaması halları meydana çıxır. I sinif ana dili kurikulumunun aşağıdakı alt 

standartlarında qeyd olunur ki: 

3.1.1. Hərflərin elementlərini və konfiqurasiyasını müəyyən olunmuş xətt boyunca düzgün yazır və 

bitişdirir.   

3.1.2. Hərfləri  kalliqrafik cəhətdən düzgün yazır və bitişdirir. [3; 207]. 

Əlifba mərhələsinin sonunda şagird ana  dili kurikulumunda təsbit olunmuş yazı məzmun xətti üzrə bir 

sıra bacarıqlara malik olur: 

Oxuduğu sözləri, cümlələri, kiçikhəcmli mətnləri və əzbər bildiyi kiçik şeir parçalarını yazıya köçürür. 

Həqiqətən ibtidai sinifdə təhsil alan şagird üçün yazı psixoloji baxımdan dolğun özünüifadəetmə bacarığı 

hesab edilir. Yazı bacarıqlarının formalaşdırılması başlıca rol oynadığından Azərbaycan dilində dördüncü 

məzmun xəttindən üçüncüsü məhz ona aidddir. Bu istiqamətdə görülən işlərin planlı şəkildə təşkili forması 

şagirdlərin yazı bacarıqlarının təkmilləşdirilməsinə əsas verir. Beləliklə, şagirdlər duyğu və düşüncələrini 

hərflər vasitəsilə kodlaşdırmaqda heç bir maneəyə rast gəlmir, sırf orfoqrafik-orfoepik vərdişlərə yiyələnərək 

dil qaydalarını dərindən mənimsəyir və təbii ki, bu zaman mükəmməl yazı mədəniyyətinə sahib olurlar. 

İbtidai sinif dərsliklərində kifayət qədər yazı və tələffüzlə bağlı tapşırıqlar verilmişdir. 
II sinif Azərbaycan dili dərsliyində çalışma və tapşırıqların şərtlərində sözlərin yazılış və tələffüzü ilə bağlı xeyli 

sözlər təqdim olunub: 

Doğru                   yanlıĢ 

ümid                     ümüd 

qürur                    qurur 
mübahisə             mubahisə 

nümunə                numunə      [2;58]. 

Başqa bir tapşırıqda sətirdən-sətrə keçirilməsi mümkün olmayan sözləri müəyyən etmək şagirdlərə tapşırılır. 

Kitab, azad, kök, zal, şar, şəkil, əla, kənd, yaş, ata, cücə, asudə, əmi, nənə [2;35]. 

Bu tipli tapşırıqlar şagirdlərdə düzgün yazı vərdişinin formalaşmasına imkan yaradır. Məqaləmizdə ibtidai sinif 

şagirdlərinin yazı bacarıqlarını formalaşdırmaq üçün imlaların, ifadə və inşaların, eləcə də esselərin aparılması 

yollarından söhbət açacayıq. 

Ana dil dərslərində istifadə olunan yazı işləri iki istiqamətdə aparılır: yalnız şagirdlərin orfoqrafik 

baxımdan düzgün yazı vərdişlərini formalaşdıran yazılar; şagirdlərin həm rabitəli nitqini, həm də orfoqrafik 

baxımdan yazı vərdişlərini formalaşdıran yazılar. 

Şagirdlərin orfoqrafik cəhətdən düzgün yazı vərdişlərini inkişaf etdirən yazılar dedikdə, bunlar 

nəzərdə tutulur: 

1) üzündənköçürmə yazılar; 
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2) əzbər yazılar; 

3) müxtəlif növlü imlalar. 

Bu yazı növləri, əsasən, öyrədici xarakter (yoxlama imlaları çıxmaqla) daşıyır. Həm aşağı siniflərdə, 

həm də yuxarı siniflərdə də üzündənköçürmə yazılardan istifadə etmək məqsədəuyğundur. Müəllim yazılış 

çətinliyi ümumi orfoqrafik qaydalarla müəyyənləşə bilməyən orfoqramlı sözləri mənimsədir. Daha sonra 

həmin sözlərlə zəngin mətnlərin üzünü təkrar-təkrar şagirdə köçürtdürür. Bu zaman həmin sözlər qeyd edilir 

və üzü köçürülür, sonrakı mərhələdə isə həmin sözlər artıq qeyd edilmir və müxtəlif texniki vasitələrin 

köməyi ilə ekranda mətn nümayiş olunur və üzü köçürülür. Bu kimi üzündənköçürmə yazılar şagirdlərdə 

düzgün yazı vərdişlərinin formalaşmasına gətirib çıxarır. Əzbər yazı köçürmə yolu ilə imla arasında ortaqlı 

yazı hesab edilir, lakin bu yazı birbaşa zehindən köçürülür. İmlalara ona görə aid edilmir ki, mətn başqası 

tərəfindən söylənilmir. Orfoqrafik yazı vərdişlərinin inkişafında əzbər yazının rolunu xüsusi vurğulamaq 

lazımdır. Bu yazı növünü aparmazdan əvvəl hazırlıq işləri aparılmalı, elə mətnlər salınmalıdır ki, burada 

çətin orfoqramlı və ya öyrədilmiş dil qaydaları ilə bağlı lazımınca söz işlənsin, eləcə də, müəllim ümumişlək 

sözləri nəzərindən qaçırmamalıdır. Mətn şeir və ya nəsr parçası olmaqla yanaşı, şagirdlərin əvvəcədən 

öyrəndiklərinə diqqət yetirilməlidir. 

İbtidai sinif şagirdlərinin düzgün yazı vərdişlərinin inkişaf etdirilməsində müxtəlif imla yazılarından 

daha çox istifadə edilir. Düzgün orfoqrafik yazı vərdişlərinin inkişafına  yardımçı olan imlaların növləri 

aşağıdakılardır: xəbərdarlıqlı imla, kommentarili imla, seçmə imla, lüğət üzrə imla, ―özümü yoxlayıram‖ 

adlı imla, yoxlama imla. Bunlardan bir neçəsinə toxunmaq istərdim. 

Şagirdlər seçmə imla yazarkən, ilk növbədə, şagirdin oxumuş olduğu mətndən tərkibində öyrənilməsi 

qarşıda məqsəd olaraq qoyulmuş orfoqramların olduğu sözləri və ya ifadələri seçir. Belə bir prosesin yerinə 

yetirilməsi tədris prosesində şagirdlərdən ilk növbədə hazırlıq, çeviklik və fəallıq tələb edir. Seçmə imlada 

təbii ki, şagirdlər tərəfindən yerinə yetirilmiş işin nəticələri bir-birindən seçilir, seçilmiş sözlər və ifadələrdə 

müxtəliflik özünü açıq-aydın göstərir. Bunu tədris prosesində nəzərə alan müəllim yazıya başlamazdan 

əvvəl tapşırığın yerinə yetirilmə qaydası haqqında ətraflı şəkildə izahat verməli, nəticələrin təhlili zamanı 

fərqlərin yaranma səbəblərini aydınlaşdırmalıdır. Yazıya başlamazdan öncə möhkəmləndirilməsi qarşıya 

qoyulmuş qaydalar şagird tərəfindən təkrarlanmalıdır. Şagirdlər seçəcəkləri formanı müəyyənləşdirdikdən 

sonra müəllim mətni aramla diktə edir və cümlə bir-iki şagird tərəfindən təkrar edilir. Şagirdlər bir qədər 

fikirləşdikdən sonra lazımi söz və ya ifadəni seçib yazırlar. 

Seçmə imlalar haqqında onu demək yerinə düşərdi ki, onun xarakteri və məzmunu sinifdən-sinfə 

dəyişir. Əgər II sinifdə yalnız müəyyən çətin orfoqramla bağlı sözləri (məsələn, qoşasamitli sözlər, d ilə 

yazılıb, t ilə tələffüz edilən sözlər və eləcə də mürəkkəb sözlər və s.) seçib yazmaq tələb oluna bilərsə, III-IV 

siniflərdə tamam fərqli lazımi orfoqramlarla yanaşı, onun aid olduğu sözləri (ifadələri) də yazmağı tələb 

etmək mümkündür: məsələn, yaşıl yarpaqlar; məktəb binası; gəzməkdən əvvəl və s. söz birləşmələrində 

orfoqrafik cəhətdən diqqəti cəlb edən yarpaq, məktəb və əvvəl sözləridir. Seçmə imla söz birləşmələri üzrə 

aparılarkən şagirdlər, ilk növbədə, cümlədə sözlər arasındakı əlaqəni daha yaxşı qavrayırlar. Əlbəttə, bu 

zaman seçmə imlanın bir neçə orfoqram üzrə aparılması daha münasib olar. Tədris prosesində hər bir 

orfoqramla əlaqədar sözlər qruplaşdırılır və ayrı-ayrı sütunlarda qeyd edilir. 

Lüğət üzrə imlaya gəldikdə isə, bu zaman ayrı-ayrı sözlər diktə edilib yazdırılır. Lüğət üzrə imlanın 

adını çəkəndə orfoqrafiya təlimi, eləcə də nitq inkişafı ilə (lüğət üzrə işlə) bağlı olduğu xüsusi qeyd 

edilməlidir. İmlanın bu növündə müəllim diktə üçün proqramdakı yazılışı çətin sözü seçir, lakin yeni 

keçilmiş qaydaya dair orfoqramı da bu zaman unutmur. 

Bəzən lüğət üzrə imlanı müəllim qrammatik tapşırıqla mürəkkəbləşdirə bilər. Belə hallarda şagirdlər 

sözü yazdıqdan sonra tələb olunan orfoqramı tapır, onu kök və şəkilçiyə ayırır, sinonim və antonim sözləri 

bir-birindən fərqləndirir. Bu da şagirdlərdə həm düzgün yazı vərdişini formalaşdırır, həm də dil qaydalarını 

mənimsətmiş olur. 

Yaradıcı imla şagirdlərin daha müstəqil fəaliyyət göstərmələrini təmin etməklə yazılı çalışmalar içində 

xüsusi yer tutur. İmlanın bu növü orfoqrafiya təlimi ilə bərabər, rabitəli nitqin inkişafına da xidmət 

etdiyindən bir növ inşaya hazırlıq rolunu oynayır. Yaradıcı imlanın təbii ki, müxtəlif növləri vardır. 

Şagirdlər verilmiş bir neçə sözlərdən bir sütununda mübtəda, ikincisində təyin, üçüncüsündə tamamlıq, 

dördüncüsündə xəbəri seçib yazsınlar. Şagirdlər daha sonra həmin sözləri cümlədə işlədirlər. Müəllim bu 

zaman ən yaxşı cümləni seçir və onun diktəsinə əsasən şagirdlər yazmağa başlayırlar. 

Yaradıcı imla adətən II sinifdən başlayaraq yazdırılır. Əvvəlçə müəllimin dağınıq verdiyi sözləri heç 

bir dəyişiklik etmədən cümlə qururlar. Yuxarı siniflərdə isə artıq verilmiş sözlərdən rabitəli mətn tərtib 
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etmək daha effektli olar. Müəllim, əlbəttə ki, yaradıcı imlanı muvəffəqiyyətlə təşkil edərsə, şagirdlərin bir 

növ rabitəli nitqini formalaşdırmış olar. 

Rabitəli nitqin inkişaf etdirilməsində ifadə və inşaların adlarını qeyd etmək istərdim. İfadə ibtidai 

siniflərdə şagirdlərin rabitəli nitqinin inkişafında, ümumiyyətlə, onların ədəbi dilə yiyələnmələrində mühüm 

rol oynayır. Rabitəli nitqin birinci və mühüm mərhələsi olan ifadə yazı şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün 

inkişafına təsir göstərir. 

Esse müəllifin konkret mövzu ilə bağlı təəssüratlarnı, fərdi düşüncələrini  mühakimə yürütdüyü kiçik 

həcmli, sərbəst kompozisiyalı yetkin əsərdir. Ənənəvi proqramlardan fərqli olaraq, hal-hazırda Azərbaycan 

dili fənn kurikulumunun II-IV sinifləri üçün nəzərdə tutulmuş alt-standartlarında essedən istifadəyə xüsusi 

diqqət yetirilir. Əksər hallarda o, məzmunca inşa yazılarla eyniləşdirilsə də, aralarında böyük fərqlər vardır. 

Esse: 

 Tədqiqat xarakterlidir; 

 Sərbəst kompozisiyaya malikdir; 

 Məzmunca konkretdir; 

 Həcmcə inşadan kiçikdir; 

 Üslub aydınlığı qorunur; 
 Müəllifin mühakimələrinə əsaslanır. 

İbtidai siniflərin Azərbaycan dili dərslərində istifadə olunan yazı işləri sırasında inşalar özünəməxsus 

yer tutur, respublikamızın ümumtəhsil məktəblərində həm də çalışma növü kimi geniş formada tətbiq edilir. 

Müasir Azərbaycan dili fənn kurikulumunda həmin məqama həssaslıqla yanaşılır. Uşaqların psixoloji 

xüsusiyyətlərini nəzərə alan peşəkar müəllim işin təşkili zamanı stimullaşdırıcı amilləri, öyrənənlərin maraq 

və meyillərini əsas götürərək dərsi yaradıcı prosesə çevirir, tədris oyun xarakteri daşımağa başlayır, şagirdlər 

özləri də bilmədən öyrədici fəaliyyətə cəlb olunurlar. 

Nəticə. Həqiqətən ibtidai sinifdə təhsil alan şagird üçün yazı psixoloji baxımdan dolğun 

özünüifadəetmə bacarığı hesab edilir. Yazı bacarıqlarının formalaşdırılması başlıca rol oynadığından 

Azərbaycan dilində dördüncü məzmun xəttindən üçüncüsü məhz ona aidddir. Bu istiqamətdə görülən işlərin 

planlı şəkildə təşkili forması şagirdlərin yazı bacarıqlarının təkmilləşdirilməsinə əsas verir. Beləliklə, 

şagirdlər duyğu və düşüncələrini hərflər vasitəsilə kodlaşdırmaqda heç bir maneəyə rast gəlmir, sırf 

orfoqrafik-orfoepik vərdişlərə yiyələnərək dil qaydalarını dərindən mənimsəyir və təbii ki, bu zaman 

mükəmməl yazı mədəniyyətinə də sahib olurlar. 

Bütün dövrlərdə gənc nəsli düzgün formada yazı vərdişlərinə yiyələndirmək ümumtəhsil 

məktəblərində ibtidai siniflərdən başlayaraq qarşıya qoyulmuş ən ciddi vəzifələrdən biri hesab edilmişdir. 
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ABSTRACT 

The aim of this study is to reveal the attitudes of the students attending European Union programs in 

vocational and technical high schools in Istanbul after the project. The role of EU Education and Youth 

Projects in vocational high school students‘ foreign language learning process is tried to be determined 

based on the theoretical framework. 

The study consists of three parts. In the first two sections, a literature study on the subject was made. 

In the first part, the Education and Youth Programs in the European Union were examined in the light of the 

general and vocational education policies of the Union and youth policies. In the second part, the EU 

Education and Youth Programs Implemented in Turkey were discussed. EU programs which Turkey, a 

candidate in Union, is included in the historical process were investigated. Foreign language learning and 

participation in EU Programs at Vocational and Technical High School in Turkey were also evaluated based 

on applications within the country. In the last section, the data, findings and results of the survey conducted 

on the subject were presented. The population of the study consisted of 200 students chosen by the simple 

random sampling method including 115 students participating in EU Education and Youth Programs and 85 

students who did not participate in EU Education and Youth Programs.  

As a result of the research, it was found that vocational high school students participating in EU 

projects developed more positive attitudes towards English language learning than those who did not. 

Key Words: European Union, Turkey, Vocational Education Policies, Education  and Youth Programs, 

Foreign Language Learning, English Language. 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, İstanbul ilindeki mesleki ve teknik liselerde Avrupa Birliği (AB) 

programlarına katılan öğrencilerin proje sonrasında yabancı dil öğrenimine dair tutumlarını ortaya 

koymaktır. AB Eğitim ve Gençlik Programlarının meslek lisesi öğrencilerinin yabancı dil öğrenim 

sürecindeki rolü kuramsal çerçeve temel alınarak belirlenmeye çalışılmıştır.  

Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk iki bölümde konu ile ilgili literatür çalışması yapılmıştır. 

Birinci bölümde, AB’de Eğitim ve Gençlik Programları, Birliğin genel ve mesleki eğitim politikaları ile 

gençlik politikaları ışığında incelenmiştir. İkinci bölümde, Türkiye’de Uygulanan AB Eğitim ve Gençlik 

Programları ele alınmıştır. Birliğe aday ülke statüsündeki Türkiye‘nin tarihsel süreç içerisinde dahil olduğu 

programlar ve Türkiye‘de mesleki ve teknik liselerde yabancı dil öğrenimi araştırılmıştır. Son bölümde ise 

konuyla ilgili Kişisel Bilgi Formu ve İngilizce Duyuşsal Alan Tutum anketi uygulanarak anket çalışmasının 

verileri, bulguları ve sonuçları ortaya konulmuştur. Araştırmanın evrenini, 2016-2019 yılları arasında AB 

Eğitim ve Gençlik Programlarına katılan 115 öğrenci ve AB Eğitim ve Gençlik Programlarına katılmayan 85 

öğrenci olmak üzere basit-tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen toplamda 200 öğrenci oluşturmaktadır.  

Araştırmanın sonucunda; AB projelerine katılan meslek lisesi öğrencilerinin katılmayanlara oranla 

İngilizce öğrenimine yönelik daha fazla olumlu tutum geliştirdiği bulgusuna ulaşılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Avrupa Birliği, Türkiye, Mesleki Eğitim Politikaları, Eğitim ve Gençlik Programları, 

Yabancı Dil Öğrenimi, İngilizce. 

INTRODUCTION 

On its European Union (EU) path in 1959, Turkey implemented European training as one of the conditions 

of joining EU, and also wanted to improve in education in the country. Multiple applications such as 

programming work, projects and international studies are ongoing to achieve a certain quality in education.  

In Western countries, such as European Union and OECD countries, there are serious perceptions of status 

differences between academic education and professional and technical education. In Turkey, academic 

education also appears to be more respectable in society than professional and technical education. In 

addition, families are observed that they lead their children to academic education rather than professional 
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training. To prevent this situation, it often comes up to foster professional and technical education and the 

students being led to these schools. 

When the studies on EU Projects in Turkey are examined, it is seen that the project construction stages, the 

project process, the relationship of the project or the program with a number of variables are mentioned 

rather than the contribution of the project to the student. In addition, all theses written in this field were 

examined and it was determined that most of them were descriptive studies. For this reason, the field on the 

subject was narrowed and quantitative research was preferred. Thus, with the prepared questionnaire, it was 

tried to reach the desired data.  

The main purpose of this study, which was investigated by means of a questionnaire applied to vocational 

high school students participating in EU projects, the new name Erasmus + Program, on the factor of 

"foreign language anxiety and motivation" or "attitude developed towards a new language", which is little 

researched in Turkey is to determine the role of the programs in the motivation for foreign language learning 

in vocational and technical high schools and to support the findings with a theoretical framework. 

 

CONCEPTUAL LITERATURE 

 

              Umbrella Program: ERASMUS + (2014-2020) 

 

           The Single European Act
5
 signed on 17 February 1986 contains very important decisions in the name 

of education. In this context, the necessity of establishing close cooperation between member countries in 

the field of education and establishing a European dimension in education has been expressed. In this 

direction, the education ministers of the member states, meeting on 15 June 1987, developed the Erasmus 

Project in order to strengthen the cooperation between the universities of the member states, to provide 

interaction among the citizens of the member states and to create a pool of graduates for the European labor 

market. Following this, the Socrates and Jean Monnet Scholarship Programs were established. 

 

            Erasmus+ includes School Education (Comenius), Adult Education (Grundtvig), Higher Education 

(Erasmus), International Higher Education (Erasmus Mundus), the EU's grant program in the fields of 

education, training, youth and sports, which started to be implemented on 1 January 2014 and is valid 

between 2014-2020), Vocational Education (Leonardo Da Vinci), Youth (Youth in Action), Knowledge 

Partnerships, Sectoral Skills Partnerships, Jean Monnet and Sports Supports. 

 

   

  
               

Figure 1: Umbrella Program to be Implemented Between 2014-2020: Erasmus 

                                                           
                

5
 EU Legislation, ( Çevrimiçi), http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT 

                  /HTML/?uri=URISERV:xy0027&from=EN , 24.03.2019      

ERASMUS + 

                  School Education Youth 

Higher Education Knowledge Partnerships 

Vocational Education Sectoral Skills Partnerships 

  Adult Education Jean Monnet 
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Source: Prepared by the authors in the light of the data obtained from the official website of the EU 

 

AN EXPLORATIVE RESEARCH  

1. THE PURPOSE OF THE RESEARCH 
The aim of the research is to reveal the attitudes of students participating in EU projects 

at vocational and technical high schools in Istanbul towards foreign language learning after the project. 

Thus, the role of EU Education and Youth Projects in the foreign language learning process of students 

would be determined.  

2. THE PROBLEM OF THE RESEARCH 

Did students participating in EU Education and Youth Programs (Experimental Group) 

have a more positive attitude towards the English lesson than the students (Control Group) who did not 

participate in the EU Education and Youth Programs?                    

2.1.  THE SUB-PROBLEMS OF THE RESEARCH 

Do students participating in EU Projects have similar attitudes towards English? 

Do students who do not participate in EU Projects have similar attitudes towards English? 

Comparison of the attitudes of male and female students participating in EU Projects 

Comparison of the attitudes of male and female students who did not participate in the projects. 

3. LIMITATIONS OF THE RESEARCH 
The research consists of 10 vocational and technical high schools from different regions in Istanbul. It is 

limited to a total selected of 200 students, including 115 (experimental group) students who participated in 

the EU Education and Youth Programs between 2014-2019 and 85 students (control group) who did not 

participate in the EU Education and Youth Programs.  

Students' academic achievement in English is limited to their end-of-term course grade point average. The 

motivation to learn a foreign language in the study is limited to the answers given by the students 

participating in the study to the English affective domain attitude scale.  

4. RESEARCH METHOD 
In this study, one of the experimental research methods, ―post-test control group model‖ was used. In this 

model, there are two groups formed by unbiased assignment. One of them is used as the experimental group 

and the other as the control group (Karasar, 2013: 98). Students participating in European Union projects are 

in the Experimental Group and students who do not participate in the Control Group.  

4.1. Universe and Sample 

Vocational and technical Anatolian high school students studying in Istanbul in the 2014-2019 academic 

year constitute the universe of this research. 200 secondary school students from 10 vocational and technical 

high schools in Istanbul, which were selected by simple-random sampling method, were determined as the 

sample of the research. 

4.2. Data Collection Tools 

1.Personal Information Form  

2. English Affective Attitude Scale 

Personal Information Form and English Affective Attitude Scale were used to collect data in this study. 

Detailed information about the data collection tools used in the research is presented below. 

4.2.1 Personal Information Form 

        A Personal Information Form was developed by the researcher in order to determine the demographic 

characteristics of the students. In the Personal Information Form, There are thirteen questions to determine 

students' gender, age, education level, class size, foreign language success, finding the foreign language 

course sufficient, experience abroad, foreign language education before the project, the opportunity to 

develop a foreign language thanks to the project, the countries visited within the scope of the project, the 

duration of the Project and the departure date. Personal Information Form is presented in Annex-1.  

4.2.2. English Affective Attitude Scale 

         In order to determine the English attitudes of the students participating in the research, the "Attitude 

Scale Regarding the English Affective Domain" developed by Gomleksiz (2003) was used. A 4-point 

Likert-type scale
6
 consisting of 55 items; 

                                                           
               

6
 Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ, ― İngilizce Duyuşsal Alana İlişkin Bir Tutum Ölçeğinin  Geçerlik ve    

Güvenirliği‖,     Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (―The Validity and Reliability of an Attitude Scale Regarding the 

English Affective Domain‖, Fırat University Journal of Social Sciences, ) Vol: 13, No:1, 2003, p.215 .  
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(1) Agree, (2) Partially Agree, (3) Disagree, (4) Totally Agree, from the most positive to the most negative. 

The lower limit of the score obtained from the English Affective Domain Attitude Scale is 55, and the upper 

limit is 220. The Cronbach's Alpha internal consistency coefficient of the scale was found to be 0.94. In the 

current study, it was determined as 0.945. These results, which are consistent with the original scale, show 

that the scale is reliable. The Attitude Scale Regarding the English Affective Domain is included in the 

second part of the questionnaire in APPENDIX-2. 

5. FINDINGS OF THE RESEARCH 

 It was found that vocational high school students who went abroad with EU projects developed more 

positive attitudes towards English language learning. 

Table 1: Attitudes of the Students to English Language in the Experimental and  

Control Group Comparison 

 

 

In Table 1, the 

English attitudes of 

the students in the 

experimental and 

control groups were 

compared with the Independent Group t-Test and a statistically significant difference was found. 

 (t=3.673; p<0.05). According to this result, the mean English Attitude Score of the students in the 

experimental group (XExperiment=175,313) was significantly higher than the students in the control group 

(XControl=162,741).  

 It was observed that female students who participate in EU projects (experimental group) have more 

positive attitudes towards English language learning than female students who do not participate in EU 

projects (control group). 

 The 11th and 12th grade students in the experimental group, who were taken abroad with EU 

projects, expressed more positive attitudes towards English than the 11th and 12th grade students in the 

control group.  

 The result of researching the effect of EU projects and the duration of being abroad on the attitude 

towards learning English is surprising. As the duration of students' stay abroad increases, their attitude 

scores decrease.  

RESULT 

       Erasmus + which is called as EU Education and Youth Projects, primarily improves    the vocational 

high school students in a positive way, and in the one-to-one interviews with both the students participating 

in the projects and the project implementer teachers who guide them, thanks to these projects, the students 

gain experiential and cultural experience, and both in the professional field and in the foreign language has 

been shown to be improving in the field.  

         As a result; The importance of the Erasmus+ program, which was implemented between 2014-2020, in 

vocational and technical high schools, and its effective role in foreign language, together with the 

examination of previous studies in the literature and the development process of EU Education and Youth 

Programs from a theoretical perspective, It was tried to be revealed through the questionnaire applied on the 

students. Although the participation in the programs in Turkey is high, the attitude and some deficiencies in 

the foreign language, which is necessary to maintain the inter-country cooperation, prevent benefiting from 

the programs at a high level. In this context, it is important to make foreign language education more 

effective especially in vocational high schools and to encourage participation in EU projects. 
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ABSTRACT 

The present century is a chronological showcase of un-precedent changes experienced in educational culture 

occasioned by dynamic developments in technology. These developments have drastically influenced 

indigenous education and invariably improved services and operational excellence. There are concrete 

proves from past research results that digital transformation have a holistic-impact in the overall educational 

outputs, it means that there is a significant relationship between digital knowledge, digital transformation 

and technological performance. This paper evaluated the adoption of information and communication 

technology in the field of education especially indigenous type of education and its engraved importance. 

The paper also discussed the real-time delivery of digitalized and transformational learning opportunities, 

impacts and its benefits in education as a whole. Information on the e v o k i n g  digital status was obtained 

using descriptive design approach. Questionnaires were administered and collected from 100 respondents 

among which were teaching and non-teaching staff in the field of education, targeting students and others 

using online Google form questionnaire instrument. The results obtained in this study established the 

continuous transforming indigenous education synchronizingly to structure and organize all aspect of the 

said educational system. Conclusively, recommendations were made to educators, administrators, students 

and other stakeholders in educational sectors on how to embrace and enhance digital skills to help aid the 

geometrical performance in technology and that of educational outputs. 

Keywords: Synchronous, Digital, Technology, Transformation, Indigenous, Education. 

Introduction 

The concept of Digital transformation (DT) points towards the adoption of digital technology to transform 

business or services. It is the starting point of a continuous digitalized journey. It simply refers to the 

activities involved in using digital technologies to modify or create new business processes, culture and 

customer experiences. In other words, it is the integration of digital technology to the areas of business to 

fundamentally change the operation and delivery of business values to customers.  

Educational processes are digitalized so as to improve the teaching and learning experience for the involved 

individuals. It is a plus to know that the four corners of classrooms are no longer a barrier as technological 

innovations have brought new ways of working, communicating and learning collaboratively. Digital 

transformation have enabled the development of more personalized content for easy access to learning 

resources for a more enhanced skill development. 

Related Literature 

The inception of technology into the field of education has made things easier for students. Variety of 

innovative methods of teaching are now used by teachers to enhance easy and quick connectivity with 

students thereby bringing the classroom closer to learners as against the indigenous methods. Enormous 

number of teaching and learning models have surfaced resulting from the advent of digital technologies. 

Issues as related to multi-devices (Bilyalova et al., 2019), connectivity issues (Drieschner et al., 2019), and 

mobility of users (Akdil et al., 2018) have led the evoking of new modes of teaching and learning. Mhlanga 

and Moloi (2020) opined that the recent radical changes facilitated by digitalization are as a result of the 

disruptions caused by COVID-19.  Bilyalova et al. (2019) and Yakovenko et al. (2019) emphasized that if 

business organizations wants to keep up with the rapid changes that are being experienced they must 

embrace the inevitable force of digital transformation. 

Materials and Methods 

The study adopted a descriptive design approach. Questionnaires were administered and collected from 100 

respondents using online Google form questionnaire instrument. To ensure accurate reliability index, the 

instrument was subjected to Cronbach‘s alpha reliability analysis. The result of 0.84 gave a good reliability 

index. The duration of the whole exercise was three weeks. 
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Results and Analysis 

 
Fig.1: Analysis Chart 1 

Fig.1 is a chart representing the professions of 100 respondents among which were Teachers/Lecturers, 

Administrative staff, Researchers and Students in the field of education. The instrument used was 

questionnaire via online Google form. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2: Analysis Chart 2 

The Analysis chart in Fig.2 indicates that 52% of the respondents agree that the recent developed 

technologies are acting as tools for countless innovations seen in the fields of education. It was inferred that 

that application of educational Technology is more dynamic than indigenous methods of teaching. 

 
Fig.3: Analysis Chart 3 

Fig.3 depicts that majority of the respondents are in support that the advents of Technology came with 

innumerable resources thereby enhancing developments in the processes involved in teaching and learning.  

Teachers no longer need to worry about teaching aids at the advent of Educational Technology. i.e., 

considering internet access, resources are virtually infinite. 

 
Fig.4: Analysis Chart 4 

The graph plotted in fig.4 is in  favor of the respondents who opined that the impact of digital transformation 

led to increased productivity and invariably success in the fields of education. In view of this trend, 

educational technology is geometrically accelerating success stories the education industry. 
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Fig.5: Analysis Chart 5 

The Analysis in Fig.5 shows that a larger number of respondents agrees that the introduction of Technology 

into Education is not mere leisure but a necessity. It was inferred that the use of technology in education has 

gone far from being a hobby but now a necessity. 

 

Importance of DT in Education 

The shift to join the global workforce influenced by the evoking digital transformation have encouraged 

many schools to have a rethink not just about what students need to learn but also about how their learning 

methods can be improved. It is obvious that technology is taking over the four walls of the classrooms of 

indigenous education. 

Digital transformation have influence education in so many ways. Viz: 
1. Student performance tracking 

Digitalization brings in a more practical approach to tracking students‘ performance. Technology can 

play an important role in capturing the detail of students‘ work, which helps teachers and parents 

monitor how a child is progressing.  
2. Improved results using data analytics 

To monitor performance and enhance results, schools can leverage analytics. Teachers can have a 

better understanding of what individual children and classrooms need by analyzing data gathered 

through the students‘ use of technology in the classroom.  
3. Teaching collaboratively 

Collaborative of digital learning powers. For teachers, learning platforms can make it easy to create 

and manage groups. Collaborative authoring environments such as Google docs make it easy to co-

author documents and presentations for teams near and far. 
4. Improved synergies between parents/teachers  

Automation sends progress updates and attendance reports electronically to parents and advises them 

to pay the ward fees on time. 
5. Time-saving 

Digitalization is a major time-save in todays world where time is money. There are several towns, 

apart from metro, where the transport system is not completely developed. To meet their educational 

institutions, students have to drive for hours. 

Conclusion 
It is therefore inferred from this paper that both teachers and learners can improve their skills by digitalizing 

their learning experience in order to create a proactive teaching/ learning processes. Indigenous education 

can inculcate digital transformation in numerous aspects from online learning to customized learning 

experiences, student assessments, intelligent schooling and online examinations amongst several others. 

Recommendation 
To educators, administrators, students and other stakeholders in educational, this finding recommence that: 

1. There is a paramount need for funds to be invested in technology 

2. Customized software and technology tools should be designed and adopted to bridge the gap 

between schools and learners that can serve as aids through this techno-oriented era. 
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ABSTRACT 

Achieving the Sustainable Development Goals till 2030 is the main challenge for many economies. Gender 

equality (SDG 5) is one of the key goals that must be achieved as it provides the basis for accomplishment 

of other goals. Gender inequality is pervasive in developed as well as in developing economies. South Asia 

is among the regions where the phenomenon of gender inequality is found at its peak. The significance of 

education in eradicating gender inequality is widely accepted. Although a lot of literature is available on 

effect of education in reducing gender inequality but no current study is yet designed that calculates the 

effect for South Asian economies. In this paper, we empirically investigate the role of education in 

eradication of gender inequality in selected South Asian economies. This study utilizes global gender 

inequality index by UNDP and education index. The present study utilizes a panel data of 7 South Asian 

economies over the period 2010-2020 with special reference to Pakistan. First we will check cointegration 

among the variables and then estimate the long run and the short run coefficients. We will also check for 

causal relationship as causality is expected to exist. Considering the possible endogeniety we will also make 

sure to employ suitable technique. The results may find the positive role of education in eradication of 

inequality.  This study is substantial addition to literature. It will elaborate the role of education in 

eliminating the social problem of gender inequality and help policy makers through its implications 

Keywords:  Gender Inequality, SDGs, South Asian Economies, Panel Analysis, Education 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to analyze the attitudes towards information and communication 

technologies (ICT) of higher education students from an affective, cognitive and behavioral model for 

education and research. It also aims to explore the different factors that may predict these attitudes. 

A non-experimental study was proposed using a survey technique and descriptive analyses with students of 

the University of Constantine 3, Department of Project Management, Algeria, we also performed a statistical 

study with smart PLS to see the path coefficient. The results show a good correlation between the behavioral 

and affective, as well as the cognitive. 
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ABSTRACT 

This is the extended research work especially in the COVID: 19 pandemic presenting the application of 

broad multidimensional reference model of Quality Matters for E-Learning standards for blended 

courses and full online courses in such a way that learning outcomes of the module could be met. In this 

research paper the importance and tasks of Quality Matters for the course development and its 

relationship with E-Learning was defined and analyzed in the learning environment with special 

reference to Gulf University (PU) in Gulf for undergraduate students. This study clearly defined that the 

Reference Model of Quality Matters for E- Learning standards could be applied for all types of Modules 

such as Supportive, Blended or Full Online in learning paradigm that aid in meeting learning outcomes 

of the course. Also this study magnified the patterns how QM standards facilitated E-Learning. The 

reference model of Quality Matters can be applied for all types of modules and program. 

Keywords— Quality Matters, E-Learning Standards, Blended Module, Learning Management Services, 

E-Learning Deanship 

 

I. INTRODUCTION 

Gulf University (PU) in Middle East introduced an e-learning centre in 2005 and in 2008 pioneered 

Blackboard Collaborate
TM

 [BBCL] to achieve local and international online education. E-Learning [EL] 

with Quality Matters attempted present in PU put efforts to organize, build and construct learning 

modules at an international level. For example in this view in 2011 and 2012 E-Learning introduced Gulf 

University E-Learning (PUEL) for achieving international standards for learning Modules while applying 

Quality Matters (QM rubrics) 
[1]

 with an objective to new learning and teaching practices. In online 

settings, teachers and students bring assumptions about how class‘s work that are based on face-to-face 

models of teaching and learning can be moved to online environment. New technologies and resources 

for interaction, teaching and learning are appearing every day and transforming the potential for new 

teaching practices. A teacher engaged with thinking about, experimenting with and continuously 

developing their technical and social practices. Online teaching can be a boon for teachers themselves, 

making it possible for educators, like their students, to have access to the professional resources they need 

to continue to learn. If online professional development is taken seriously and done right, every teacher, 

novice and experienced, could have the opportunity to learn from the best. Online courses also provide a 

powerful way to enhance teachers' opportunities for quality professional development. Quality Matters is 

a continuous improvement model for assuring the quality of online courses through a faculty review 

process which furnishes rubrics for Online and Hybrid courses. 

 

PU attempts to appraise the learning modules at par with international standards while fulfilling the 

essential standards of Quality Matters. This study has shown how the blended learning modules and full 

online applied QM standards and successfully achieved for the graduate. 

 

II. LITERATURE REVIEW 

 

In 2005, the university established its first EL centre and in 2008, chose BBCl to integrate with the 

university‘s primary LMS, Blackboard Learn™.  Mohammad Qatrawi, Research and Development 

Manager at the EL Center at PU state ―Choosing online collaboration was a strategic decision
 [10][11][12]

.‖ 

It provides equal chances for all, quality, and better student experiences and keeps us up to date with best 

practices 
[10][11][12]

. So, BBCl was used to support achieving EL vision
 [10]

‖. With this idea on education, 

many of the facet and capabilities of the BBCl™ online collaboration platform are assisting PU with its 

EL vision. Most widely used capabilities are web conferencing for hosting virtual classrooms, the 

whiteboard for making classes more engaging and interactive, polling for answering questions, and 

instant messaging
[10][11][12]

. 
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A feature that is particularly relevant to PU‘s gender separated population is the ability to provide 

instantaneous collaboration through the operation of instant messaging on BBCl enterprise 
[10][11]

. This 

has enabled students and teachers to work together in an informal ―virtual environment,‖ therefore they 

are able to chat, connect through video to have one-to-one interviews, and share their desktops with one 

another to exchange ideas; an enhancement to communication in all the perspective
 [4][5][6]

. Over 7,000 

students across 25 departments, including medicine, pharmacy, dentistry, computer sciences, 

engineering, education, Sharia and religion, training, and more are adopting online collaboration into 

their prospectus today
[10]

. The increase in adoption has been driven by their ‗top–down‘ vision where 

instructors are comprehensively trained either face-to-face or more often, online. All of the content and 

training materials are published on the university‘s EL Deanship website and EL specialists can be 

reached practically to help students requiring backing
 [11]

. PUEL has adopted Learning Management 

Services for providing online platform for imparting knowledge and assessments. Figure 1 shows 

historical and trends of application of LMS for various benefits such as software demonstration, 

education sector, sharing learning resources, developing courses, making announcements, 

communicating with the participants, etc. Figure 1 has covered some of the features of LMS from the 

past. 

 

Figure1: History and Trends of LMS
 [12] [17] 

 
 

In general E-learning (EL) is not a new concept it was started way back in 1924 for basic communication 

and conducting assessments through the medium of distant learning education. With the development of 

computer based training in 1980, EL witnessed a drastic development in education section. Below given 

Figure 2 provides concise but comprehensive stages of development of EL. 

Figure 2: History of EL 
[12] [17] [18] 

 
E‐learning is being originated as a fundamental scope of the student learning experience in H.E. It is no 

longer core business only for those universities with a mission for distance education, its financially and 

economically affordable and can be organized in a systematic as well as in integrated methods therefore 
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many universities in US, UK and Australian Learning and Teaching Council in Australia focus more on 

relevance of virtual learning 
[21]

. 

 

Many researches are conducted in the past to analyze the students‘ learning experience through EL and 

more than two decades compared the aspects associated with F2F learning over digital learning
[21] [22] [23]

. 

The comparative studies show relevance in terms of financial and economic feasibilities without hurdles 

in the meeting of course learning outcomes also there are evidences showing EL effectiveness with the 

application of reference models such as QM that we covered in this research paper, where we clearly 

showed how students‘ centric approach can be implemented on EL through the applications of rubrics of 

QM. 

 

Many researchers have defined EL as information and communication technologies used to support 

students improve their learning such as (Higher Education Funding Council of England, 2005) and the 

results show that good course design will enhance online learning
[22] [23]

.  

Past studies also explain the financial and economic stabilities of universities or H.E. with the El 

platform for imparting teaching. In this regard researchers focus on four criteria, namely, interactivity, 

approaches to e‐moderating, issues related to course design, and workload awareness
[21] [22]

. 

History of Quality Matters 

Quality Matters (QM) started with a small group of colleagues in the MarylandOnline, Inc. (MOL) 

consortium [1] . These people researched to identify the issues for quality learing in academies, finding 

solutions for these issues and developed a structural framework to ensure quality of module. In the year 

2003 MOL listed the mthods of QM program that was able to develop the measurable procedure of quality 

assurance (QA) and request for funds from the academies for QA. These financial assistance was applied for  

the Improvement of Postsecondary Education (FIPSE)[15] [16] grant from the U.S. Department of 

Education.QM set the following framework for developing courses with QA strandards. 

Figure 3: Framework of QM
 [1] [2] [15] 

 
QM is a presitigious international society that ensures the best E-learning practices and gurantess the 

completion and achievement of learing outomes. Table given below explains the all the framework of QM 

briefly. These framwork if applies by any academy for the QM practices of any module development, it is 

assumed that the module has execellent learing materials, assessment methods are alligned with the 

activities in an online environment or in traditional environment. 

 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07294360902839909
http://www.marylandonline.org/
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Table I: Framework of QM Defined 
[1]

 
 

Online classes, hybrid or blended classes, and web-facilitated classes all employ online materials, which 

instructors and students are using at ever-increasing rates. Accordingly, instructors should continuously 

evaluate the effectiveness of such online materials. This paper sets forth the author's initial attempts to 

analyze a business course pursuant to items in the Quality Matters (QM)™ Rubric designed by an 

organization whose mission is to certify the quality of online and blended courses.[28] 

 
III. METHODOLOGY 

This is research was descriptive in nature yet few standards for the course were scaled on likert. On the 

likert Scale 5 degree had been allotted to the levels from highly functional to poorly functional. PU E-

Learning deanship assigns a peer reviewer for measuring the standards of Quality matters on blended 

courses and full online courses. 
IV. DISCUSSION 

This paper discusses the application of QM rubrics in course development and the process of 

applications for full online courses as well as for blended courses. 

Application of QM standards in online courses benefit the academy in several ways, this justification can 

be explained in terms of economies of scale not necessarily related with the direct financial gain. PU 

used the stimulus of EL to achieve the benefit of improving teaching pedagogy on digital platform by 

encouraging using QM standards, as a result this investment in QM consequence in various benefits such 

as quality driven modules, accredited course development, resource sharing options, training and 

guideline for other instructors to develop the modules on the same systems, achieving international 

acclaimed learning and teaching practices, etc. This investment by the academy has brought intangible 

profits and image building in the long term.   

The substance of economies of scale derives from learning by doing, and this adds a dynamic element to 

an otherwise essentially static concept. PU has to input some measures in QM application in EL but in 

return, online instructors got trained and expert in online course development and online teaching 

practices while applying several models or rubrics. Below given procedure show how QM rubrics were 

applied successfully on blended modules. 

 

Figure 4: Economies of scale and scope in e‐learning in PU  
[12] [29] 
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It is practical to conclude how economies of scales worked in public academies without referring to the 

financial terms. As mentioned above PU achieved excellence and other intangible advantages through 

QM application in EL and below given case study discuss more on this findings showing how QM 

rubrics were applied on different tools and features of EL and successfully developed online module for 

students at large by having global presence and exploiting the optimum of IT. 

 

PU‘s e-learning (PUEL) consisted four sections, entry point for the course named as Start Here, Project 

Page that described most important page in instructor had to describe and instructions about the course, 

Tasks elaborated list of detailed helping material that were required to achieve the QM standards for the 

Online as well as for Supportive Modules lastly Learner Support where instructor was to elaborate all 

issues pertaining to technical or problems related to learning. Blended Learning Modules are developed 

under 7 tasks sections, Introduction, Course Proposal, Start here, Syllabus, Are You an Online teacher, 

Sample unit, Learner Centric, Assessment and Final Thought  and its learning outcomes were measured 

by using likert scale by the E-Learning peer reviews. For the purpose of study one of the Business 

Information Systems (BIS) modules was chosen. The name of the module was E-Commerce which was 

taught as blended as well as full online course.  

Table II: Action Plan for Blended Course 
[17] [18] [20]

 

 
Task: Proposal for the blended module had to be submitted as Course Plan QM with PUEL peer review 

evaluate the Learning Module on the guidelines given in Course Plan. 

 

Table III: Course Plan for blended Module Ecommerce [17] [18] [20] 

 
 

Task: Start here was the task where QM requested to make an entry point elaborating all vital details of 

blended learning modules such as Welcome Message, Introduction, Course Description, Goals and 

Learning Outcomes, Course Structure, Course Outline, Readings References, Assessment and Grading 

and Assignments. 

Task: Syllabus was a highly structured guideline which elaborated the course content and methodology 

of program of study, reading reference, breakdown of assessment and other minute details. Considering 

these aspects we presented course syllabus for Ecommerce with perspective of the students therefore we 
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had put concise, simple, logical yet comprehensive content relevant for the student‘s knowledge. For the 

preparation of Syllabus as QM standards following features had been accounted that made the syllabus 

as most appropriated for meeting learning outcomes of the modules. Course Description, Course Co- 

requisite, Course pre – requisite, Goals and Learning Outcomes of the Modules, Course outline, Topic 

wise learning objectives, Basic information about course instructors, communication medium between 

instructor and students, teaching pedagogy, reading references, any rubrics for learning the course, 

Assessment Methods, Grading Policy, and netiquettes.  

Task: In the note ―Are you an online teacher‖, as per PUEL and QM an instructor had to file proof and 

information explaining how effective was her online teaching pedagogy and how she was so successful 

in delivering quality learning material. Ecommerce was offered as blended course as well as full online 

course, where 30 % was through online learning and 70% was through face to face learning before 

Covid:19 situation then this course was instructed in a full online medium. We got experience as online 

instructors for this course and we satisfactorily organized the principles of giving on line education. For 

uploading Course Contents and annotations, we used Lectures tool content type as PPT or PDF 

document. Announcement tool was used for urgent and instant notifications. We used course mail for 

selective notification. Uploaded E- Quiz and E- Exam Assignment tools then provided detailed steps to 

access the e-exam with all its prerequisites. For short and analytical case studies, used Discussion board 

where our students very devotedly participated through creating threads on that. To manage our course 

effectively, we created online Start here tool, from where students were easily able to take a journey to 

know all the minute details of the course, Grading policy, Pre- requisite and Co – requisite for the 

course, etc. We enjoyed giving online session on Blackboard collaborate and on Elluminate live; 

students experienced new method to learn, to communicate and response to the queries. On Blackboard 

collaborate and Elluminate live we used an option to record our lectures too and students could get back 

to the lecture and listen many times to comprehend better. It was found that E- learning was a good way 

for an effective time management principle. 

 

Task: Sample Unit described the methodology of explaining and other course material delivery by the 

course instructor. To elucidate this task certain features were clarified below for the Ecommerce 

Module: 

Ecommerce was a blended course where 30% course was to be given online and 70% given to face to 

face before pandemic and in current situation it was given as 100% online. Entire course of Ecommerce 

comprised nine chapters scheduled to be completed in 12 weeks. 

Chapter 8 was given as a Sample Unit Content side. This chapter was given as an online session as well 

as face to face session and similar methodology we followed for the other entire chapters in the course 

Ecommerce. 

 

Table IV: Teaching Pedagogy for chapter 4 for Learning Module Ecommerce 
[17] [18] [20]

 

 
 

Content Type was to describe the contents of chapter 8: PPT, link of PDF, Video, and, Lecture‘s 

Handouts, Images on Blackboard before the online Session whole contents were uploaded on lecture 

Tool and announced on Announcement Tool. Face to face session on regular schedule was given on 

chapter 8 as well as Online live and recording lecture was conducted for chapter 8 therefore Timings, 

Navigating clue and other details were clearly declared on announcement prior to online session. After 
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concluding chapter eight learning outcomes were achieved followed by completion of Activities 

(Assignment) for meeting objectives of Assessment. 

 

Table V: Assessment Methods for Blended Learning Module Ecommerce 
[20]

 

 
 

Activities were uploaded on the Discussion Board and on Assignment tool with clear instructions on 

Announcement Tool. Finally all activities were assessed and weighted total was uploaded on Full Grade 

Center. 

 

Task: Learners Centric Approach was a deciding factor for the success blended learning. To realize 

learner‘s centric Learning Module was developed in the subsequent way. As clearly from the term 

Learner centric approach, this task purpose was to know if the course was being understood, responded 

and through results given feedback by the students. To appraise the course Ecommerce if it was a 

learner‘s centric following measures were given: 

A. Start here 

B. Syllabus 

C. Assignment 

D. Lectures Notes 

E. Discussion board 

F. Written Examination 

 

A. Start here: Start here was an action where students got the clear idea about the follow up the whole 

contents step wise. In simple language we had tried to let learners know the overall structure of the 

course, with the use of communication tools between students and teachers so that they could be 

comfortable and how they could clear their doubts and receive navigating clue how to follow the 

course to meet its goals. We clearly broadcasted on the Announcement tool for Start here tool and 

other Navigating details on the Announcement tool also clear details about communication mode 

between students and teacher had been filed. 

B. Syllabus: Syllabus was a detailed description of all the components of the course, for Ecommerce 

syllabus, clear inclusive about all the minute details to the students were given. Comprehensive 

syllabus was uploaded on the start here tool, with course contents so that students can easily access 

to the course guide lines. Following were the inclusive of syllabus: 

I. Syllabus contains complete course contents 

II. Course Structure 

III. Communication Methods between students and Instructor 

IV. Course description, Course goals, and Course outcomes 

V. Course Pre –requisite and Co- requisite 

VI. Reading References 

VII. Details of Assignments, Discussion board and other online activities 

VIII. Assessment and grading policy 

C. Assignment: For the course Ecommerce two assignments as case studies were given to the students, 

they were asked to submit individually on the assignment tool as well as send through course mail. 

These assignments were given to the students according to the learning outcomes on the topic 

concerned and therefore uploaded after the completion of the particular topic. Considering the 

learner‘s approach, for crystal clear communication all assignment details with pre- requisites were 

uploaded on announcement tool for the student‘s information. 

D. Lecture Notes: Ecommerce course was a blended course then full online, therefore Prior to the 

lectures hand outs were given to the students and content types was up loaded on lecture tools as 

usual rule availability of lectures notes and details of conducting lectures be it on line or traditional 



  

5th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE 
SCIENCES CONFERENCE   

 

May 24-25, 2022 Azerbaijan State Pedagogy University, Shamakhi Campus ~ 396 ~ 
 

were declared on announcement tool. For every chapter students were given lectures as a content 

type PPT, Web Pages, simulated case studies. 

E. Discussion Board: Discussion board was a tool where students got an opportunity to express their 

opinions, expressions, feedback and creative as well as critical analytical skills. In consideration to 

learner‘s centric approach students were asked to create individual discussion thread on reasoning 

based issues related to the learning objectives of the respective topics. Students successfully 

responded on the discussion board and got motivated students in persuasion of the course. 

F. Examination: Ecommerce has practical as well as theory topics and grades distribution changed 

when the course transformed from face to face to virtual learning. Both types of learning were 

conducted on LMS e-exam tool but usual pattern of question paper was made consisting following 

sections so that all learning domains are covered: 

I. Objective questions like Fill in the Blanks 

II. True and false, wrong statements needed to be rectified 

III. Identify the term from its  Definition  

IV. Identify the Differentiation of terms 

V. Analytical and reasoning based objective questions. 

 

Feedback: For the success of any efforts feedback process was a vital concern, regular follow up was 

made as responsible teachers for all the students understanding traditionally on face to face interaction, 

answering on office telephone, meeting students during their official contact hours in office as well as 

through answering personal e-mail. 

Summary: To make Ecommerce course as learners centric we tried to put strict and flexible 

methodology for students on different activities as required to result in good understanding for the 

subject matter which could cope up with upcoming challenges. 

Task: In Sample Assessment side Learning outcomes were structured in Activities and further through 

Assessment result all the standards got alignment and as a sample chapter eight had been reported. 

Learning outcomes were appraised on various activities based on assessment methods such as on online 

assignments, online Discussion Board, E- Quiz and Online Final Examination. Based on Activities 

Assessment methods had been decided therefore students would be assuaged to comprehend and solve 

each problem chosen under assessment criterion.  

We tried to grade students in various ways; marks were one option, then giving complimentary second 

opening to complete any online activity if they complete any prior activity on time, they could receive 

second chance to complete other activity if they couldn‘t meet the deadline.  

V. RESULTS 
In closed ended questionnaire many questions pertaining to technological part were asked. Such as 

which technological tutorial such as LMS/CMS had been used, which software was used to deliver the 

course so on, list of questions are given in table 7 and scaled on likert measurement.  

 

Table VI: Likert scale measurement for learning module Ecommerce 

 
 

VI. CONCLUSION 

This research focus on the application of QM models in EL but also briefly explained the relevance of 

EL in achieving economies of scale for any academy particularly for this Gulf University. EL facilitates 

the academy to impart education to students at large, focus global H.E. and make optimum use of IT in 
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educational sector apart from this these benefits also facilitate in providing effective teaching pedagogy 

to instructors in all disciplines. 

This study clearly defined that the Reference Model of Quality Matters for E- Learning standards can be 

applied for all types of Modules and specifically for Blended courses in the learning paradigm. Also this 

study magnifies the patterns how QM standards facilitate E-Learning in PU. Through assessments 

results, online instructors were able to measure the course learning outcomes. It was found that the 

application of Quality Matters standards facilitated in enhancing online learning environment. This Case 

study provided a structural format for all the discipline to follow and achieve CLO. This is a case study 

based on learning and teaching using online mode; application of Quality matters QM in meeting course 

learning outcomes. Same strategies can be applied in any theoretical or practical modules using various 

assessment methods. These theoretical or practical course under any discipline can be full online, 

blended with different percentage like 30% online 70% traditional, 50% for each online and traditional, 

70% online and 30 % traditional, fully traditional course. All the types of courses can apply general 

rubrics of QM and specific rubrics based on the online percentage and eventually if the QM rubrics are 

successfully applied the course will meet its learning outcomes. 
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Role of Virtual Education to help Students with Diverse Skills 
 

Arshi Naim 
Department of Information Systems, King Khalid University, 

ABSTRACT 

This research was to confer suggestions on how Electronic tools in learning management services could be 

implemented by the instructors in the process of Learning and Teaching (LT) to meet the requirements of 

different learners in Information Systems (IS). In this study the module chosen was Marketing Management 

in Information System‘s environment. We used Thurstone scale to measure the effectiveness of various 

electronic tools available on Learning Management Services (LMS) ―Blackboard‖. We also compared these 

electronic tools for their effectiveness in meeting learning outcomes for different learners in IS. For 

measuring assessments‘ results, three tools were used namely Electronic-Quiz (EQ), Discussion Forum (DF) 

and Safe Assignment (SA). We also tried to measure the effectiveness of a new tools introduced on 

Blackboard named as Safe Assignment for submitting the assignment. Through this tool instructors were able 

to identify the percentage of plagiarism or matching between the peers. Based on three assessments‘ results 

namely EQ, DF and SA, samples were categorized under best, average and poor. These assessments were 

considered for the purpose of study because they were conducted by the implementation on electronic tool 

LMS. 

The performance of student in each group was analyzed and it was found that students in all the groups could 

contribute and learn the best through open DF. Best Students tried to learn equally through all tools but other 

two groups plant least efforts and submitted their assignments using search engines such as Google.  

Key words: Electronic tool, LMS, Blackboard, Discussion Forum, Safe Assignment 

 

1. INTRODUCTION 

Gulf Public University (GPU) conveys home and worldwide learning openings on campus for male and 

female students. GPU is in the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) and is one of the leading educational center 

in the Middle East
 [4].

 In 2008, GPU introduced Blackboard Collaborate 
TM

 (BBCl) to accomplish regional 

and global education and instructional fineness along with a more effective stipulation of their gender-

divided campus for more than 65,000 students, half of which are women
[4][6]  

through EL on LMS. 

Gulf Public University (GPU) is located in the city of Abha, in the Asir region of the KSA. It is straddling 

81,000 square KMs; the university is comprised of 26 different campuses and 48 colleges, offering further 

and higher education to its students. The university was formed in 1998 from the merger of King Saud and 

Imam Muhammad Ibn Saud Islamic universities. It introduced an EL centre in 2005 and presently provides 

courses on an assortment of subjects, including medicine, pharmacy, computer sciences, engineering, Islamic 

studies, dentistry and education
 [4][5][6]

.  

Challenges 

Meeting the planned ambition of GPU has not come without major confronts. Previously, the university 

operated separate campuses for male and female students
 [5]

. Male instructors were not able to teach female 

students in face-to-face environments and formerly used studios where instructors gave lectures to female 

students who were watching through a television screen in the room next door. Female students were only 

permitted to ask questions through a telephone attached to the wall. This approach was prohibitive due to 

many factors including the cost and maintenance of the studios and the university was resolute to develop a 

more practical and sustainable elucidation
 [4][5][6]

. 

Women also faced an additional challenge when it came to travelling to and from lectures as a cultural 

hindrance they were not allowed to drive till 2015; during that time female students at GPU were dependent 

on their male relatives for commuting for lectures and other academic activities. This was a huge barricade to 

education, similarly shared with disabled students who also found travelling a challenge as well as costly. 

Another challenge was the huge geography and diffusion of campuses that was impacting instructor staffing. 

It became difficult to obtain the required number of instructors in the university
 [4][5][6]

.   

2. LITERATURE REVIEW 

In 2005, the university established its first EL centre and in 2008, chose BBCl to integrate with the 

university‘s primary LMS, Blackboard Learn™.  Mohammad Qatrawi, Research and Development Manager 

at the EL Center at GPU state ―Choosing online collaboration was a strategic decision
 [4][5][6]

.‖ It provides 
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equal chances for all, quality, and better student experiences and keeps us up to date with best practices
[4][5]

.. 

So, BBCl was used to support achieving EL vision
 [4]
.‖  

With this idea on education, many of the facet and capabilities of the BBCl™ online collaboration platform 

are assisting GPU with its EL vision. Most widely used capabilities are web conferencing for hosting virtual 

classrooms, the whiteboard for making classes more engaging and interactive, polling for answering 

questions, and instant messaging
[4][5][6]

. 

A feature that is particularly relevant to GPU‘s gender separated population is the ability to provide 

instantaneous collaboration through the operation of instant messaging on BBCl enterprise 
[4][6]

. This has 

enabled students and teachers to work together in an informal ―virtual environment,‖ therefore they are able 

to chat, connect through video to have one-to-one interviews, and share their desktops with one another to 

exchange ideas; an enhancement to communication in all the perspective
 [4][5][6]

. 

Over 7,000 students across 25 departments, including medicine, pharmacy, dentistry, computer sciences, 

engineering, education, Sharia and religion, training, and more are adopting online collaboration into their 

prospectus today
[6]

. 

The increase in adoption has been driven by their ‗top–down‘ vision where instructors are comprehensively 

trained either face-to-face or more often, online. All of the content and training materials are published on the 

university‘s EL Deanship website and EL specialists can be reached practically to help students requiring 

backing
 [4]

. 

3. DISCUSSION AND FINDINGS 

This study was conducted for the session 2019-2020 first semesters. There were two sections for this course 

Marketing Management totaling 38 students. Based on three assessments‘ results namely EQ, DF and SA, 

samples were categorized under best, average and poor. These assessments were considered for the purpose 

of study because they were conducted by the implementation on electronic tool on LMS and aided in meeting 

course learning outcomes (CLO) 
[8][9][10][11]

. Also it was important to mention that statistics on usage of 

electronic tool for the purpose of learning the module was done through tracking student‘s access to online 

LMS, Attendance and finally assessing the activities submitted by the individual student.  

For measuring assessments‘ results, three tools were used namely Electronic-Quiz (EQ), Discussion Forum 

(DF) and Safe Assignment (SA). 

Figure I: El Tools used on LMS 

 
 

Figure II: Results of SA for IS module Marketing Management 

 
Researchers and course instructors found that SA tool was effective and appropriate to measure the analytical 

skills of students and this tool helped the researchers to clearly categorize best, average and poor students. 

This tool was quite effective in identifying the plagiarism too. Results show students are almost equally 

divided in best, average and poor. Instructors assume with reference to Quality Matters standards for online 

learning
 [1]   

various activities should be used to meet CLOs of the particular module as learners have diverse 

skills and needs. Some learners who could not present their ideas in close ended environment could perform 

E-Quiz 

Discussion Forum 

Safe Assignment 

Safe Assignment 

Best

Average

Poor

El Tools 



  

5th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE 
SCIENCES CONFERENCE   

 

May 24-25, 2022 Azerbaijan State Pedagogy University, Shamakhi Campus ~ 401 ~ 
 

well in opened environment. Language barrier and cognitive skills were the main reasons for many students 

in poor performances, as a result they had very high matching and plagiarism. Average students were found 

to take most of the information from search engines but they tried to explain in their own words too. Best 

students were very excellent in analysis, performed a good research and submitted their assignment in most 

distinguished manner. 

 

 

Figure III: Results of EQ for IS module Marketing Management 

 

 

Researchers found that EQ were very effective electronic tools to meet the needs of diverse student 

populations to meet learning outcome of the particular module. There were various types of questions 

presented on EQ like multiple choices, either-or, true and false, fill in the blanks, pools and matching, etc. 

Some questioned needed manual grading and other types were graded automatically as the answers provided 

by the instructor were close ended. 60 % of the students were graded under the category of best students and 

only 10 % students could not perform very well.  

 

Figure IV: Results of DF for IS module Marketing Management 

 

 
 

Researchers found that DF was the most effective electronic tools to meet the needs of diverse student 

populations to meet learning outcome of the particular module. 80 % of the learners performed very well and 

participated in active learning on the forum. Some students also created discussion threads and invited their 

peers to participate or to write blogs. Only 5 % percent of the learners were found not very participative but 

reasons were not known. Instructors assume that it could be due to language barrier. LMS has helped GPU to 

conquer many of its challenges around enhancing the quality of education, improving access to teaching and 

resources, and meeting CLOs. Also this tool helped in developing interpersonal skills amongst the students. 

Furthermore a short E-Survey was conducted on LMS to know effectiveness of EL tools and techniques. 

There were 50 respondents, all 38 students from two sections of Marketing Management module and 12 EL 

experts/instructors were given this close ended questionnaire.  Below given table shows 5 Points Scale from 

strongly agree to Strongly Disagree. 

Table I: Result Analysis for effectively of EL tools on LMS in GPU 

Questions Strongly 

Agree 

Agree Neutral  

 

Disagree  

 

 

Strongly 

Disagree 

Do you think LMS has effective 

application in Higher Education? 

35 10 5 0 0 

Do find LMS applications effective in GPU 35 10 5 0 0 

Discussion Forum 

Best

Average

Poor

Electronic Quiz 

Best

Average

Poor
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Do think Elluninate live is effective 

medium for course instruction? 

35 10 5 0 0 

Do you think LMS has solved the problem 

of Gender divide? 

35 10 5 0 0 

Do you find LMS effective for Assessment 

Methods? 

35 10 5 0 0 

Do you think LMS has Quality services? 35 10 5 0 0 

Do you think LMS has solved the problem 

of online learning for the students 

commuting from remote areas? 

35 10 5 0 0 

How would you rate your experience with 

LMS? 

35 10 5 0 0 

Respondents were also asked to rate the level of quality
 [2] 

, of various tools of LMS for GPU on the scale of 

Excellent to Poor. 

Table II: Result Analysis for Quality service of LMS tools in GPU 

Questions Excellent Very Good Good   Fair Poor 

Elluminate Live 10 20 20 0 0 

Trigity Tool 15 20 15 0 0 

Assignment 35 15 0 0 0 

Content Area 50 0 0 0 0 

Assessment Tools 50 0 0 0 0 

Course tools 40 6 4 0 0 

Communication Tool 25 5 16 4 0 

Respondents were asked to rate the frequency of using a particular LMS Blackboard tool in instructing their 

modules on the scale of Every Time to Never. 

Table III: Result Analysis for frequency of using service of LMS tools
 [3]

 

Questions Every Time Almost Every 

Time 

Occasionally  Almost 

Never 

Never 

Elluminate Live 0 5 45 0 0 

Trigity Tool 0 5 45 0 0 

Safe Assignment 0 5 45 0 0 

Content Area 40 0 10 0 0 

Assessment Tools 40 0 10 0 0 

Course tools 0 5 45 0 0 

Communication Tool 0 5 45 0 0 

4. RESULTS 

The performance of students in each group was analyzed and it was found that students in all the 

groups could contribute and learn the best through open discussion forum. Best Students tried to learn 

equally through all tools but other two groups plant least efforts and through Google search uploaded their 

work only  

Researchers also concluded that many instructors may not be using El tools and techniques in meeting CLOs
 

[8][9][10][11] 
but they well realize the advantages of the applications of EL tools in meeting diverse needs. For 

example in the situation when students coming from remote areas or students who are disable and in the 

condition of gender divide. In addition EL tools on LMS and BBCl are used to integrate with the 

university‘s primary LMS and have changed the entire teaching pedagogy and supported the University in 

achieving its vision. 

EL has exploited the best of BBCl capabilities which are web conferencing for hosting virtual classrooms, 

the whiteboard for making classes more engaging and interactive, polling for answering questions, and 

instant messaging, etc, but for the purpose of this study we focused only on three important tools,, SA, DF 

and EQ. 

5. CONCLUSION 

It was found that discussion forum was the most effective electronic tools to meet the needs of diverse 

student to meet learning outcome of this particular Information Systems‘ module. BBCl has facilitated 
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instructors to communicate learning materials in various methods like videos, presentations, etc also 

assessment methods has been refined and became time effective on Blackboard. Some popular assessment 

methods used by keen instructors are Quizzes, Online exam, Question mark, Assignment, Blog, Discussion 

forum and Journals. 

Now with the help of EL tools on BBCl, access to teaching and resources has become easier, students with 

diverse skills, competence and needs are learning better and finally it is helping to manage a gender divided 

in the university.  
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ABSTRACT 

The Metaverse is one of the latest advances in digital communications technologies. The Metaverse concept 

as a 3 dimensional virtual world populated by virtual character representations of its users is seen by many 

people as the future of the internet. This presentation looks at how digital communications technologies, 

especially the internet, have changed the way we learn and educate others. It then moves on the consider 

how the Metaverse is likely to either build on existing e-learning practices or act as a disruptive force to 

create a quantum change in education practices. 

Will the next generation of learners become totally virtual students self-directing their own personalised 

learning pathways or will education become a hybrid experience that blends real and virtual world 

experiences? 

Keywords: Metaverse, E-Learning, Second Life, Synchronous Learning, Virtual Reality, Immersive 

Experiences, Serious Games 
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ABSTRACT 

Because of its indisputable nature and associated profit of trust, security, transparency, tractability, and 

privacy, Blockchain (BTC) has most popular technology in recently and attract intentions of industries and 

researchers. BTC has the potential to fix the constraints of the Internet of Things (IoT), such as data 

protection and privacy. BTC, on the other hand, has a high computing complexity, limited scalability, 

significant bandwidth overhead, and latency that makes it unsuitable for IoT applications. To satisfy IoT, 

this study proposes a trusted and secure IoT-enable environment using blockchain technology (TSIEBT). As 

a critical demonstration, the provided approach is implemented in an innovative home setting to demonstrate 

its applicability in diverse IoT situations. A centralized system creates shared keys to transfer data and 

handle every incoming and outgoing request in an intelligent home's resource-constrained resources. The 

TSIEBT paradigm proposed here builds an overlay network that may blend highly privileged resources into 

a public BTC while ensuring devoted security and privacy. A lightweight consensus method, evidenceless 

encryption, and a distributed throughput management technique are among the three optimizations 

implemented in the proposed TSIEBT paradigm. In terms of processing time, energy usage, and overhead, 

detailed simulations are run in various scenarios. The testing and implementation findings revealed that 

TSIEBT performed the best under specific assessment settings. 

Keyword: IoT, Blockchain, Etherenum, Privacy, Security 
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Smart parking ecosystem based on IoT and AI 
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ABSTRACT 

Nowadays, finding a place to park in a city is a very annoying task, indeed, a recent report by INRIX shows 

that on average, drivers in megacities spend 207h per month searching for parking spot, thereby increasing 

fuel consumption, wasted time, pollution levels, traffic jams and driver frustration levels. In fact, drivers and 

motorists, when they are looking for an empty place in a parking, are able to generate 30% traffic in urban 

areas. The life of these people could have been more pleasant if they had timely and relevant information on 

road traffic and the availability of parking areas. Most of the smart parking systems proposed in literature, in 

this last decade, provides solution to the occupancy detection and management of parking lot, the parking 

reservation system, etc. A very few works have given intention to the illicite parking and the reallocation of 

the occuped slots, which can be realized by proposing a smart predictive system.  In our work we propose a 

Smart Predictive Parking System based on IoT technology  and we propose also a solution for improper 

parking. First, we present, through a comparative study, the related works and their advantages and 

disadvantages. Secondly, we discuss the IoT components and technologies used in our smart parking 

system, such as HC-SR04 ultrasonic sensors, multi-color LEDs, display screens, cameras, bollards 

automatic retractable and Arduino. Thirdly, we detail the system architecture, which is mainly based on 

Drivers, Parking place and IoT, Cloud and the proposed artificial intelligence Algorithms. We detail, also, 

these proposed IA algorithms for the parking slots occupation prediction to increase the parking benefit and 

the algorithms used for image Analysis to avoid inappropriate parking. To validate our proposed system, 

different simulation have been realized with different scenarios. The result obtained by our proposed system 

overcome those obtained by others parking systems, as well as the parking profit with our system is always 

better.  

Keywords: Smart cities, Smart Parkingsytem (SPS), Internet of Thing (IoT), Cloud, Image Analysis., 

artificial intelligence (AI) 
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TƏLƏBƏLƏRİN SAĞLAM  HƏYAT TƏRZİNİN FORMALAŞDIRILMASINDA İNNOVATİV 

TEXNOLOGİYALARDAN İSTİFADƏ 
 

Elnarə Ataməli qızı Ġsmayılova 
ADPU Cəlilabad filialı, [ Təbiət və sosial elmlər, onların tədrisi texnologiyaları ” kafedrasının baĢ müəllimi ARTĠ-nin 

fəlsəfə doktoru proqramı üzrə  dissertantı] 

 

XÜLASƏ  

Məqalə müasir dövrümüz üçün aktual hesab edilən ali təhsil müəssisələrində tələbələrin sağlam həyat 

tərzinin formalaşdırılmasıda innovativ texnologiyalardan istifadə probleminə həsr edilmişdir. Bəşər 

cəmiyyətinin inkişafının bütün mərhələlərində hansı ictimai-iqdisadi quruluşda yaşamasından, irqindən, dini 

etiqadından, siyasi əqidəsindən asılı olmayaraq əhalinin ən başlıca vəzifələrindən biri sağlamlığın təmin 

olunması, qorunması,  möhkəmləndirilməsi və xəstəliklərə qarşı mübarizə aparılmasından ibarət olmuşdur. 

Bununla yanaşı, ayrı-ayrılıqda hər bir insanın sağlam həyat tərzinin mexanizmləri sağlamlıq mədəniyyətinin 

formalaşdırılması ilə birgə həyata keçirilmişdir. Ali pedaqoji təhsil müəssisələrində tələbə - gənclərin 

mənəvi və cismani sağlamlığına, həyat tərzi və sağlam həyat tərzinə təsir göstərən amillərdən biri  ali 

məktəb mühiti, məqəsədyönlü təlim-tərbiyə prosesində müəllim-tələbə arasındakı paritet subyekt-subyekt 

münasibətləri və pedaqoji ali təhsilin məzmununun  sağlam həyat tərzi materialları ilə 

zənginləşdirilməsindən ibarətdir. Şübhəsiz ki, sağlam həyat tərzi bütün cəmiyyət üzvlərinin hamısına 

lazımdır. Lakin böyüyən nəsillərin gələcək müəllimləri kimi pedaqoji ali təhsil müəssisələri tələbələrinin 

sağlamlığı, sağlam həyat tərzi çox mühüm ictimai əhəmiyyət kəsb edir. Pedaqoji ali təhsil müəssisələrində  

təsbit olunmuş mühitin özü bütövlükdə tərbiyəvi, sağlam, sağlam həyat tərzi səciyyəsi daşımalı, demokratik 

ədarə üslubu, təhsilin, təlim-tərbiyə prosesinin humanistləşdirilməsi bərqərar olmalıdır. Tələbələrdə  sağlam 

həyat tərzinin formalaşdırılması modeli  onlarda sağlam həyat tərzinin formalaşdırılmasına yönəldilmiş 

pedaqoji fəaliyyətin məqsədini, məzmununu, mahiyyətini və prinsiplərini müəyyənləşdirməyi tələb edir. 

Belə ki, bu prinsiplər (şüurluluq prinsipi, fənlərarası əlaqə prinsipi, sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması 

modelinin mərhələləri arasında varislik prinsipi, nəzəriyyə ilə təcrübənin vəhdəti prinsipi, sağlam həyat 

tərzinin formalaşdırılmasında reallıq prinsipi, pedaqoji prosesin refleksiv meyilliliyi prinsipi) pedaqoji 

prosesin təşkilinin normaları kimi  gələcək müəllimlərin şagirdlərin sazğlam həyat tərzinə yönəldilməsi  

prinsipinə çevrilsin. Bu modelin həyata keçirilməsinə qoşulan tədris fənlərinin funksiyası tələbələrin sağlam 

həyat tərzinin formalaşdırılması modeli və onların  şagirdlərin sağlam həyat tərzinin formalaşdırılnasına 

yönəldilməsi ilə müəyyənləşdirilir. Qeyd etmək  lazımdır ki, hər bir tədris fənni özünün mahiyyyəti və 

məzmununda olanı həyata keçirir. Tədris planına müvafiq olaraq sonradan tədris olunan hər bir fənn 

fənlərarası əlaqə prinsipinin reallaşdırılması sayəsində gələcək müəllimlərin əvvəllər mənimsədiklərini 

dərinləşdirir, konkretləşdirir, genişləndirir və zənginləşdirir. Fənlərarası inteqrasiya pedaqoji prosesə 

kompleks yanaşmanı əks etdirir və  həm təhsilin məzmununda başlıca elementləri, həm də tədris fənləri 

arasındakı  qarşılıqılı əlaqələri  ayırd etməyə imkan verir.  Sağlam həyat tərzinin fənlərarası inteqrasiya 

əsasında formalaşdıırlıması müxtəlif fənləri tədris edən müəllimlərin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsini tələb 

edir. 

Açar  Sözlər:  Sağlam Həyat Tərzi, Valeologiya, Tələbə, Təhsil Müəssisəsi, Pedaqoji Proses, Ictimai Şüur 

 

ABSTRACT:  
The article is devoted to the problem of using innovative technologies in the formation of a healthy lifestyle 

of students in higher education institutions, which are considered relevant for our time. At all stages of the 

development of human society, regardless of the socio-economic structure in which they live, race, religion, 

political beliefs, one of the main tasks of the population was to ensure, protect, strengthen health and fight 

disease. At the same time, the mechanisms of a healthy lifestyle for each person have been implemented 

together with the formation of a culture of health. One of the factors influencing the mental and physical 

health, lifestyle and healthy lifestyle of students in higher pedagogical educational institutions is the 

university environment, parity subject-subject relations between teacher and student in the process of 

purposeful education and healthy lifestyle materials of the content of pedagogical higher education. consists 

of enrichment. Undoubtedly, a healthy lifestyle is necessary for all members of society. However, the health 

and lifestyle of students of pedagogical higher education institutions as future teachers of the rising 

generation is of great social importance. The environment established in pedagogical higher education 
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institutions must be educational, healthy, healthy lifestyle as a whole, democratic style of administration, 

humanization of education and training process must be established. The model of forming a healthy 

lifestyle in students requires defining the purpose, content, essence and principles of pedagogical activities 

aimed at forming a healthy lifestyle in them. Thus, these principles (the principle of consciousness, the 

principle of interdisciplinary communication, the principle of succession between the stages of the model of 

healthy lifestyle, the principle of unity of theory and practice, the principle of reality in the formation of a 

healthy lifestyle, the principle of reflexiveness of the pedagogical process) become a principle of orientation 

to a healthy lifestyle. The function of the subjects involved in the implementation of this model is 

determined by the model of formation of a healthy lifestyle of students and their orientation to the formation 

of a healthy lifestyle of students. It should be noted that each subject carries out its essence and content. 

Each subject taught later in accordance with the curriculum deepens, concretizes, expands and enriches what 

previous teachers have already mastered through the implementation of the principle of interdisciplinary 

communication. Interdisciplinary integration reflects a complex approach to the pedagogical process and 

allows to distinguish both the main elements in the content of education and the interrelationships between 

subjects. The formation of a healthy lifestyle on the basis of interdisciplinary integration requires the 

coordination of the activities of teachers who teach different subjects. 

Keywords: Healthy Lifestyle, Valeology, Student, Educational Institution, Pedagogical Process, Public 

Consciousn 

 

GĠRĠġ 
 Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev çıxışlarında insanların və   cümlədən gənclərin eləcə 

də tələbə gənclərin  sağlam həyat tərzinə xüsusi əhəmiyyət verirdi: ―Mən inanıram ki, müstəqil 

Azərbaycanda, cəmiyyətimizdə sağlam həyat tərzi get-gedə özünə üstün yer tutur. Bizim cəmiyyətimizdə 

sağlam həyat tərzi əsas amillərdan biridir. Sağlam həyat tərzi təkcə gənc nəsil  üçün deyil, hər bir insan üçün 

vacibdir. Bu, insanın şəxsi sağlamlığı,  hər bir insanın ömrünün uzadılması və sağlam olmasıdır. Sağlam 

həyat tərzi  insanlarda uşaqlıq çağından başlayır. Əgər biz gənc nəslin hamısını sağlam həyat tərzinə 

yönəltsək, onları fiziki və əqli cəhətdən sağlam böyüdə biləcək, onda cəmiyyətimizdə də sağlam həyat tərzi 

hökm sürəcək və müstəqil Azərbaycanın gələcəyini təmin edən insanlar daha da sağlam və  güclü 

olacaqdır.‖  Müasir dövrdə böyüyən nəsillərin sağlamlığının təmin edilməsi və qorunması baxımından təhsil 

sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi təlim-tərbiyə müəssisələrinin üzərinə çox böyük məsuliyyət 

düşür.  

  Belə ki, Respublikamızın təhsil müəssisələrinin başlıca məqsədi dövlətimiz qarşısında öz 

məsuliyyətini dərk edən, xalqımızın milli ənənələri və demokratiya prinsiplərinə, insan hüquqları və 

azadlıqlarına hörmət edən, vətənpərvərlik və azərbaycançılıq idealogiyasına sadiq olan, müstəqil, kreativ 

düşünən vətəndaş və şəxsiyyət yetişdirmək, milli-mənəvi dəyərləri qoruyan, inkişaf etdirən, geniş elmi 

dünyagörüşünə malik olan, nəzəri və praktiki biliklərə yiyələnən, müasir təfəkkürlü və rəqabət qabiliyyətli 

mütəxəssislər –pedaqoji kadrlar hazırlamaqdan ibarətdir. Bu məqsədin həyata keçirilməsi öz növbəsində 

təhsilalanların mənəvi, ruhi, cismani, fiziki sağlamlığı, sağlam həyat tərzi və onun formalaşdrılmasının 

təmin olunması üçün şərait yaradılmasını  tələb edir.  

Lakin  son 25-30 ildə  aşağıda təsvir olunan müəyyən obyektiv və subyektiv amillərin təsiri 

nəticəsində Respublikamızın ali  təhsil müəssisələri gənc nəsillərin sağlamlığının təmin edilməsi baxımından 

öz üzərinə düşən vəzifənin öhdəsindən layiqincə gələ bilmir. Belə ki, praktiki baxımdan qazanılan müəyyən 

nailiyyətlərlə yanaşı, baş verən ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi hadisələr, ekoloji,  mənəvi-əxlaqi və s. 

dəyişikliklər bütövlükdə əhalinin, xüsusilə böyüyən nəsillərin sağlam inkişafına, sağlam həyat tərzinə, 

sağlam həyat tərzinin formalaşdırılmasına çox ciddi mənfi təsir göstərmişdir. 

Təlimdə müvəffəqiyyət, mənəvi-psixoloji və iradi rifah fiziki sağlamlıqdan asılıdır. Qədim atalar sözü – 

«Sağlam bədəndə sağlam ruh olar» - öz elmi əsasını tapır və yerinə düşür. Yaradıcı, idraki və praktik 

fəaliyyət xüsusilə daha çox fiziki, intellektual güc və enerji tələb edir. Məktəblilər isə məhz belə imkanlara 

malikdirlər.  

ARAġDIRMA:  
Yaradıcı fəallığın obyekti fəaliyyətin müxtəlif sahələri ola bilər. Təhsilalanlar üçün maksimum fiziki, 

mənəvi-psixoloji, intellektual və emosional güc sərf etməyi tələb edən dərs, təlim  fəaliyyəti birinci yerdə 

durur. Buna görə də bütün növ məktəbdə təhsilalanların rəngarəng tələbatlarının ödənilməsi üçün əlverişli 

şərait yaradılmalıdır. Belə olduqda, Y.A.Komenskinin dediyi kimi, məktəbi ağıl, sevinc və ləyaqət məbədi 
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hesab etmək olar. Şagird isə özünü müstəqil həyata hazırlamaq üçün oxumağın, yüksək səviyyədə təhsil 

almağın marağında olmalıdır. Lakin müasir məktəblərdə şagirdlərin və tələbələrin təhsilə münasibətini 

pisləşdirən bir sıra neqativ hallar meydana çıxmışdır. Təhsilalanların dərsə, təhsilə marağını azaldan 

səbəblərdən biri təhsilin praktiki, şəxsi və ictimai yönümünün zəifliyidir, halbuki, şagird, tələbə öz 

təyinatının mənasını hiss etməli, təlim isə onu həyata keçirmə vasitəsi olmalıdır. 

Gənclərin intellektual səviyyəsinin günün tələblərinə, Azərbaycan respublikasının və beynəlxalq 

təhsil standartlarına cavab verməməsi, təhsilə biganə münasibəti bir sıra subyektiv amillər nəzərə alınmazsa, 

yalnız pedaqoji nəzəriyyənin zəifliyi ilə izah etmək düzgün olmaz. Hər halda «şüuru varlıq müəyyən edir». 

Bu səbəblərdən biri də, qeyd edildiyi kimi, elmə, biliyə, savada, elm adamlarının, müəllimlərin əməyinə 

layiqincə qiymət verilməməsi, rəğbətləndirilməməsi, kadrlar seçilərkən intellektual səviyyənin, qabiliyyətin, 

peşə səriştəliliyinin kifayət qədər nəzərə alınmamasıdır. 

Universitet illəri coşqun inkişaf dövrlərindən biri olan həm ictimai, həm də bioloji olaraq keçid dövrü 

kimi qəbul edilən yetkinliyin son mərhələsinə rast gəlinir. Ali məktəbdə elmi biliklərin sistematik və 

müntəzəm mənimsənilməsi tələbə şəxsiyyətinin inkişafını sürətləndirir . Elmlərə yiyələndikcə tələbə daha 

fəal mövqe qazanır, əqidəsi möhkəmlənir, dünyagörüşü genişlənir. Elmlərə yiyələnmək tələbənin mənəvi və 

əxlaqi aləmini zənginləşdirir ,əqli qabiliyyətlərini inkişaf etdirir, onun əsl insan kimi yetişməsini təmin edir. 

Gənc nəslin, o cümlədən ali məktəb tələbələrinin həyata hazırlanması çox mürəkkəb və məsuliyyətli 

vəzifədir. Müasir dövrdə respublikamızın bütün ictimai-siyasi həyatına nüfuz etmiş demokratiya, müstəqillik 

və milli humanizm ideyaları tələbə gəncləri  Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasətini dərindən 

anlamağa, cəmiyyətdə fəal mövqeyi tutmağa,əsil vətəndaş olmağa hazırlayır. 

 TAPINTILAR:  
Müstəqil Azərbaycan dövlətini qurub möhkəmləndirmək və vətəni layiqincə müdafiə etmək məhz bu 

amillərlə şərtlənir. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin dediyi kimi: "Biz bu gün yaşayarkən, 

müstəqil dövlətimizi qurarkən gələcək nəsillərimiz barədə düşünməliyik ki, bizdən sonra gələn nəsillər 

bizim dövrümüzdəki nəsildən daha sağlam olsun. Heydər Əliyev gənclərə öz vaxtlarının qədrini bilməyi, bu 

vaxtı səmərəsiz keçirməməyi, öz saglamlıqları qayğısına qalmagı məsləhət görürdü.O, sağlam həyat tərzi 

keçirməyin vacibliyini xüsusi vurğulayırdı. Onun  aşagıdakı fikirləri diqqəti cəlb edir: ‖ Mən həyatın bütün 

mərhələlərini keçmiş bir adam kimi sizə deyirəm: Bu illəri boş keçirməyin, bu illəri itirməyin.Öz fiziki 

saglamlığınıza fikir verin.Onun üçün də gərək siz saglam həyat tərzində yaşayasınız‖. 

NƏTĠCƏ:  
Sosial həyat hadisələrinin tədqiq olunmasında aksioloji yanaşma bəzi məlum fərziyyələr pedaqoji 

hadisə olmaqla  texnokratizm effektini aradan qaldırır. Onun elmi biliklərin məzmununa qoşulması nəinki 

sientizasiya effektini aşağı salır, həm də fəaliyyəti, o cümlədən pedaqoji fəaliyyəti ―açıq rasionallıq‖ 

çərçivələrində həyata keçirməyi mümkün edir ki, onunçün tələbə gənclərin sağlam həyat tərzinə 

istiqamətlənmiş fəaliyyətinin nəticələrinin tənqidi təhlili olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, həyat tərzi insanın özü tərəfindən yaradılır. Bu baxımdan yanaşdıqda o, süni 

olub, onun yaradılması insanın fikrinə, ideal layihəsinə uyğundur. Sağlam həyat tərzinin əsaslandırılması 

üçün ―dəyər‖ anlayışının buraya cəlb edilməsi imkan verir ki, birinci, sağlam həyat tərzi obyektiv şəraitlərlə 

bağlı olmaqla, ona bərabər tutulmur. İkinci, o insanın həyat fəaliyyət formaları ilə bağlı olsa da, onunla 

bərabər deyildir.  

Dəyərlər, bir tərəfdən, obyektivdir. Digər tərəfdən, onlar fəaliyyət zamanı insan təsəfindən özü-

özündən yaradılır və onun subyektiv dəyər sistemini müəyyənləşdirməyə başlayır ki, onun özünün daxilində 

sağlamlıq və sağlam həyat tərzi kimi dəyərlər vardır ki, onlar bütün mövcud olan sahəni (dəyərlərin mövcud 

olduğu ictimai reallıq) və lazımi sahəni (layihə və idealların olduğu ―tələb olunan gələcək‖) əhatə edir ki, 

məhz onların hamısı insan tərəfindən əldə edillir, insana müyəssər olur. 

Həyat dəyərlərinə, o cümlədən sağlam həyat tərzinə yiyələnmə prosesində tələbələr onların seçimini 

həyata keçirirlər. Dəyərləri seçərkən onlar bu dəyərləri özlərinin ümumi həyat fəaliyyətinin rifanın xidmət 

edə biləcəyi nöqteyi-nəzərindən seçirlər. İnsan özü üçün əsasən əvəzsiz dəyər kimi xidmət edə biləcəkləri 

seçir. Humanist paradiqmalar çərçivəsində sağlamlıq, yaxud rifah kimi və s. əvəzsiz dəyərlər xüsusiyyətinə 

malikdir. Belə ki, insan yalnız özü üçün deyil, həm də digərləri üçün başlıca əhəmiyyət kəsb edən dəyərlər 

seçməyə üstünlük verir. Fəlsəfi müstəvidə insanın sağlamlığı hadisələrin özünün mahiyyətindən doğan 

zərurətdir. Sosial-psixoloji səviyyədə sağlamlıq statistikada, statistik baxımdan yox, zahiri aləmin, mühitin 

dəyişilməsi müstəvisində öyrənilir. Sağlamlıq sosial-psixoloji yanaşma çərçivələrində insanın adaptasiya 
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prosesini müəyyənləşdirən, yaxud onun sosial yaradılmış reallığa olan avtonomu (muxtar) reaksiyasını 

göstərən hadisədir.  

Pedaqoji səiyyədə orta məktəbdə, yaxud universitetlərdə təsil alanların sağlamlığının, tərbiyənin 

məzmunu və metodu, onların sağlam həyat tərzinə oriyentasiyası tədqiq olunur ki, onlar da məhz 

məqsədyönlü pedaqoji fəaliyyətin, pedaqoji praktikanın obyekti olaraq diqqət mərkəzində dayanır. 

6. Bu fəsildə biz ―sağlam həyat tərzi‖ anlayışının özü haqqında elmi təsəvvürləri konkretləşdirməyə can 

atmaqla, həm də onun sistemyaradıcı komponentini müəyyənləşdirməyə çalışmışıq. Sağlam həyat tərzinin 

məzmununun onun aşağıdakı komponentləri təşkil edir ki, onların sırasında zərərəli vərdişlərin olmaması 

(siqaret çəkmə, alkoqol, narkotiklər), fiziki hərəkətlər, ünsiyyət səriştəliliyi, möhkəmlənmə, streslərə qalib 

gəlmə bacarığı, maraq, rasional qidalanmadır.  

Sağlam həyat tərzinin sistemyaradıcı komponenti onun dəyər əsasını yaradan və müəyyənləşdirən 

―sağlamlıq‖ dəyəridir ki, gələcək müəllim tərəfindən sağlam həyat tərzinin komponentlərində dəyər 

oriyenyasiyalarından istifadədir ki, onlar məhz sağlam həyat tərzinin seçilməsində çıxış nöqtəsi kimi 

ortadadır.Tədqiqat işi prosesində müəyyənləşdirilmişdir ki, tələbələr üçün dəyər kimi ―sağlamlıq‖, ―xoşbəxt 

ailə həyatı‖, ―dostların mövcudluğu‖ və ―sevgi‖ daha cəlbedicidir. Bu dəyərlər lazımilər kimi gələcəyin  

obrazını eskiz kimi yaratmaqla, birinci kurs tələbələrinin şəxsiyyətlinin  inkişaf perspektivlərini qurmaqla və 

onların hamısının gündəlik situasiyasının özündən doğmadığını dərk etməklə, onun dəyər oriyentasiyalarını 

təşkil etməklə həm də dəyər oriyentasiyasının idraki, dəyişdirici, kommunikativ və digər fəaliyyətdə nə 

dərəcədə zəruri olduğunu sübut edir. Bu dəyərlər birinci kurs tələbələrinin daxili aləmini xarakterizə etsə də, 

onların predmetli fəaliyyətinin nəticəsi deyildir. 

Pedaqoji ali təhsil məktəb tələbələrinin, gələcək müəllimlərin sağlam həyat tərzinin 

formalaşdırılması təhsil müəssisəsində yaradılan şəraitlə, tədris planları, proqramları, dərsliklər və dərs 

vəsaitlərinin poblem baxımından imkanlarının müəyyənləşdirilməsi və  fənn müəllimlərinin məqsədyönlü 

fəaliyyəti ilə şərtlənir. Respublikamızın təhsil müəssisələrinin başlıca məqsədi dövlətimiz qarşısında öz 

məsuliyyətini dərk edən, xalqımızın milli ənənələri və demokratiya prinsiplərinə, insan hüquqları və 

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

düşünən vətəndaş və şəxsiyyət yetişdirmək; milli-mənəvi dəyərləri qoruyan və inkişaf etdirən, geniş elmi 

dünyagörüşünə malik olan, nəzəri və praktiki biliklərə yiyələnən, müasir təfəkkürlü və rəqabət qabiliyyətli 

mütəxəssis - kadrlar hazırlamaqdan ibarətdir. 
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TƏHSİL VƏ PEDAQOJİ PSİXOLOJİ TƏDQİQATLARDA İNNOVATİV TEXNALOGİYALAR 
 

Əfəndiyeva Teybə Aslan qızı 
ADPU-nunŞamaxı filialının pedaqogika və psixologiya müəllimi 

 

Bu gün müasir dövrümüzdə həyatımızı innovativ texnologiyalar olmadan təsəvvür edə bilmirik. Onlar 

bizim hər birimizin həyatının mərkəzində yer alıb. Bəs hər kəsin həyatının vazkeçilməzi olan 

innovasiyanədir? 

Təhsildə İnnovativ Texnologiyalar Əlavə Təhsil Mərkəzi 2012-ci ildə təsis edilib. Bizim şüarımız kadr 

potensialının gücləndirilməsi vasitəsilə təhsilin transformasiyası və inkişafıdır. 

ITE əlavə təhsil mərkəzi təhsilverənlərin və təhsil sahəsi liderlərinin potensialının gücləndirilməsi, 

öyrətmə və öyrənmə prosesinin inkişafı, təhsil sahəsinin strategiyasının effektiv tətbiqinə dəstək olur. 

İnnovativ təhsil texnologiyası – təhsilin innovativmetodlarından istifadəyə əsaslanan təhsil 

texnologiyası. Pedaqoji elmdə innovativ təhsil texnologiyalarının üç növü şərti olaraq fərqləndirilir: radikal, 

təlim prosesinin və ya onun əhəmiyyətli bir hissəsinin yenidən qurulmasını nəzərdə tutan, birləşdirilmiş, bir 

sıra tanınmış elementləri, texnologiyaları və ya metodları birləşdirən, həmçinin təkmilləşdirilməsi üçün 

nəzərdə tutulmuş modifikasiya edən. Onları əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirmədən klassik üsullar. Əgər 

onların məzmun tərəfini təhlil etsək, iddia edə bilərik ki, bu texnologiyalar tələbələrin peşə fəaliyyətini dərk 

etməyə yaradıcı yanaşmasını formalaşdırmağa, onların təfəkkür müstəqilliyini, müəyyən situasiyada optimal 

qərar qəbul etmək bacarığını inkişaf etdirməyə kömək edən fəal tədris metodlarına əsaslanır. 

Ġnnovativtexnalogiyalar.Son zamanlar populyarlaşan pedaqoji texnologiyaları adlandırın: 

- İKT və ya MM – texnologiyalar, 

- TRIZ, 

- İnteraktiv texnologiyalar, 
- Layihələndirmə texnologiyası, layihə üsulu və s. 

Onların yeniliyi və ya innovasiyasınədir? 

Onlar müəyyən üsullar toplusunu və həyata keçirmə mərhələlərini ehtiva edən pedaqoji 

texnologiyadır. 

Biz hamımız bundan ―keçmişik‖, hamımız burada bilirik. Amma...Hər Ģeydənəvvəl, ənənəvi 

texnologiyadan fərqli olaraq, yenilikçi olanlar prosesə deyil, NƏTİCƏYƏ fokuslanır. Bu texnologiyalarda 

əsas şey müəyyən (əlbəttə ki, YENİLİKÇİ, yəni ənənəvi nəticə ilə müqayisədə yeni) nəticənin əldə 

edilməsidir. 

Ġkincisi, innovativ texnologiyalar arasındakı fərq təhsil prosesində bilik əldə etmə üsulundadır – bu 

fəaliyyət yanaşmasıdır. Uşaq biliyi nəzəriyyəni, qaydaları və s. Yadda saxlamaq prosesində deyil. , lakin 

fəaliyyət prosesində onun üçün maraqlı olan dərsin məqsədinə çatmaq üçün. O, şüurlu zərurət prosesində 

biliyi müəllimin rəhbərliyi altında mərhələ-mərhələ dərk edir. 

Üçüncüsü, innovativ texnologiyalar sinifdə müəllim və şagird arasındakı münasibətlərin mahiyyətini 

dəyişir. Müəllim dərsin məhz bu təhsil məkanının təşkilatçısı kimi çıxış edir. Onun dərsdəki rolu məsləhətçi, 

ekspert rolunu oynayır. Dərsin təşkilinə, onun hazırlanmasına böyük rol verilir – bu cür dərslərin təşkilində 

hazırlıq təməl daşıdır. 

Dördüncüsü,innovativ texnologiyalar şəxsiyyət yönümlü, yəni fərdi, yəni fərdi inkişafa yönəlmiş, hər 

bir fərdi tələbənin şəxsiyyətinə yönəlmiş texnologiyalardır. Başqa sözlə, bunlar hər bir şagirdin fərdi 

xüsusiyyətlərini (diqqətin davamlılığı, yadda saxlama, materialı mənimsəmənin sürəti və gücü, təhsilin 

qavranılması yolu) nəzərə alınmaqla, sinifdə və ya sinifdənkənar fəaliyyətlərdə hər bir şagirdin fərdi 

xüsusiyyətlərini nəzərə almaq üçün şərait yaradan pedaqoji texnologiyalardır.  

Yeddinci, innovativ texnologiyalar həm də uşaqların təlim prosesində və məzun olduqdan sonra 

sosiallaşması faktını nəzərə alır. Məhz buna görə də onların arsenalında ünsiyyət bacarıqlarının və cütlükdə, 

qrupda, komandada, komandada işləmək bacarıq və bacarıqlarının formalaşdırılması üsulları və üsulları 

mövcuddur. 

Eləcə də ―Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi‖ və 

―2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin 

artırılması üzrə Dövlət Proqramı‖nda təhsilin inkişafı ilə bağlı vəzifələr müəyyənləşdirilir. 
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Bu gün Azərbaycan təhsilinin psixoloji, fizioloji, fəlsəfi əsaslarının da tədqiqi onun nəzəri əsaslarının 

öyrənilməsi baxımından əhəmiyyətli hesab edilir. Və təhsilin düzgün, effektiv qurulmasında belə 

araşdırmalar konseptuallığı ilə fərqlənir. 

Psixoloji müdaxilə və qiymətləndirmədə yeni texnologiyalar. 

Mobil cihazlarda istifadə olunan proqramlar psixoloqların işinə çox potensial əlavə edir. 

Elektron gündəmlər (Palm və ya PDA) əsasında aparılan tədqiqatlar göstərir ki, EMA istifadə 

olunarsa, məlumatların toplanması Psixologiyanın bir çox sahəsindəki ənənəvi kağız və qələmdən çox 

fərqlidir (Shiffman və digərləri, 2008). Bununla birlikdə, bu texnologiya ekoloji və ani məlumatların 

toplanmasınıasanlaşdırsa da, serverlərlə sinxronizasiya və ya səs tanıma kimi daha mürəkkəb 

funksionallıqlara imkan verməyən bir sıra məhdudiyyətlərə sahib idi.Ağıllı telefonlar bu maneələri çox 

aşırözünü ideal bir texnologiya kimi qurmaq; yalnız məlumat toplamaq üçün deyil, həm də Runyan və 

həmkarlarının (2013) Ekoloji Anlık Müdaxilə dediklərini və ya İspan dilinə tərcümə olunan Anlık Ekoloji 

Müdaxilələri (EMI) həyata keçirmək üçün istifadə edilə bilər.Bu şəkildə yeni texnologiyalar üz-üzə 

müdaxiləni əvəz etmir, əksinə onu daha təsirli hala gətirərək tamamlayır. 

Yuxarıda qeyd etdiklərimizi diqqətlə oxusaq bir daha görərik ki, texnalogiyalar bir çox sahələrdə 

olduğu kimi təhsil, pedaqoji və psixoloji tədqiqatlarda da çox faydalıdır. Əgər biz müasir dövrün tələblərinə 

uyğun bir şəxsiyyət yetişdirmək istəyiriksə, və yaxud apardığımız tədqiqatların daha dolğun və dəqiq 

olmağını istəyiriksə innovativtexnalogiyalardan istifadə edib müasir dünyanın tələblərinə riayət etmiş olarıq. 

Açar Sözlər: ITE, Innovasiya, Texnalogiya, Təhsil. 

Keywords: ITE, Innovation, Technology, Education. 
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Elmi kommunikasiyanın inkişaf mərhələləri və kütləviləşməsi 
 

Ġsmayilova Mirvari Abbas qızı 
professoru, f.e.d,ADPU-nun Müasir Azərbaycan dili kafedrasının 

 

XÜLASƏ 

 Müasir dövrümüzdə elmi kommunikasiya beynəlxalq təcrübədə qəbul  olunmuş  anlayış kimi iki cür 

təsnif olunur: 1.Сəmiyyət və elmin bir-birinə qarşılıqlı təsir edən forma və proseslərin  nəticəsi. 2. Elmdə 

kommunikasiya informasiya cəmiyyəti və elmi sosiologiyanın bir hissəsi kimi alimlər arasında formal və 

qeyri-formal kommunikasiyanın sosial xüsusiyyətlərinin səciyyələndirilməsi. . Elmi kommunikasiyanın 

daxili mərhələsində elmi cəmiyyətlərin arasında daxili kommunikasiya baş verir. Elmi cəmiyyət daxilində 

elmi kommunikasiya vasitəsi olan elmi sitatların göstərici kimi məlumat sistemi mövcuddur, məsələn, Web 

of Science (elmi məqalələrin sitat gətirmə İndeksi). Elmi kommunikasiyanın xarici mərhələsində cəmiyyət 

onun üçün açıq,  anlaşılan ideal elmə keçid edir. Xarici elmi kommunikasiya qeyri-mütəxəssis olan 

auditoriya üçün elmi biliklərin, metodologiya, metod və təcrübələrin ötürülməsinə yönəlmiş, açıq, təşkil 

edilmiş və planlaşdırılmış hərəkətlərdir. 

 

Elmi kommunikasiya – elmi cəmiyyətlərin daxilində və ondan kənarda, yəni ictimaiyyət arasında elmi 

ideya və nailiyyətlərin inkişaf prosesi və mexanizmi, başqa sözlə desək, ətraf aləmlə bağlı həqiqi elmi 

biliklərin müxtəlif kanallarla yol, vasitə, forma və kommunikasiya institutları vasitəsilə yayılmasıdır. Müasir 

dövrümüzdə elmi kommunikasiya beynəlxalq təcrübədə qəbul  olunmuş  anlayış kimi iki cür təsnif olunur:  

 1. Сəmiyyət və elmin bir-birinə qarşılıqlı təsir edən forma və prosesləri, elmi nəticələrin geniş 

yayılması, nəticələrin ekspert olmayanlara təqdimi. 

 2. Elmdə kommunikasiya informasiya cəmiyyəti və elmi sosiologiyanın bir hissəsi kimi alimlər 

arasında formal və qeyri-formal kommunikasiyanın sosial xüsusiyyətlərinin səciyyələndirilməsi. 

      Elmi kommunikasiyaya aid müxtəlif metodoloji yanaşma və prinsiplər linqvistik elmi məktəblərdə 

öyrənilir. 

 Beləliklə, elmi kommunikasiyanın iki mərhələsi müəyyən olunmuşdur:  

I. Başlanğıc və ya daxili mərhələ - elmi kommunikasiyanın subyekti kimi elmi cəmiyyətlərin alimləri 

çıxış edir.  

         II. Xarici mərhələ - elmi cəmiyyətlərin geniş auditoriya ilə qarşılıqlı əlaqəsi kimi səciyyələnir və elmi 

biliklərin geniş kütlələrə translyasiya olunması, yəni elmin geniş  yayılması, populyarlaşdırılması nəzərdə 

tutulur.         

          I. Elmi kommunikasiyanın daxili mərhələsində elmi cəmiyyətlərin arasında daxili kommunikasiya baş 

verir.  Peşəkar elmi cəmiyyətlər çox əhəmiyyətli problemlərin həlli,  yeni elmi ideyaların irəli sürülməsi və 

elmi dairələr daxilində işlənməsi üçün mütəxəssislərin cəlb olunmasına imkan verən təşkilati resurslara və 

informasiya bazalarına malik olurlar. Elmi kommunikasiyanın bu mərhələsində elmi cəmiyyətin üzvləri 

arasında informasiya mübadiləsi baş verir. Eyni zamanda elmi ideyaların qəbulu üçün o elmi ədəbiyyata 

əsaslanan elmi kriteriya və metodlara uyğun tərtib olunur. Elmi kommunikasiyanın bu mərhələsində dilin 

elmi üslubundan istifadə olunur, işin empirik cəhətinə xüsusi diqqət yetirilir. 

         Cəmiyyətdaxili elmi kommunikasiyanın formatı belədir:  

a) birbaşa əlaqələr – şəxsi söhbətlər, əyani elmi diskussiyalar, şifahi məruzələr, seminarlar;  

b) əlaqələr,  texniki vasitələrlə informasiyanın tirajlanması, elmi məcmuələrin, referativ jurnalların 

və monoqrafiyaların nəşri;  

v) elmi konfranslar, konqres, simpozium, elmi-texniki sərgilər.   

Elmi cəmiyyət daxilində elmi kommunikasiya vasitəsi olan elmi sitatların göstərici kimi məlumat 

sistemi mövcuddur, məsələn, Web of Science (elmi məqalələrin sitat gətirmə İndeksi) üç bazadan ibarətdir: 

(Təbiət elmlərinin  sitat gətirmə İndeksi Science Citation İndex (SCI), Sosial elmlərin sitat gətirmə İndeksi 

Sosial Sciense Citation İndex (SSCI) və humanitar elmlərdə, ədəbiyyat və incəsənətdə sitat gətirmə İndeksi 

Arts and Humanities Citation Index‖ (AHCI)). 

        Bu sistem 1961-ci ildə elmi informasiya institutunda (Filadelfiya, ABŞ) yaradılmışdır. WoS sistemi 

özündə cari məqalələr haqqında biblioqrafik məlumatı, müəllif haqqında məlumatı, bu işdə göstərilən 

sitatları əhatə edir. Sistem informasiyaların axtarışını həyata keçirməyə, məqalələr arasındakı əlaqəni 

müəyyən etməyə, elmin inkişaf dinamikasını analiz etməyə imkan verir. 
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          Elmi cəmiyyətlər daxili elmi kommunikasiyanın inkişaf tarixi Avropada baş vermişdir.  

 XVII əsrdən etibarən Avropada elmi kommunikasiya təcrübəsi xüsusi əlaqələr əsasında şəxsi görüşlər və 

məktublaşma ilə möhkəmlənərək   formalaşmışdır. Avropanın qabaqcıl, müəyyən dərəcədə savadlı 

adamlarının qeyri-rəsmi cəmiyyətləri ―Görünməyən kolleclər‖, ‖Gözəgörünməz kollegiya‖ adı altında tarixə 

düşmüşdür. Bu termini 1646-cı ildə Robert Boyl işlədir. Və ya ―Məktublar respublikası‖ (P.Beyl, 1684-ci 

il). Daha sonra ―Alimlər respublikası‖ yaranır. M. Mersenn bu cəmiyyətin elmi məlumatlarının könüllü 

yayılması ilə məşğul olmuş, müxtəlif ölkələrin 78 müxbiri ilə elmi yazışmaların təşkilatçısı olmuşdur. 

Alimlər respublikası Yeni dövrün F.Bekon, Q.Qaliley, İ.Nyuton, R.Dekart, B.Paskal, R.Boyl, Q.Leybnis, 

M.Mersenn və b. intelektlərini özündə birləşdirirdi. O dövrün elmi kommunikasiyasının rolu elmi 

məlumatların koordinasiyası, yazışmalar və dövrü nəşr vasitəsilə onun translyasiyası və təhsil prosesinə 

tətbiqindən ibarət idi. 

 Derek Djon de Solla Prays ‖görünməyən kolleclər‖ haqqında hipoteza irəli sürür: ‖görünməyən 

kolleclər‖  – özləri təşkilatlanan yeni perspektivli problemlər üzərində kommunikativ birliklərdə çalışan 

tədqiqatçılardır – onlar, bir qrup alimlər eyni zamanda müxtəlif təşkilatlarda və ölkələrdə bir problem 

ətrafında birləşərək  işləyirlər. ―Gözəgörünməyən kollecdə‖ alimlərin konsolidasiyası konkret tapşırığın 

yerinə yetirilməsi müddəti ilə əlaqədar olmuşdur. 

      Elmi kommunikasiyanın məqsədli (əyani) auditoriyası 

 Elmi kommunikasiya əsasən aşağıdakı məqsədli - əyani auditoriyaya istiqamətlənir: 

- Alimlər (―üzbəüz‖); 

- Kütləvi informasiya vasitələri, yeni media eynu zamanda həm auditoriya, həm də kommunikasiya 

kanalı olur; 

- Dövlət hakimiyyəti orqanları (prioritet sahələr üzrə maliyyələşməni müəyyən edirlər); 

- Biznes strukturların nümayəndələri (elmi ixtira və yeniliklərdən istifadə edənlər); 

- Yeni gənc ―beyinlər‖ (gənc alimlər, aspirantlar, tələbələr, şagirdlər) 

- İctimaiyyət (ən geniş auditoriya). 

II. Elmi kommunikasiyanın xarici mərhələsi və tarixi 

   XIX-XX əsr hüdudlarında geniş kütlələrin özlüyündə elmə və onun nailiyyətlərinə marağı artır. 

Cəmiyyət onun üçün açıq,  anlaşılan ideal elmə keçid edir. Bu bir neçə səbəblə şərtlənir: 

 1) elm ənənəvi elmi mərkəzlərin (universitetlərin) hüdudlarından çıxır, müstəqil elmi laboratoriyalar 

yaranır, alimlərin cəmiyyət qarşısında məsuliyyət hissi artır; 

  2) məlumat bolluğu şəraitində cəmiyyətin məlumatlandırılması tələbi artır. Elm cəmiyyətin digər alt 

sistemləri ilə qarşılıqlı fəaliyyət göstərməyə məcbur olur. Bu onun mövcud olması, fəaliyyət göstərməsi, 

təminatı üçün lazım idi. 1970-ci ildə Yurqen Xabermas qeyd edir ki, elmi kommunikasiya vasitələri kütləvi 

informasiya vasitələrinə (KİV) çevrilir. KİV-lər elmi kommunikasiyanın daxili və xarici mərhələlərini 

birləşdirərək elmin  kütləviləşməsində mühüm vasitəyə çevrilir. 

 Xarici elmi kommunikasiya anlayışını bu sahənin ən nüfuzlu tədqiqatçılarından olan Sara Devis 

xarici belə müəyyən edir: Elmi kommunikasiya – əhəmiyyətli bir hissəsi qeyri-mütəxəssis olan auditoriya 

üçün elmi biliklərin, metodologiya, metod və təcrübələrin ötürülməsinə yönəlmiş, açıq, təşkil edilmiş və 

planlaşdırılmış hərəkətlərdir. Elmi kommunikasiyanın mahiyyətinə, dərinliyinə varmaq üçün elmi 

kommunikasiyanın tarixinə nəzər yetirmək lazımdır. Elmi kommunikasiyanın tarixi onun (elmin) sosial 

institut kimi formalaşdığı dövrdən hesablanır.  Kimin alim, kimin alim olmadığını müəyyənləşdirdiyimiz 

zaman elmi kommunikasiyadan – qeyri-peşəkar auditoriya ilə ünsiyyətdən  danışmaq olar, çünki yalnız 

alimlər və alim olmayan auditoriyanın sərhədi müəyyən olunduqdan sonra  elmin populyarlaşdırılması 

təşəbbüsünə cəhd edilə bilər. Və bu sərhədlərin təyini üçün ilk təşəbbüs kimi elmin kütləviləşməsini 

göstərmək olar. Elmi-kütləvi kitablar bu sahədə bir ilk kimi qəbul olunur. Massimiano Bucchi və Brian 

Trench, elmi ünsiyyətlə bağlı araşdırmalarında qeyd edirlər ki, tam hüquqlu elmi-populyar kitablar XVII 

əsrin sonundan  meydana çıxmışdır. Məsələn, fransız yazıçısı və alimi Bernard Le Beauvier de Fontenelle 

1686-cı ildə bir markizaya ünvanlanmış "Dünyaların çoxluğu haqqında söhbətlər" əsərini nəşr etdirir. 

İtalyan Françesko Alqarotti 1739-cu ildə "Xanımlar üçün Nyuton Doktrinası"nı, başqa bir fransız - Cozef 

Laland isə "Xanımlar üçün Astronomiya"nı (1785) nəşr etdirir. Laland astronom, yəni alim idi, Fontenelle 

və Alqarotti isə alim deyildilər: biri yazıçı, digəri isə sənətşünas idi, ona görə də onları elmin 

kütləviləşdirilməsinin  tam hüquqlu təşəbbbüskarları  adlandırmaq olar.  

 XIX əsrin sonundan etibarən elmi nəticələr texnoloji tərəqqi ilə əlaqələndirilir. Texnoloji tərəqqi isə 

həyatın rifahı və keyfiyyətinin yüksəlməsi ilə nəticələnir. Bu proses KİV-də, sərgilərdə və yarmarkalarda 
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reklam olunmağa başlayır. Ancaq bu hələ müasir elm deyildi, çünki o, yalnız iş adamlarını və bəzi 

xeyriyyəçiləri maraqlandırırdı.  Onun cəmiyyətdə mövqeyi innovasiya mənbəyi kimi yalnız dövlət dəstəyi 

ilə möhkəmlənə bilərdi. Əslində dövlətlə elm arasında müasir qarşılıqlı əlaqə modelinin atası İkinci Dünya 

müharibəsi illərində ABŞ-da elmə rəhbərlik etmiş amerikalı Vannevar Buş olmuşdur. O dövrdə cəbhənin 

elmə ehtiyacı var idi: bu ABŞ-ın misli görünməmiş ―Ruzveltin adı ilə‖ resurslarına rəhbərlik edən Ruzvelt 

və Buşa bir fürsət verdi. Buş elmi iqtisadi inkişaf, sosial rifah və hərbi güclə əlaqələndirərək "qızıl yumurta 

qoyan qaz" adlandırırdı. Beləliklə, müharibədən sonrakı illərdə elm öz müasir simasını aldı - o, milli sərvətə 

çevrilərək, cəmiyyətdə xüsusiləşmiş şəkildə  tədricən onunla – elmi kommunikasiya vasitəsilə ünsiyyət 

aparatına çevrildi. Müasir dövrümüzdə elmi kommunikasiya beynəlxalq təcrübədə qəbul  olunmuş  anlayış 

kimi iki cür təsnif olunur: 

 1. (Sciencecommunication), yəni cəmiyyət və elmin bir-birinə qarşılıqlı təsir edən forma və prosesləri, 

elmi nəticələrin geniş yayılması, nəticələrin ekspert olmayanlara təqdimi. 

 2. Elmdə kommunikasiya (Scientificcommunication) İnformasiya cəmiyyəti və elmi sosiologiyanın 

bir hissəsi kimi alimlər arasında formal və qeyri-formal kommunikasiyanın sosial xüsusiyyətlərinin 

səciyyələndirilməsi. 
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Elektron texnologiyalarının  tədrisinin əhəmiyyəti. 

 
Sevil Fərrux qızı Ġbrahimova 

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi,ADPU-nun Şəki filialının müəllimi 

                  

XÜLASƏ  

Məqalədə XXI əsr-texnologiya əsri olması və buna uyğun olaraq təhsil sahəsində gedən bir sıra dəyişikliklər 

barəsində danışılıb. İKT-nin inkişafının təhsildə yaratdığı yeniliklər və bu yeniliklərin üstün cəhətlərindən 

bəhs olunur. Hesablama texnikasının sürətli inkişafı və geniş yayılması yeni elm sahəsinin – informatikanın 

meydana gəlməsi üçün zəmin yaratdı. Hazırda bü tün dünyada ən dinamik inkişaf edən qabaqcıl 

texnologiyalardan biri informasiya texnologiyasıdır. Günbəgün dəyişən və sürətlə inkişaf edən informasiya 

texnologiyası mütəxəssisdən böyük çevik lik və daim bu texnologiyaya uyğunlaşmağa hazır olmaq tələb 

edir. Kompüter texnikasının ildən-ilə belə sürətlə inkişaf etməsi bu qənaətə gəlməyə imkan verir ki, XXI 

əsrin əvvəllərindən bütün inkişaf etmiş ölkələrdə informasiyanın saxlanılması yalnız kağızsız texnologiyaya 

əsaslanacaq. İnformatika informasiyanın çevrilməsi haqqında elm olub, hesablama texnikasının istifadəsinə 

əsaslanır, informasiya sistemlərinin yaradılması və fəaliyyəti haqqında bilik verir. Bu biliklər infor 

masiyanın yığılması, emalı, ötürülməsi və istifadəsini hesablama texnikasının tətbiqi ilə əlaqə ləndirir.  

Açar Sözlər: Hesablama Texnikası, Kompüter, Texnoloji Yeniliklər, Informasiya, Rəqəmsal Bacarıqlar, 

Texnologiya. 

SUMMARY  
the article spoke about XXI century-the age of technology and a number of changes taking place in the field 

of Education. It is spoken about the innovations created by the development of ICT in education and the 

advantages of these innovations. The rapid development and widespread use of computing technology 

created the basis for the emergence of a new field of Science – Informatics. Currently, one of the most 

dynamically developing advanced technologies in the world is information technology. Day by day, 

changing and rapidly developing information technology requires a specialist great dexterity and willingness 

to constantly adapt to this technology. The rapid development of computer technology from year to year 

allows us to conclude that since the beginning of XXI century in all developed countries information storage 

will be based only on paperless technology. Informatics is a science of information transformation, is based 

on the use of computing techniques, provides knowledge about the creation and functioning of Information 

Systems. This knowledge relates the collection, processing, transmis sion and use of infor table to the 

application of computational techniques. 

Keywords: Computing Technology, Computer, Technological Innovations, Information, Digital Skills, 

Technology. 

GIRIġ 
Hesablama texnikasının tətbiqi də öz növbəsində yeni insan-maşın texnologiyasını əhatə edir. İqtisadiyyatın 

idarə edilməsi prosesində informasiya texnologiyalarının rolu əvəzedilməzdir. İnformatika bir elm sahəsi 

kimi öyrənilən hadisənin informasiya modeli qurulduqdan sonra öz imkanlarını reallaşdıra bilir. İnformatika 

bu modelin qurulmasının ümumi metodoloji  prinsiplərini işləyib hazırlayır. [4; 5]                                       

      Ölkəmizin sosial, iqtisadi, mədəni həyatında  müasir dövrün çağrışlarına adekvat  kompleks islahatlar 

proqramı həyata keçirilir. Məlumdur ki, təhsil məkanının formalaşmasının əsasında ―insan-cəmiyyət-

texnologiya (hazırkı zaman kəsiyində IV sənaye inqilabının çağrışlarına adekvat hala gəlməkdə olan)-təbiət‖ 

paradiqması durur ki, bu da insanın azadlıq mücadiləsinin və ya sivilizasiyaya yönələn inkişaf yolunun 

şərtləndiricisidir. 

      Texnologiya daim özünü yeniləyir və inkişaf edir. Bu dəyişən hadisədir, invariant səciyyəli deyildir. 

Buna görə hər keçən gün yeni bir texnoloji inkişafla qarşılaşmaq mümkündür. Bu inkişaf insanın həyatına 

təsir edir. Yeniliklər və texnoloji inkişaf insanların həyatına müsbət təsir göstərir. Artıq hamımıza məlumdur 

ki, XX  əsr daha çox elmin və texnikanın sürətli inkişafı, yeni texno logiyaların, elmi və praktiki 

innovasiyaların, informasiya-kommunikasiya texnologiyala rının inkişafı ilə səciyyələnir və tarixə 

informasiya əsri, daha geniş mənada elm və təhsil əsri kimi daxil olmuşdur. 

      Azərbaycan Respublikasında İnformasiya Cəmiyyətinin formalaşdırılması uğurla həyata keçirilir. 

Ölkədə elektron dövlət quruculuğu prioritet istiqamət kimi qəbul olunmuş, onun normativ-hüquqi bazası, 

əhatə dairəsi və həll etdiyi məsələlər daima genişləndirilir və inkişaf etdirilir. 
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      İnsanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması və rəqəmsal fərqin azaldılması üçün infor masiya 

kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə əsas məqsəd və inkişafın hərəkətverici qüvvəsi kimi 

qəbul edilmişdir. Ölkədə ötən illər ərzində İKT-nin müxtəlif fəaliyyət sahələrində tətbiqi və inkişaf 

etdirilməsi sosial-iqtisadi yüksəlişin, davamlı inkişafın sürətləndirilməsində, şəffaflıq və hesabatlılığın 

artırılmasında gündəlik həyatın ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir.Gələcək fəaliyyət istiqamətində İKT-nin 

həyatın bütün sahələrində tətbiqi nəzərdə tutulur və bu elektron-hökumət, elektron-biznes, elektron-təhsil, 

elektron-səhiyyə, elektron-məşğulluq, elektron-ətraf mühit, elektron-kənd təsərrüfatı və elektron-elm kimi 

səkkiz müxtəlif sahəni əhatə edir. 

Tədqiqatın aparılması: Respublikanın elmi qurumlarında İKT-nın geniş tətbiq edilməsi, vahid milli elmi 

informasiya fəzasının formalaşdırılması, informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və bununla da elmi 

qurumların və alimlərin qarşılıqlı sıx əlaqəsinə, elmi idarəçiliyin və tədqiqat işlərinin səmərəliliyinin 

yüksəldilməsinə, elmin bütün sahələrinin müasir dünya standartları səviyyəsində inkişaf etdirilməsinə və 

dünya elmi məkanına inteqrasiyasına nail olmaqdır.[1; 7] 

     Elmin əsas məqsədi yeni biliklərin ―istehsalıdır‖. Elm və intellektual əməyin intensiv inkişafı XX əsrin 

ilk onilliklərindən başlamış və hal-hazırda daha geniş xarakter almışdır. Dünyada intellektual əməklə məşğul 

olan insanların sürətlə artan sayı buna misaldır. Elmin inkişafında bu tendensiya ilə yanaşı, eyni zamanda 

elmi tədqiqatların xarakterinin də dəyişməsi baş verir. Müasir İKT elmi fəaliyyətdə köklü  dəyişiklərə səbəb 

olmuşdur. Bunlardan birincisi qlobal problemlərin həlli layihələrinə dünyanın müxtəlif ölkələrinin aparıcı 

mütəxəssislərinin cəlb olunmasıdır. Bu müasir elmə xas olan beynəlxalq əməkdaşlıq və qloballaşmadır. 

     İKT-nin geniş tətbiqi ilə cəmiyyətdə yeni bir mühit formalaşmaqdadır. Belə bir mühitin formalaşmasında  

İKT-nin xüsusi rolu vardır. Son zamanlar İnternet texnologiyaları əsasında yaradılan, müəssisə və 

kollektivlər, ayrı-ayrı fərdlər arasında peşəkar qarşılıqlı əlaqəni təmin edən yeni vasitə və üsullar insan 

fəaliyyətinin bütün sahələrində olduğu kimi, elm və təhsil sahəsində də əhəmiyyətli dərəcədə nəzərə 

çarpmaqdadır. İnternet texnologiyalarının tətbiqi elmi mühitdə müəyyən dalğalarla müşayiət olunmuş, hal 

hazırda da olunmaqdadır. İnformasiya texnologiyalarının təhsildə tətbiqi mühiti dəyişdirir, dərs prosesinin 

yeni mərhələyə qalxmasına imkan yaradır.[1; 19] 

     Ölkə başçısının sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Ümumtəhsil məktəblərinin İKT ilə təminatı Proqramı‖ bu 

istiqamətdə atılmış ən əhəmiyyətli addımlardandır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən 2013-

cü il "İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları ili‖ elan edilmişdir. Həmçinin "1 şagird: 1 kompüter‖ 

layihəsinin həyata keçirilməsi, məktəblərin internetlə təmin olunması, müəllimlərin təlimlərdən keçməsi, 

dərslərin interaktiv yolla keçirilməsi artıq öz bəhrəsini verir.       

       Hazırda cəmiyyətdə kompüterləşmə və informasiyalaşdırma prosesi geniş vüsət alıb. Bu, ictimai 

həyatda informasiya mübadiləsinin zəruri amilə çevrilməsi və insan fəaliyyətinin bütün sahələrində yeni 

informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə bağlıdır. İnformasiya texnologiyaları dedikdə hər hansı məlumatın 

kompüter və internet vasitəsilə qəbulunu, saxlanılmasını və ötürülməsini təmin edən vasitələr nəzərdə 

tutulur. "İnformasiya texnologiyası‖ terminini müasir mənada ilk dəfə 1958-ci ildə Harvard Universitetinin 

müəllimləri - Harold Leavit və Tomas Visler işlədiblər. Onların fikrincə, bu termin üç kateqoriyadan 

ibarətdir: 

-İnformasiyanın emalı üçün tətbiq olunan metodlar; 

-Qərar qəbulu üçün tətbiq olunan statistik və riyazi metodlar; 

-Kompüter proqramları vasitəsilə informasiyanın mübadiləsi üçün tətbiq olunan metodlar. 

      Danılmaz faktdır ki, istər indiki, istərsə də gələcək dövr öncə təhsillə, elmlə bağlıdır. Təhsili, elmi güclü 

olan dövlətin gələcəyi də parlaqdır. Onu da nəzərə çatdıraq ki, son illər ölkəmizdə həyata keçirilən təhsil 

islahatı, xüsusən də təhsilin məzmununun yenilənməsi, təkmilləşdirilməsi yolunda aparılan işlər son dərəcə 

çoxdur. Bütün bu işlərin məqsədi, təlim-tərbiyə prosesinin yüksək səmərəliliyini təmin etməkdir. 

     Təlim zamanı şagirdlərin müxtəlif maraq və tələbatlarını nəzərə almaq lazım gəlir. Bu zaman 

müəllimlərin köməyinə İKT çatır. Çünki İKT-nin tətbiqi təhsilin keyfiyyətinə, müasir dünyada tələb olunan 

bilik və bacarıqlara malik olan vətəndaşların formalaşmasına birbaşa təsir edir. Bu səbəbdən də, təhsil 

sahəsinin informasiyalaşdırılması keçici bir mərhələ sayılmır, inkişafın tələbi kimi xarakterizə olunur. [2;21] 

    Dövlətimizin təhsilə olan qayğısı nəticəsində artıq hər bir elm ocağı müasir tələblərə cavab verən 

kompüterlərlə təmin olunub. Hətta ölkəmizin ən ucqar kəndləri belə. Biz müəllimlərin üzərinə isə yalnız bir 

vəzifə düşür: öz üzərimizdə işləmək və biliyimizi inkişaf etdirmək. Çünki tədris prosesinin əsasını 

kompüterlər yox, kompüter texnologiyalarından istifadə metodikası ilə silahlanmış müəllimlər təşkil edir. 

Tədris prosesində kompüter texnologiyaları tədrisin səmərələliyinin artırılması və şagirdlərin inkişafı üçün 
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istifadə olunur.  Bəzi proqram və vəsaitlər ənənəvi metodlardan fərqli olaraq, şagirdlərə ümumtəhsil və 

xüsusi vərdişləri, yüksək səviyyəli məntiqi təfəkkürü daha tez inkişaf etdirməyə kömək göstərir. 

          Müasir dövr biz müəllimlərə kompüter texnologiyalarından effektiv istifadə üçün nəzəri yox, ilk 

növbədə praktik hazırlıq tələb edir. Məhz bu tələbləri nəzərə alaraq biz müəllimlər nə qədər İKT 

bacarıqlarına malik olsaq belə, yenə də İKT ilə bağlı bacarıqlarımızı inkişaf etdirməliyik. Sürətlə dəyişən 

informasiya cəmiyyətinin tələbinə uyğun olaraq, informasiya texnologiyalarının təhsildə səmərəli tətbiqi 

şagirdlərin gələcək informatika elmində daha çox uğurlar qazanmasına və  bu sahə üzrə formalaşmasına təsir 

edir. [3;41] 

   İnformasiya texnologiyalarının təhsildə sistemli tətbiqi zamanı əldə edilən nəticələr göstərir ki, bu 

texnologiyalar təhsildə mühiti tam dəyişdirir, dərs prosesinin yeni mərhələyə qalxmasına imkan yaradır. 

    Dərs zamanı İKT-dən istifadənin böyük üstünlükləri var və bunlar aşağıdakılardır: 

-Dərsin effektivliyini və biliklərin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq; 

-Müasir tədris məqsədlərinə yönlənmək; 

-Şagirdlərdə motivasiyanı artırmaq; 

-Dərsləri emosional və yaddaqalan etmək; 

-Tədrisdə individual yanaşmanı həyata keçirmək. 

    İKT-dən istifadənin yeni imkanları özünü faydalı şəkildə göstərir. Tədris prosesində interaktiv lövhədən 

istifadə edilməsi dərsin əsas prinsiplərindən birini, onun əyaniliyini təmin edir. "Ağıllı‖ lövhə, həmçinin 

kompüterə qoşulan mikroskop, skaner, pəqəmli fotoaparat, videokamera və s.     qurğulardan alınan 

təsvirləri də proyektor vasitəsilə qəbul edə bilir ki, bu da məktəblərdə virtual laboratoriyaların təşkilində 

mühüm əhəmiyyətə malikdir. Şagirdlər istənilən kimyəvi reaksiyanın, fiziki, bioloji, coğrafi proseslərin 

izahını və videogörüntülərini, müxtəlif cihazların, qurğuların, texniki vasitələrin işləmə prinsiplərini 

"möcüzəli‖ ekranda izləyə bilərlər. Bu isə şagirdlərin nəzəri-metodoloji biliklərini, praktik bacarıq və 

təcrübələrini inteqrasiya etməklə tədrisi xeyli canlandırır, uşaqlarda yaradıcı yanaşma, düşünmə, 

təşəbbüskarlıq, tədris materialını dərindən dərk etmə qabiliyyətini daha da artırır. 

    "Ağıllı‖ lövhə üzərində aparılan bütün əməliyyatları, dərsin gedişini, hazırlanmış şablonları, modelləri 

kompüterin daimi yaddaşında saxlamaq və dəfələrlə istifadə etmək olar: "Belə imkanlar müxtəlif səbəbdən 

dərsləri buraxan şagirdlər və ya təlimdən geri qalan uşaqlar üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, 

şagirdlər iştirak edə bilmədikləri dərsin elektron variantı ilə sonradan tanış ola və ya təlimdən geri qalanlar 

həmin materialı tam qavrayana kimi təkrar-təkrar kompüterdə izləyə bilərlər‖. 

       Elektron tədrisdə uşaqların hamısı lövhəyə çıxıb müəllimin bütün tapşırıqlarını yerinə yetirməkdə 

həvəsli olurlar. İnteraktiv rejimdə keçilən dərslər bütün uşaqların, o cümlədən passiv, utancaq, müəyyən 

fiziki və ya psixoloji qüsuru olan şagirdlərin dərs prosesinə aktiv qoşulmasına şərait yaradır. Bəzən olur ki, 

adi dərslərdə suala səhv cavab verən şagird digər uşaqların yanında müəllimin ona etdiyi məzəmmətə ağrılı 

reaksiya verir və sıxıntı keçirir. İnteraktiv rejimdə isə müəllim şagirdin etdiyi səhvləri bütün sinifə deyil, 

onun özünə fərdi qaydada göstərməklə səhvlərin nədən ibarət olduğunu və onları necə düzəltməyi çox aydın 

başa sala bilər. Belə tədris uşağın özünə inamını artırmaqla bərabər, həm də onda olan psixoloji maneələri və 

fənn qarşısındakı qorxunu yox edir. 

       1-4-cü sinif şagirdlərinin güclü əyani, bədii, canlı təfəkkürə malik olduğunu nəzərə alsaq, onlar üçün 

keçilən dərslərdə uşaqların görmə, eşitmə duyğularını, emosiya və təsəvvürlərini cəlb edən metodların 

istifadəsi olduqca əhəmiyyətlidir. Dərslərin interaktiv rejimdə deyilməsi isə bu işdə çox faydalı olur: 

   İbtidai siniflərdə sosial servislərdən istifadə dərsə marağı artırır, tədrisdə, davamiyyətdə böyük dönüş 

yaradır. Orta və ali məktəblərdə İKT-nin tətbiqinə verilən tələblər qarşımızda həllini gözləyən 

məsələlərdəndir.    

     Son illər bütün dünyada yeni təlim texnologiyalarının (YTT)  tədrisə tətbiqi distant təhsil geniş yayılıb və 

tədrisin əsas tərkib hissəsinə çevrilib. Deyildiyi kimi: heç bir texnika insanı, xüsusilə müəllimi əvəz edə 

bilməz. Səriştəli müəllim isə biliklərin çatdırılmasında yeni texniki vasitələrdən istifadə ilə gənc nəslin 

maraqlarını daha çox cəlb edən, öyrəniləcək materialı daha əhatəli şəkildə təqdim edəndir. Yeni təlim 

texnologiyaları və interaktiv təlim metodlarının köməyi ilə tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, öyrənən-

öyrədən münasibətindəki yeni yanaşma, müstəqil biliklərə çatmaq imkanının işlənib hazırlanmasına zəruri 

ehtiyac yaranıbdır. 

Nəticə: 

İKT-dən istifadə müəllimi həcmli materialı konkretləşdirməyə, fikirlərini mümkün qədər qısa və yığcam 

şəkildə formalaşdırmağa, alınan məlumatları sistemləşdirməyə, onu qısa xülasə şəklində təqdim etməyə 
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istiqamətləndirir. Şagirdlər müəllimin rəhbərliyi altında gələcəkdə onlara faydalı olacaq qeydlər aparmaq 

bacarığını da inkişaf etdirirlər. Bundan əlavə, ümumilikdə tədris prosesində kompüterdən istifadə şagirdlərə 

aşağıdakıları verir: 

-        müstəqil yaradıcı fəaliyyət imkanlarının genişləndirilməsi; 

-        özünü idarə etmək və öz səhvlərini düzəltmək bacarıqlarını aşılamaq; 

-        koqnitiv qabiliyyətlərin və öyrənmə motivasiyasının inkişafı; 

-        mürəkkəb materialı tez mənimsəmək bacarığı (dərsin keyfiyyəti və məzmunu köklü şəkildə   

         dəyişir); 

İKT sizə sinifdə nümayiş etdirməyə imkan verir: 

- heyvanların, bitkilərin, məşhur insanların fotoşəkilləri və s.; 

- kitabların, xəritələrin və s.-nin skan edilmiş illüstrasiyaları; 

- diaqramlar və cədvəllər; 

- biliyi yoxlamaq üçün testlər, krossvordlar; 

- ―Heyvanlar həyatı‖, ―Ekoloji problemlər‖ və s. mövzularda video materiallar, 

-  audioyazılar ―Heyvanların səsləri; 

-  foto və videoçarxların nümayişi zamanı musiqili müşayiət. 

 İşin nəticəsi olaraq sinifdə İKT-dən istifadənin mümkünlüyü haqqında ümumi nəticələr çıxara bilərik: 

-        kompüter həqiqətən müəllim və şagirdin əməyi üçün əlverişli şərait yaratmaqda kifayət qədər   

       geniş imkanlara malikdir və ənənəvi tədris metodlarından istifadəni keyfiyyətcə yeni   

       səviyyəyə qaldırır; 

-      İKT-dən istifadə yeni və ənənəvi texnologiyaları birləşdirməyə imkan verir; 

-        dərsdə İKT-dən istifadə şagirdlərin müxtəlif iş və fəaliyyət formalarına imkan yaradır, diqqəti  

       aktivləşdirir, fərdin yaradıcılıq potensialını artırır. 

 İKT şagirdlərin müstəqilliyini, müxtəlif mənbələrdən istifadə etməklə dərs üçün material tapmaq, seçmək 

və təşkil etmək bacarığını inkişaf etdirir: 

-    Test tapşırıqlarının istifadəsi vaxta, sərf olunan materiallara qənaət etməklə yanaşı, həm də uşaqların öz 

biliklərini qiymətləndirməsinə şərait yaradır; 

-      Dərsdə İKT-dən istifadə şagirdlərə anlayış və tərifləri daha canlı formada nəzərdən keçirməyə, 

fotoşəkillərdə və videolarda müxtəlif obyektləri görməyə, materialı maraqlı şəkildə birləşdirməyə imkan 

verir; 

-        Dərsdə İKT-dən sistemli və aktiv istifadə marağın artmasına səbəb olur və bu səbəbdən də təhsilin 

keyfiyyətinə təsir göstərir. 

 İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadənin tələbəyə təsiri necədir? 

-        İKT mövzuya idraki marağı artırmağa kömək edir; 

-        İKT şagirdlərin fənn üzrə irəliləyişlərinin artmasına kömək edir; 

-        İKT tələbələrə yeni rolda özlərini ifadə etməyə imkan verir; 

-        İKT müstəqil məhsuldar fəaliyyət bacarıqlarını formalaşdırır; 

-        İKT hər bir tələbə üçün uğur situasiyasının yaradılmasına öz töhfəsini verir. 

      Nəzərə alsaq ki, XXI əsr İKT əsridir, onda müasir dövrlə ayaqlaşmaq üçün bu fənni daha dərindən 

öyrənmək lazımdır. Çünki bu fənn digər elmləri inkişaf etdirmək üçün həm də bir vasitədir. 

      Hazırda informasiya cəmiyyətinə istiqamətlənmiş yolu bəşəriyyətin gələcəyinə gedən yol kimi 

dəyərləndirmək olar. Alimlərin proqnozuna görə, informasiya cəmiyyətinin tam formalaşdığı mərhələdə 

insanların əsas əmək predmeti informasiya, əmək alətləri isə İKT olacaq. Ona görə də bu gün 

respublikamızda təhsilin bütün pillələrində İKT-nin tətbiq və ondan istifadə edilməsi, eyni zamanda İKT-nin 

özünün tədris olunması, şagirdlərdə müstəqil şəkildə informasiya toplamaq, analiz etmək, ötürmək 

qabiliyyətinin formalaşdırılması müasir dövrün tələbidir. 

ƏDƏBĠYYAT 
1. Rasim Əliquliyev.Rəşid Ələkbərov.‖Elektron elm: müasir vəziyyəti, problemləri və inkişaf perspektivləri‖. Bakı- 2015 

2. Mamed Bağırov "İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişaf etdirilməsi‖ 2019 

https://sia.az/az/news/technology/773701.html 

3. Nilufər Rəhimova: ―Rəqəmsal bacarıqlar‖ 2021 https://www.muallim.edu.az/news.php?id=14783#prettyPhoto 

4. Aytac Rzayeva,Zahirə Paşayeva  ―İKT‖ Bakı-2019 



  

5th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE 
SCIENCES CONFERENCE   

 

May 24-25, 2022 Azerbaijan State Pedagogy University, Shamakhi Campus ~ 420 ~ 
 

ALI TƏHSĠL MÜƏSSĠSƏLƏRĠNDƏ TƏHSĠLDƏ- ĠKT KURSUNUN TƏDRĠSĠNDƏ YENĠ TƏLĠM 

ÜSULLARI VƏ VEB 2.0 ALƏTLƏRĠNDƏN ĠSTĠFADƏNĠN  ƏHƏMĠYYƏTĠ 

 

Dosent, Fərəcov Araz Salamulla oğlu 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin Riyaziyyat fakültəsinin dekanı  

Həziyeva Sərmayə Aslan qızı  
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin Kompüter elmləri kafedrasının müəllimi 

 

XÜLASƏ  

Məqalədə ali təhsil məktəblərində informatika fənninin tədrisi prosesində yeni təlim üsullarının 

əhəmiyyəti göstərilmişdir. Mövzudan asılı olmayaraq materialın təqdim edilməsini tələbələr üçün əyləncəli 

və həyəcanverici hala gətirmə yolları araşdırılmışdır. Dərslərin təşkili tələbələrin maraqlarına, mənşəyinə və 

gələcək hədəflərinə uyğun olmalıdır. Nəzərə alsaq ki, əksər tələbələr telefonla onlayn mühütdə vaxt 

keçirməyi xoşlayırlar, elə bu baxımdan tələbələrin fəaliyyətini canlandırmaq üçün bir çox texnologiyalardan 

istifadə etməklə onları dərsə qarşı daha da istiqamətləndirə bilərik. Məqalədə müəllimlərin mövzuya uyğun 

texnologiyadan istifadə edərək dərslərin təşkilini tələbələr üçün necə maraqlı etmə yolları araşdırılmışdır.   

Eyni zamanda məqalədə tələbələrin müxtəlif texnologiyalarla işləməsinin, tədrisin yüksək 

səviyyədə təşkilinin və qiymətləndirmənin daha obyektiv aparılmasının yolları göstərilmişdir. Burada bir 

akademik dərs çərçivəsində tələbələrin suallarının cavablandırılması və hər hansı tapşırığın yerinə 

yetirilməsində yaranan problemlərin aradan qaldırılması yolları göstərilmişdir. Müəllimin praktik məşğələ 

dərslərində tələbələrin praktik tapşırıqlarını qiymətləndirməklə yanaşı onların eyni zamanda nəzəri 

biliklərini də qiymətləndirməsinin təşkili formaları göstərilmişdir.  

Məqalədə Web 2.0  alətlərinin tədris üçün də faydalı ola biləcək imkanları araşdırılmışdır. Web 2.0 

alətlərinin praktik məşğələnin tədrisi prosesində üstünüklərindən danışılmışdır. Web 2.0  alətlərindən  

məqsədli şəkildə istifadə auditoriyada interaktiv, dinamik bir təlim mühüti yaratmağa imkan verməklə 

tələbələrimizdə dərsə marağın yüksəlməsinə öz töhfəsini göstərəcəkdir.  Web 2.0 alətlrinin  digər bir 

üstünlüyü ondadır ki, bu alətlərdə hazırladığımız interaktiv oyunlara, yarışmalara, viktorinalara tələbələrin 

cəlb edilməsi çox tez və rahat baş tutur. Digər tərəfdən, bu alətlərdə hazırlanmış tapşırıqların 

qiymətləndirilməsinin avtomatik verilməsi və səhvlərin analizi kimi üstünlükləri tələbələrininizin qrup üzrə 

nəticələrini analiz etmə imkanı yaradacaqdır. Bu da dərs zamanı müəllimə vaxt qazandırır ki, müəllim 

kompüter önündə  praktik tapşırığı  işləyən  tələbələrin  işinə nəzarəti gücləndirə bilsin.  

Açar Sözlər:    Praktik Məşğələ, Qiymətləndirmə, Texnologiya, Web 2.0  Alətləri, Viktorina. 

SUMMARY 

The article highlights the importance of new teaching methods in the process of teaching computer 

science in higher education. Regardless of the topic, ways to make the presentation of the material 

entertaining and exciting for students were explored. The organization of classes should be in accordance 

with the interests, origins and future goals of students. Given that most students like to spend time online 

over the phone, we can use a variety of technologies to stimulate student activity and direct them further to 

lesson. The article explores how teachers can make lessons interesting for students using relevant 

technology.  

At the same time, the article shows ways for students to work with different technologies, to organize 

teaching at a high level and to conduct assessment more objectively. Here are some ways to answer students' 

questions and overcome problems in completing an assignment as part of an academic lesson.  

The article explores the possibilities of Web 2.0 tools that can also be useful for teaching. The 

advantages of Web 2.0 tools in the process of teaching practical training were discussed. The purposeful use 

of Web 2.0 tools will contribute to increasing the interest of our students in the lesson by allowing them to 

create an interactive, dynamic learning environment in the classroom. Another advantage of Web 2.0 tools is 

that the involvement of students in interactive games, competitions, quizzes, which we have developed on 

these tools, is very quick and easy. On the other hand, advantages such as automatic assessment of tasks 

developed in these tools and error analysis will allow your students to analyze the results of the group. This 

gives the teacher time during the lesson so that the teacher can strengthen the control over the work of 

students working on a practical task in front of a computer. 

Keywords: Practical Training, Assessment, Technology, Web 2.0 Tools, Quiz. 
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GiriĢ  

Hazırda cəmiyyətin və onun bütün sahələrinin inkişafı, internetin artmaqda olan intellektual 

imkanlarından və informasiya resurslarından geniş istifadə olunması ilə əlaqədardır. Ona görə də konkret 

halda Təhsildə İKT kursunun tədrisinin əsas məqsədi və vəzifəsi informasiya sənayesi sahəsi kimi, həmçinin 

fərdi kompüterlərin və internetin müasir vəziyyəti ilə, eləcə də ən müasir informasiya kommunikasiya 

texnologiyalarının imkanları ilə tələbələri tanış etmək, onlarda həmin texnologiyalardan səmərəli istifadə 

vərdişlərini  aşılamaqdır. 

XXI əsr bacarıqları ilə yanaşı öyrənmə strategiyalarından istifadə edən müəllimlərin yüksək səviyyəli 

bacarıqları və özünüqiymətləndirmə kimi pedaqoji aspektləri önəmlidir. Bu gün müəllim istifadəsində seçici 

olmalı, texnologiyadan səmərəli istifadə etməyi bacarmalıdır.  

XXI əsr sürətlə inkişaf edən texnologiyalar və innovasiyalar əsridir. Yeni texnologiyalardan istifadə 

edən müəllimlərin dərslərində, texnologiya ilə inteqrasya olumuş tətbiqlər çərçivəsində qazanc gözlənilir.  

Bu bacarıqlar tələbələrdə real həyat problemlərinin həlli düşüncəsində uğur qazanma nisbətini artıracaqdır.  

Ali Təhsil məktəblərində tələbələrin praktik bacarıqlarını artırmaq üçün  innovasiya və texnologiyanı 

izləməklə əldə etmək mümkündür.   Zaman təhsildən, sosial mühitə adaptə olunmağı bacaran, biliklə 

təcrübəni bütövləşdirən, intellektual vətəndaşların yetişməsini tələb edir. Bu isə təlimdə qazanılmış 

keyfiyyətin qiymətləndirilməsində, idarə olunmasında, yeni texnologiyaların tətbiqi nəticəsində baş verə 

bilər. Təhsildə keyfiyyətin yüksək olması, təhsilalanların İKT-dən istifadə bacarıqlarının inkişaf 

etdirilməsi, yeni layihələrin yaradılması, səmərəli innovasiyaların tətbiqi metodikasından asılıdır. Ali 

məktəblərdə təhsilin keyfiyyətini yüksəltmək məqsədilə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin  

tədris proqramına daxil olan Təhsildə İKT fənni  bu prinsipləri  özündə  birləşdirir. 

Bu gün texnologiyadakı dəyişiklər və çevrimlər ənənəvi təlim metodunda istifadə olan alətləri və 

materialları dəyişdi. Hal-hazırda istifadə olunan Veb 2.0 alətləri təhsil mühütünə uyğunluğu araşdırılmış və 

istifadə edilmişdir.  Tələbələr getdikcə  hər gün  kompüter qarşısında daha çox vaxt keçirirlər.  

Təlim-tədris prosesinin başlıca problemlərindən biri tələbələrdə motivasiyasının yaxşılaşdırılmasıdır. 

Ümumilikdə götürsək motivasiya xarici və daxili amillərlə bağlı olur. Daxili motivasiya öyrənənin öz istək 

və arzusu ilə öyrənməyə açıq və həvəsli olmasıdır və bu növ motivasiyanın davamlılığı daha yüksək olur. 

Xarici motivasiya isə xarici amillərlə - auditoryanın vəziyyəti, müəllimin göstərdiyi səy, mövzunun 

cəlbediciliyi və s. ilə bağlı olur ki, bu da müəllimdən dərs prosesinə nəzarəti daha çox tələb edir. Hər bir 

halda öyrədən və öyrənən motivasiyanın dərs prosesinə necə təsir etdiyini bilməlidir.  

Bu mənada bu gün müəllimlərin müəyyən səviyyədə texnologiya savadının olması böyük əhəmiyyət 

kəsb edir.  

 Beləliklə müəllim öyrənənlərin sevdikləri haqqında öyrənməklə onlar haqqında fikir sahibi olub 

motivasiyanın növünü, istiqamətini, formasını təyin edə bilər. Belə olduğu halda tələbələrin mövzuya qarşı 

şəxsi maraqları ortaya çıxır. Çünki artıq bir çox tələbələrin ağlında "bu öyrəndiklərimi harda tətbiq 

edəcəm?" kimi suallar meydana gəlir ki, bu da təhsil funksiyalarının yerinə yetirilməsi baxımından 

sevindirici  bir haldır. Bir müəllimin rəhbərliyi tələbələri motivasiyada saxlamaq üçün vacib olsa da, 

tələbənin auditoriyada baş verənlərə bir qədər seçim etməsinə və nəzarət etməsinə imkan vermək, onları 

məşğul etməyin ən yaxşı yollarından biridir. Cəlbedici dərslər hazırlamaq tələbələri dərsə qarşı 

həvəsləndirmədə ən güclü yoldur. Mövzudan asılı olmayaraq materialı tələbələr üçün əyləncəli və 

həyəcanverici hala gətirmə yollarını tapmaq lazımdır. 

 Belə dərslər tələbələrin maraqlarına, mənşəyinə və gələcək hədəflərinə uyğun olmalıdır. Nəzərə 

alsaq ki, əksər tələbələr telefonla onlayn mühütdə vaxt keçirməyi xoşlayırlar, elə bu baxımdan da tələbələrin 

fəaliyyətini canlandırmaq üçün bir çox texnologiyalardan istifadə etməklə onları dərsə qarşı daha da 

istiqamətləndirə bilərik. 

Tələbələri qiymətlərlə həvəsləndirmək əvəzinə onların daxili və xarici motivatorlarına nəzər yetirib 

digər üsul və vasitələrlə mövzunun öyrənilməsinə maraq yaratmaq daha faydalıdır. Tələbələrin dəqiq 

müəyyənləşdirilmiş hədəfləri olmadıqda dərsə adaptasiyaları çox çətin olur. Onları öyrənmədə və 

öyrəndiklərini tətbiq etmədə həvəsli saxlamaq üçün tələbələrdən nə gözlədiklərini və nə bilmək istədiklərini 

öyrənmək lazımdır.  Tələbələri həvəsləndirməyin bir yolu, öz biliklərinə ciddi yanaşmağı, güclü və zəif 

tərəflərini təyin etmələrini təmin etməkdir.  

Bu baxımdan məqaldə, müəllimlər üçün dərs materiallarının hazırlanması və dərsdə yeni 

texnologiyalar eləcə də Web 2.0  alətlərdən istifadənin səmərəliyi göstərilmişdir.  
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Müasir təlim texnologiyalarına əsaslanan dərslər sadəcə maraqlı olmaqla yetinmir, həmçinin 

öyrənilən materialın tətbiqinə, mövzunun yaddaqalan olmasına, öyrənənlərin dərketmə qabiliyyətlərinin 

inkişafına, təlim prosesində bütün tələbələrin iştirakına və ən əsası isə nəticə yönümlülüyə əsas verir. 

 İnteraktiv təlim bütün iştirakçılar arasında əməkdaşlıq şəraitinin yaradılmasını tələb edən prosesdir. 

Müəllim dərsini komanda iş formasından istifadə edərək təlim prosesini aktivləşdirir və təlim nəticələrini 

reallaşdırır. Tələbə nailiyyətlərini yaxşılaşdırmaq üçün tədris və təlim fəaliyyətlərini istiqamətləndirmək 

məqsədilə müəllimlər tərəfindən təlim prosesində aparılmış bir sıra qiymətləndirmə vastələri  axtarılır. 

Bilirik ki, formativ qiymətləndirmənin üstün cəhəti  təhsilalanlarda aşağıdakı bacarıqların 

formalaşmasını təmin etməkdir: 

● Yaradıcı yanaşma 

● Komanda işi (əməkdaşlıq) 

● Ünsiyyətqurma 

● Problem həlletmə 

● Tənqidi düşünmə 

● Vaxtdan səmərəli istifadə 

Bu bacarıqları formalaşdırmaq üçün bir çox qiymətləndirmə üsul və vasitələrindən istifadə etmək 

olar.  

Test üsulundan istifadə edərək biliyin qiymətləndirilməsi Web 2.0 alətlrinin tədris üçün faydalı 

imkanlarını araşdıraraq bundan məqsədli şəkildə istifadə etmək biz müəllimlərə interaktiv, dinamik bir təlim 

mühütü yaratmağa imkan verəcək. Tələbələrimizdə dərsə marağın yüksəlməsinə öz tövhəsini verəcəkdir. 

Web 2.0 alətlrinin  digər bir üstünlüyü ondadır ki, bu alətlərdə hazırladığımız interaktiv oyunlara, 

yarışmalara, viktorinalara tələbələrin mobil telefonla cəlb edilməsi çox tez və rahat baş tutur. Digər tərəfdən 

bu alətlərdə hazırlanmış tapşırıqların nəticələrini proqram vasitəsi ilə verilməsi və səhvlərin analizi kimi 

üstünlükləri tələbələrimizin qrup üzrə nəticələrini analiz etmə imkanı yaradacaqdır.   

Web 2.0 alətləri Kahoot.it, Learningapps.org, Crosswordlabs, Wordwall.net, Quizizz.com və s. 

vasitəsilə müəllimlər onlayn testlər, krassvordlar, effektli videoçarxlar hazırlaya bilərlər. 

Əsas hissə  

Təhsildə İKT fənninin tədrisində mühazirə ilə yanaşı praktik məşğələ dərslərinin də xüsusi yeri 

olduğunu vurğulamaq lazımdır. Çünkü tələbələrə verilən nəzəri biliklər tətbiqi xarakterlidir. 

Bilirik ki praktik məşğələ zamanı müəllim tələbələrin həm praktik həm də nəzəri biliyini 

qiymətləndirməlidir. Tələbələrin praktik tapşırıqları yerinə yetirilməsi üçün daha çox zaman lazım gəlir. 

Praktik məşğələ zamanı müəllim hər tələbənin praktik işini yoxlamalı və yaranan problemləri müzakirə 

etməlidir.  Məsələn, test və müşahidə üsullarından istifadə etmək üçün müşahidə vərəqlərindən və 

qiymətləndirmə vasitələrindən istifadə etmək mümkündür. Hər iki nəticə ümumi qiymətin çıxarılmasında 

istifadə olunur. Yaxşı olar ki müəllim bunu qrupu komandalara bölərək icra etsin. Komanda şəkilində 

olduqda onlar arasında sağlam rəqabət və dərsə qarşı maraq olacaqdır. 

Müəllim dərsə hazırlaşdığı zaman mövzuya uyğun həm nəzəri suallar,  həm də praktik tapşırıqları 

tərtib etməlidir. 

Praktik işlərin yerinə yetirilməsi üçün müəllim tapşırıq vərəqlərini  birinci  komandanın  

iştirakçılarına paylayaraq kompüterin önündə əyləşdirir. (Bu dərs qeyri-ixtisaslar üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Mövzu isə Microsoft Word mətn prosessorunda mətnin emal edilməsi. Cədvəllərin yaradılması və 

formatlaşdırılmasıdır)  
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Digər ikinci komandaya isə nəzəri biliyin yoxlaması üçün əvvəlcədən Web 2.0 alətində  

(Quizizz.com)  hazırladığı viktorinanı tələblərə təqdim edir. 

 

 
Qeyd edim ki bu  zaman tələbələrin cihazları internetə bağlı olmalıdır. 

 https://quizizz.com/admin/quiz/6271065b543a90001ec0f81b 

 Mövzunun mənimsənilməsi üçün ayrılan vaxt, qiymətləndirmə meyarları tələbələrin diqqətinə 

çatdırılır. 

Praktik biliyin yoxlanılması üçün 10 tapşırıq 5 balla, nəzəri biliyin yoxlanması üçün 20 test 5 balla 

qiymətləndirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Hər iki nəticə ümumi qiymətin çıxarılmasında istifadə olunur.  

 Komanda işlərinin nəticəsinin praktik baxımından doğru və düzgün alınması müəllimin nəzarətində 

olmalıdır. Müəllim komandaların işini müşahidə etməli, tapşırıqların həlli üçün axtarışların istiqamətini 

göstərməlidir, problemlərin həllində fasilitatorluq etməyi bacarmalıdır. Müəllim komanda işini müxtəlif 

formalarda təşkil edə bilər.  

Qeyd edək ki, Quizizz.com da yaradılan viktorinanın bir üstünlüyü də ondan ibarətdir ki mövzunun 

komanda üzrə mənimsəmə faizini göstərməklə yanaşı həm də tələbələrin fərdi qiymətlərini göstərir. Bu da 

müəllimə, viktorinada hansı komandanın qalib olmasını  və eyni zamanda tələbələrin fərdi qiymətlərini tez 

https://quizizz.com/admin/quiz/6271065b543a90001ec0f81b
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bir zamanda elan etməsinə köməklik göstərir. Çünkü burada əsas məqsəd müəllimə  vaxt qazandırmaqdır ki 

bu da praktik iş aparan tələbələrə nəzarəti gücləndirə bilsin. 

Müəllim tələbələrin Web2.0 alətinin (Quizizz.com) sərbəst düşünmə, işləmə və qiymətləndirmə 

üstünlüyündən istifadə edərək kompüter önündə işləyən tələbələrin işinə nəzarət edərək taşırıq vərəqlərinin 

icrasını yoxlayaraq yığır və  onları qiymətləndirir.  

Müəllim digər komandanın Quizizz.com –da lider sıralamasında son vəziyyətini nümayiş etdirir. 

Verilən vaxt bitdikdən sonra tələbələr viktorinaya qoşulduğu cihazda   öz ballarını  görəcəklər.  

 

Müəllim tələbələrin işini daha dəqiq analiz etmək üçün nəticəni kompüterinə yükləyir və açılan excel 

faylında hər tələbənin hansı suala hansı cavabı nə qədər müddətə verdiyini tələbələrə göstərir. Müəllim 

yerdəyişmə və növbələşmə modellərindən istifadə edərək komandaların yerlərini dəyişir.  

Komandalar verilən hər iki  tapşırığı yerinə yetirdikdən sonra  müəllim tələbələrin suallarını 

müzakirə edərək cavablandırır.    

Nəticə  
 Dərslərdə Web 2.0 alətlərindən istifadə edən tələbələrin motivasiyasını artırır və mövzunu asanlaşdırır. 

 Tələbəlrin Web 2.0 alətlərinə marağı artarsa və məlumat mənbəyinə çatarsa bu zaman dərindən öyrənmə baş 

verir. 

  Tədrisdə texnologiya ilə inteqrasiya olunmuş müxtəlif vasitə və üsullardan istifadə edilməsi, tələbələrdə real 

həyatda qarşılaşdıqları problemlərə fərqli prizmadan yanaşmağı və həll etmə yollarını araşdırmağına koməklik 

göstərir.  

 Tələbələrə 21 ci əsr yaradıcı bacarıqlarını və gündəlik həyatda istifadə edə biləcəkləri tənqidi bacarıqların  

formalaşmasına imkan verir.  

 Aditoriyada Web əsaslı təhsildən istifadə həm komandanın həm də fərdi öyrənməni və qiymətləndirməni 

ortaya çıxarma imkanı verir.  

 

 

MS Word mətn 

redaktoru  



  

5th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE 
SCIENCES CONFERENCE   

 

May 24-25, 2022 Azerbaijan State Pedagogy University, Shamakhi Campus ~ 425 ~ 
 

ƏDƏBĠYYAT SĠYAHISI 
1. Müasir təlim texnologiyaları Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 29.06.2010-cu il tarixli 870 №-li əmrinə 

müvafiq olaraq yazılmışdır) Bakı -2012 

2. Təhsildə ĠKT-dən istifadə metodikası (Ali məktəb müəllilmləri üçün Versiya 5.0) Təhsildə İnnovativ texnologiyalar 

təhsil mərkəzi tərəfindən –2019 

3. https://www.webegitimaraclari.com/web-2-0-teknolojisi 

4. https://quizizz.com/admin  

https://www.webegitimaraclari.com/web-2-0-teknolojisi
https://quizizz.com/admin


  

5th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE 
SCIENCES CONFERENCE   

 

May 24-25, 2022 Azerbaijan State Pedagogy University, Shamakhi Campus ~ 426 ~ 
 

OKUL MÜDÜRLERİNİN OTANTİK LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE 

GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 
[THE EVALUATION OF AUTHENTIC LEADERSHIP BEHAVIORS OF SCHOOL ADMINISTRATORS 

ACCORDING TO TEACHERS‟ VIEWS] 

 

Selçuk DEMĠR 
Dr. Öğr. Üyesi, Şırnak Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı, 

ORCID NO: 0000-0003-2904-6443 

ÖZET 

Liderlik, sıklıkla araştırmalara konu olan ve olmaya devam edecek bir olgudur. Güncel liderlik 

yaklaşımlarından birisini de otantik liderlik oluşturmaktadır. Otantik liderlik kavramının yeni olması 

sebebiyle özellikle eğitim örgütlerinde üzerinde az araştırma yapılan bir liderlik türüdür. Otantik liderler; 

edindikleri bilgileri paylaşan, açık bir biçimde iletişim kuran, etik değerlere sahip, ilişkilerinde samimi ve 

şeffaf, inanılan ve güvenilen kişilerdir. Bu çalışmanın amacı; öğretmenlerin, okul müdürlerinin otantik 

liderliklerine yönelik algısının, bazı değişkenler (cinsiyet, medeni durum, yaş, mesleki kıdem ve okul türü) 

açısından değerlendirilmesidir.  Şanlıurfa İlinde görev yapan öğretmenler, çalışmanın evrenini 

oluşturmaktadır. Basit seçkisiz örnekleme yönteminden faydalanılarak örneklem alma yoluna gidilmiştir. Bu 

çalışmanın örneklemi; Şanlıurfa ilinde yer alan ilkokul, ortaokul ve liselerde çalışan 180 öğretmenden 

meydana gelmektedir. Okul müdürlerinin otantik liderliklerine ilişkin öğretmenlerin algısını ölçen ―Otantik 

Liderlik Ölçeği‖ aracılığıyla veriler elde edilmiştir. Verilerin normallik varsayımını sağladığı bulunmuştur. 

Araştırma verilerine yapılan güvenilirlik analizi, ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermiştir 

(ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik değeri: .90). Araştırma veri setinin çözümlenmesi; betimsel ve çıkarımsal 

analizlerden (tek yönlü varyans analizi, ilişkisiz örneklemler t-testi) faydalanılarak SPSS programıyla 

yapılmıştır. Öğretmenlerin görüşlerine göre; okul müdürlerinin otantik liderlik davranışlarını sık sık 

düzeyinde sergiledikleri tespit edilmiştir. İlişkisiz örneklemler t-testi analizi sonuçları; okul müdürlerinin 

otantik liderliklerine ilişkin öğretmenlerin algısının, cinsiyet ve medeni durumlarına göre anlamlı 

farklılıklaşmadığını göstermiştir. Öğretmenlerin otantik liderlik algısının, yaş değişkenine göre anlamlı 

farklılık gösterdiği bulunmuştur. Tek yönlü varyans analizi sonuçları incelendiğinde; öğretmenlerin otantik 

liderlik algısının, mesleki kıdem ve çalıştıkları okul türüne göre anlamlı farklılaşmadığı belirlenmiştir. 

Araştırmanın sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirilmiş olması gibi bazı sınırlılıkları bulunmasına karşın, 

alanyazına önemli katkılar sunmaktadır.    

Anahtar Kelimeler: Otantik Liderlik, Kişisel Değişkenler, Okul Müdürü, Öğretmen. 

 

ABSTRACT 

Leadership is an important process and phenomenon which frequently has been and will continue to be the 

subject for researches. Authentic leadership is one of the current leadership approaches. As authentic 

leadership concept is brand new, it is a leadership type that still has very few researches especially in 

educational organisations on it. Authentic leaders are individuals who share their acquired information, 

communicate explicitly, have ethical values, are sincere and transparent, believed and trustful people in their 

relationships. The aim of this study is the evaluation of teachers‘ views on perception of school principals 

towards their authentic leadership in terms of some variables (gender, marital status, age, professional 

seniority and school type). The sample of this study consists of teachers working in Şanlıurfa province. It 

has gone to sampling way by means of simple random sampling method. The sample of the study comprises 

of 180 teachers working in primary, secondary and high schools in Şanlıurfa. The data have been obtained 

by means of ―Authentic Leadership Scale‘‘, which measures teachers' perceptions of school administrators‘ 

authentic leadership. In this study, it has been recognised that the data have provided the normality 

hypothesis. Reliability analysis, which has been implemented to research data has shown that the scale is 

significantly reliable (Croanbach Alpha Reliability Value is .90 for the study). The analysis of research data 

set has been done by SPSS programme by the help of inferential and descriptive analysis (one-way analysis 

of variance, unrelated samples t-test). According to views of teachers, it has been detected that school 

administrators often display leadership behaviours on its level. Unrelated samples t-test analysis results have 

releaved that the perceptions of teachers on the authentic leadership of school principals does not pointedly 

differentiate according to gender and marital status. Authentic leadership perception of teachers have been 
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found to vary according to age variable. When perusing the results of one-way analysis of variance, it has 

been specified that teachers‘ authentic leadership perceptions does not differ significantly according to 

professional seniority and the type of school they work in. Although the study has some restricitons such as 

limited number of participants, it makes very important contributions in literature. 

Keywords: Authentic Leadership, Personal Variables, School Administrator, Teacher. 

 

GĠRĠġ 

Liderlik yapısı ve süreci ile sosyal bir olgu olarak nitelenmektedir. Liderlikte, diğerlerini etkileme vardır 

(Demir, 2021). Dolayısıyla liderden başka kişilerin olması gerekmektedir (Aslan, 2013). Liderlik, bir grubun 

öncülüğünü üstlenme ve grubun amaçlarına ulaşması için etkide bulunulması sürecidir (Robbins, Decenzo 

ve Coulter). Alanyazın incelendiğinde liderlerin sahip olmaları beklenen bazı ortak özellikler bulunmaktadır. 

Bunlar şu şekilde belirtilebilir; dürüstlük, şeffaflık, güvenilirlik, yenilikçilik, teknik yeterlik, vizyonerlik ve 

duygusal zekâ (Aslan, 2013).   

Shamir ve Eilam (2005), otantik liderlerin kendilerine özgü bir tarzlarının olduğunu, diğer bir deyişle 

orijinal davranışlar sergilediklerini belirtmektedir. Buradan hareketle otantik liderliğin tek bir tanımını 

yapmanın zor olduğu söylenebilir. Erkutlu (2014), otantik liderlerin; hissettiği ya da düşündüğü şeyi ifade 

ettiğinin, bu yönde davranışlarda bulunduğunun belirtilebileceğini açıklamaktadır. Dolayısıyla otantik 

liderler; ilişkilerinde şeffaf davranan, dürüst ve samimi kişilerdir. Ayrıca otantik liderlerin güvenilirlikleri de 

yüksektir. Nitekim Hollis (2018), otantik liderlerin; ortamda güven, sadakat, bağlılık ve sorumluluk 

duygularının gelişmesini sağladığını belirtmektedir. Bunun yanı sıra otantik liderlik anlayışıyla ortamda, 

işbirliği ve uyumun da artacağını açıklamaktadır.  

Bu araştırmada amaç; öğretmenlerin okul müdürlerinin otantik liderliklerine ilişkin görüşlerinin bazı 

değişkenlere (cinsiyet, medeni durum, yaş, mesleki kıdem, okul türü) göre incelenmesidir. Araştırmada 

yanıtlanması amaçlanan soruları şu şekildedir: 

S1: Öğretmenlerin, okul müdürlerinin otantik liderlik davranışlarına yönelik algısının düzeyi nedir? 

S2: Öğretmenlerin, okul müdürlerinin otantik liderliğine ilişkin algısı bazı değişkenlere (cinsiyet, medeni 

durum, yaş, mesleki kıdem, okul türü) göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

ARAġTIRMA VE BULGULAR 

Çalışma, amacına uygun olarak tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın evreni; Şanlıurfa ilinde yer 

alan ilkokul, ortaokul ve liselerde çalışan öğretmenlerden meydana gelmektedir. Basit rastgele seçkisiz 

örnekleme yöntemiyle araştırmanın evreninden örneklem alma yoluna gidilmiştir. Bu çalışmanın örneklemi, 

araştırmaya gönüllü destek veren 180 öğretmenden oluşmaktadır.   

Araştırmanın verileri, beşli likert tipindeki ―Otantik Liderlik Ölçeği‖ vasıtasıyla toplanmıştır. Ölçekteki 

puanlar; ―Hiçbir zaman: 1‖, ―Çok seyrek: 2‖, ―Ara sıra: 3‖, ―Sık sık: 4‖ ve ―Her zaman: 5‖ biçimindedir. Bu 

ölçeğin geliştirme çalışması; Tabak, Polat, Coşar ve Türköz (2012) tarafından yapılmıştır. Bu araştırma 

bağlamında ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik değeri .90‘dır. Dolayısıyla yüksek düzeyde güvenilir bir 

ölçektir.  

Araştırmanın etik kurul onayı, Şırnak Üniversitesi Etik Kurulu Başkanlığının 17.03.2022 tarihli ve 44 sayı 

numaralı kararı ile alınmıştır.  Verilerin çözümlenmesi SPSS ile yapılmıştır. Otantik liderlik ölçeğinin, 

çarpıklık değeri -.77 ve basıklık değeri .62 olduğu saptanmıştır. Normallik varsayımı sağlanmıştır.  Verilere; 

betimsel ve çıkarımsal analizler uygulanmıştır. Araştırmada ulaşılan bulgular, sırasıyla aşağıda verilmiştir.  

Tablo 1‘de öğretmenlerin okul müdürlerinin otantik liderlik davranışları sergilemelerine yönelik algısı 

verilmektedir.  

Tablo 1. Betimsel Analiz Sonuçları 

 

Öğretmenleri

n, okul 

müdürlerinin otantik liderlik davranışları sergilemelerine yönelik algısının ―sık sık: 4‖ düzeyinde olduğu 

tespit edilmiştir. Diğer bir deyişle öğretmenler, okul müdürlerinin otantik liderliklerinin sıklıkla olduğunu 

düşünmektedirler.  

Aşağıdaki Tablo 2‘de cinsiyet ve medeni durum değişkenlerine göre, öğretmenlerin otantik liderlik algısının 

farklılaşıp farklılaşmadığına yönelik bulgular yer almaktadır.  

Tablo 2. Bağımsız Örneklemler t-Testi Analizleri Sonucu 

  n X  ss sd t p 

 Ortalama  Std. Hata Std. Sapma 

Otantik Liderlik  4.00 .04 .61 
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Cinsiyet 1. Kadın 60 3.93 .69 178 -1.12 .26 

 2. Erkek 120 4.04 .57    

Medeni Durum 1. Evli 110 4.01 .60 178 .25 .80 

 2. Bekar 70 3.99 .64    

*p< .05, **p< .01 

 

Bağımsız örneklemler t-testi analizleri sonucunda elde edilen değerler; öğretmenlerin, okul müdürlerinin 

otantik liderliklerine ilişkin algısının, cinsiyet (t = -1.12, p > .05) ve medeni durum (t = .25, p > .05) 

değişkenlerine göre anlamlı farklılaşmadığını göstermektedir.  

Tablo 3‘te öğretmenlerin görüşlerine göre okul müdürlerinin otantik liderliklerinin, yaş aralığı (1: 21-30 yaş 

arası, 2: 31-40 yaş arası, 3: 41 yaş ve daha yukarısı) yönünden farklılık gösterip göstermediğine ilişkin 

bulgular sunulmaktadır.  

Tablo 3. Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

Yaş Aralığı n Ort. SS Varyansın 

kaynağı 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

sd F P Fark  

(LSD) 

1. 21-30 68 4.07 .65 Gruplar arası 2.66 1.33 2 

3.61 .02 
1-3,  

2-3 

2. 31-40 63 4.08 .50  Gruplar içi 65.25 .36 177 

3. 41 ve 

üstü 

49 3.80 .65 Toplam 67.91  179 

Toplam  180 4.00 .61  

*p< .05 

 

Tablo 3 incelendiğinde; öğretmenlerin otantik liderlik algısının, yaş değişkenine göre anlamlı farklılaştığı 

görülmektedir (p < .05, F = 3.61). Bu anlamlı farklılığın; 21-30 yaş aralığı (X  = 4.07) ile 41 ve daha 

yukarısı yaştakiler arasında (X  = 3.80), 21-30 yaş aralığındakilerin lehine olduğu görülmektedir (p = .02). 

Dolayısıyla 21-30 yaş arasındakiler, 41 ve üzeri yaştaki öğretmenlere göre, okul müdürlerinin daha fazla 

otantik liderlik davranışları sergilediğini düşünmektedirler. Ayrıca 31-40 yaş aralığındakiler (X  = 4.08) ile 

41 ve üzeri yaştakiler (X  = 3.80) arasında da otantik liderlik algısının farklılaştığı görülmektedir (p = .01).  

Bu anlamlı farklılığın, 31-40 yaş aralığındakilerin lehine olduğu görülmektedir. Dolayısıyla 31-40 yaş 

aralığındakiler, 41 ve üzeri yaştakilere göre, okul müdürlerinin daha fazla otantik lider olduklarını 

düşünmektedirler.   

Tablo 4‘te mesleki kıdem ve okul türü değişkenlerine ilişkin betimsel analiz bulguları sunulmaktadır.  

Tablo 4. Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

 Varyansın kaynağı Kareler 

toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

sd F P 

Kıdem 1. Gruplar arası 1.56 .78 2 2.09 .12 

Aralığı 2. Gruplar içi 66.34 .37 177   

 Toplam 67.91  179   

Okul  1. Gruplar arası .26 .13 2 .34 .71 

Türü 2. Gruplar içi 67.65 .38 177   

 Toplam 67.91  179   

*p< .05 

 

Tablo 4 incelendiğinde; öğretmenlerin okul müdürlerinin otantik liderliklerine ilişkin algısının, mesleki 

kıdem (p > .05, F = 3.61) ve okul türü (p > .05, F = .34) değişkenlerine göre anlamlı farklılaşmadığı 

görülmektedir. Dolayısıyla öğretmenlerin mesleklerindeki kıdemlerinin ve çalıştıkları okul türlerinin 

(ilkokul, ortaokul ve lise), okul müdürlerinin otantik liderliklerine yönelik algıları üzerinde herhangi bir 

rolünün bulunmadığı söylenebilir.  

SONUÇ 

Bu araştırmada, öğretmenlerin algısına göre; okul müdürlerinin otantik liderlik davranışlarını ―sık sık: 4‖ 

düzeyinde sergiledikleri bulunmuştur. Benzer olarak Demir (2020), çalışmasında; öğretmenlerin otantik 

liderliğe ilişkin algısının ―yüksek düzeyde: 4‖ olduğunu tespit etmiştir. İlişkisiz örneklemler t-testi analizi 

sonuçları; okul müdürlerinin otantik liderliklerine ilişkin öğretmenlerin algısının, cinsiyet ve medeni durum 
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değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermediğini ortaya koymuştur. Demir (2020) de araştırmasında, 

öğretmenlerin otantik liderliğe ilişkin algısının, cinsiyet ve medeni durum değişkenlerine göre anlamlı 

farklılaşmadığını saptamıştır.   

Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre; öğretmenlerin otantik liderlik algısının, yaş değişkenine göre 

anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bu araştırmanın bulgusundan farklı olarak Demir (2020) 

çalışmasında, öğretmenlerin otantik liderlik algısının yaş değişkenine göre anlamlı farklılık sergilemediğini 

bulmuştur. Bu araştırmada, öğretmenlerin otantik liderlik algısının, mesleki kıdem ve çalıştıkları okul türüne 

göre anlamlı farklılaşmadığı belirlenmiştir. Demir (2020) çalışmasında, öğretmenlerin hizmet sürelerine 

göre otantik liderlik algısının farklılaşmadığını; çalıştıkları okul türüne göre ise okul öncesi ile sınıf 

öğretmenleri arasında sınıf öğretmenleri lehine anlamlı farklılaştığını belirlemiştir.  
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Müasir təlim texnologiyaları (kimya elmləri üzrə) fənninin tədrisinin prespektivləri 
[Perspectives of teaching Modern Training Technologies (chemical sciences)] 

Dosent Rəhimə S. Məmmədova 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, ORCID NO:0000-0001-5824-1294)  

Səliqə N. Qəhrəmanova 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

XÜLASƏ  

Biliklərin dinamik artığı müasir dövrdə kadr hazırlığında istifadə edilən fənlərin mütamadi olaraq 

elmi yeniliklərlə təkmilləşdirilməsi, tədrisi məqsədəuyğun olan yeni elm sahələrinə aid tədris-metodik 

materialların işlənib hazırlanması vacib məsələdir.Tədris proqramlarının işlənib hazırlanması prosesində bu 

məsələlərin nəzərə alınması həm kadr hazılığının keyfiyyətini artırır, həm də müvafiq elm sahələrinin 

inkişafını təmin edir. Bu baxımdan müəllim hazırlığında tətbiq edilən Müasir təlim texnologiyaları fənninin 

tədrisinin də prespektivləri mövcuddur. 

Kimya elmlərinin mürəkkəbliyini, öyrənilməsi və öyrədilməsi üçün xüsusi yanaşma üsullarının 

olmasının vacibliyini nəzərə alaraq fənnin tədrisi məsələsinin həssaslıqla – kadr hazırlığına təsirləri və s. 

baxımdan dəyərləndirilməsi məqsədəuyğundur. Kimya elmlərinin həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində 

insan üçün nə qədər faydalı olduğunu nəzərə alsaq, onda  Müasir təlim texnologiyaları fənninin kimya 

elmlərinin tədrisini hədəfləyən xüsusi sahəsinə aid araşdırmaların aparılmasının aktuallığı məlum olar. 

2009-cu ildən başlayaraq aparılan araşdırmalar nəticəsində fənn üçün tədris-metodik  materiallar işlənib 

hazırlanmış və hal-hazırda müvafiq materiallarının təkmilləşdirilməsi davam etdirilir.Araşdırmaların 

nəticələrinin paralel olaraq tədris prosesində tətbiq edilməsi təkmilləşdirmələrin həssaslığına təsir edir.   

Hesab edirəm ki, yalnız bir innovativ təlim texnologiyasının tədrisini nəzərdə tutan və     dəyişkən 

fənlərin tədris proqramına daxil edilməsinə nisbətən elmi yenilikləri özündə ehtiva edən və texnologiyaların 

kompleks mənimsənilməsinə imkan verən Müasir təlim texnologiyaları fənninin tədrisi kadr hazırlığında 

daha çox fayda verə bilər. Bu halda fənnin predmeti zamanla təkmilləşər, mövcud təlim texnologiyalarının 

mənimsənilməsi və müqayisəli dəyərləndirilməsi fənnin sistemli inkişafını, müvafiq elmi-tədqiqat işlərinin 

daha intensiv aparılmasını təmin edə bilər. Bu tendensiya nəticəsində müxtəlif elmlərin və ya elm 

qruplarının tədrisi üçün  tədris-metodik vəsasitlərinin təkmilləşdirilməsi, daha innovativ yeni 

texnologiyaların müəyyənləşdirilməsi labüd olar.   

Aparılan araşdırmalar elmi-pedaqoji əhəmiyyət kəsb edir. 

Açar Sözlər: Kimyanın Tədrisi, Müasir Təlim Texnologiyaları,Təlim Texnologiyalarının 

Təkmilləşdirilməsi 
SUMMARY 

It is important to constantly improve the disciplines used in modern training with scientific innovations, to 

develop the materials related to new fields of science, the teaching of which is expedient. Taking these issues into 

account in the process of developing curricula both improves the quality of staff training and ensures the development 

of relevant fields of science.From this point of view, there are prospects for Modern Training Technologies subject 

applied in teacher prepration process. 

     Considering the complexity of the chemical sciences, the importance of special approaches to the study and 

teaching of the subject, it is expedient to assess the issue of teaching the subject with sensitivity - the impact on staff 

training and other points.  If we take into account how the chemical sciences are useful for people in various fields of 

life, then the urgency of conducting research in a special field of modern training technologies aimed at teaching it 

becomes clear. 

     As a result of research conducted since 2009, teaching materials for the subject have been developed and are 

currently being improved. The parallel application of research results in the teaching process affects the sensitivity of 

improvements. 

    I believe that the teaching of modern training technologies, which involves only one innovative learning 

technology, contains scientific innovations and allows to comprehend mastery of technology, can be more useful in 

staff training than the inclusion of changing subjects in the curriculum. In this case, the subject will improve over 

time, mastering and comparative assessment of existing learning technologies can ensure the systematic development 

of the subject and more intensive research. As a result of this trend, it will be necessary to improve  the aids for 

teaching of various sciences or groups of sciences, and identify more innovative new technologies.  

       The research is of scientific and pedagogical importance. 

Keywords: teaching chemistry, modern training technologies, improvement of training technologies 
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MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏHSĠLDƏ ĠNNOVATĠV YANAġMALAR VƏ ONUN YARATDIĞI BƏZĠ 

PROBLEMLƏR. 
(INNOVATING APPROACHING TO PRE SCHOOL EDUCATION AND SOME PROBLEMS BASED ON IT) 

 

PəriĢan Həsənova 
ADPU-nun Məktəbəqədər təhsilin  pedaqogikası, kafedrasının dosenti 

Annotasiya.  
Məqalədə məktəbəqədər təhsilə müasir innovativ yanaşmalar və onun doğurduğu bəzi problemlər öz əksini 

tapmışdır. Belə qənaətə gəlmək olar ki, bacarıqlı, sosial münasibətlər qurmağı bacaran, mənəvi dəyərlərə 

sahib gələcək vətəndaşın tərbiyəsi təkcə məktəbəqədər təhsilin problemi deyil, bu prosesdə valideynlərin də 

iştirakı vacibdir. Bu mənada yanaşsaq, səriştəli valideyn hazırlığı və onların pedaqoji maarifləndirilməsi 

müasir məktəbəqədər təhsilin aktual problemlərindəndir. 

Açar Sözlər: Müasir Təhsil, Innovativ Yanaşmalar, Səriştəli Valideyn, Məktəbəqədər  Təhsil. 

. 

Annotation.  

In the article concerns with innovating approaching to pre school education which cause some problems. 

We can come to such conclusion that the education of future citizen's who is skillful keeping good social 

relations and owns moral values is not only the problem of education but also parents have to take part in 

this process. 

So if keep such poin of view preparing competentive parents and their pedagogical education is real topical 

issue for modern preschool education. 

Keywords: Modern Education, Innovative Approaches, Competent Parent, Preschool Education 

 

GĠRĠġ / Introduction 

          Hazırda Azərbaycan təhsili sürətlə irəliləyən və daha böyük nailiyyətlər əldə edən dünya təhsilinə 

inteqrasiya edir. Əslində isə təhsil mövcud olduğu cəmiyyətə uyğun və bu cəmiyyəti daha irəli apara biləcək 

şəxsiyyət yetişdirməyi qarşısına məqsəd qoymalıdır. Təhsil təkcə təlim fəaliyyətini həyata keçirmir. Onun 

həm də tərbiyəedici funksiyası da vardır. Təlim L.S.Vıqotskinin dili ilə desək, inkişafı öz arxasınca aparır. 

Deməli, inkişaf etmiş yüksək səviyyəli gələcəyimizi quran vətəndaş təhsilli, milli-mənəvi dəyərlərə sahib, 

geniş və çevik dünyagörüşə malik şəxsiyyət olmalıdır. Hazırda müstəqil dövlətimiz  dünyaya inteqrasiya 

edərək,  iqtisadi, siyasi, elmi-texniki sahədə də müəyyən irəliləyişlər əldə edərək beynəlxalq arenada özünə 

müəyyən mövqe qazandırmışdır. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, hazırda otuz ildən çox əsirlikdə alan 

torpaqlarımız rəşadətli qələbəmizlə düşməndən geri alınmış, bu proseslər indi də davam etdirilir. 

Dövlətimizin daha böyük uğurlar əldə etməsi üçün gələcək nəsil sadaladığımız bütün istiqamətlər üzrə 

fəaliyyət göstərməli, istər elmi-texnoloji, istər siyasi, istər iqtisadi, istərsə də mənəvi-əxlaqi mövqedən 

vətənin inkişafı naminə işlər aparmalı, öz üzərində çalışmalıdır. Prezident İlham Əliyev Gənclər gününə həsr 

olunmuş Respublika toplantısında demişdir: "Bu gün dünya o qədər sürətlə inkişaf edir, texnologiyalar o 

qədər sürətlə qabağa gedir ki, bilik, savad olmadan həyatda öz layiqli yerini tapmaq çox çətindir. Gənclər 

peşəkar olmalıdırlar. Bizim gənclərimiz milli ruhda, vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə 

almalıdırlar...Azərbaycan dəyərləri bizim üçün ən başlıca dəyərlərdir. Bizi bir xalq kimi, millət kimi 

qoruyan, əsrlər boyu assimilyasiyadan qoruyan məhz bizim dəyərlərimiz, ana dilimiz, mədəniyyətimin, 

ədəbiyyatımız, incəsənətimiz olubdur. Azərbaycan gəncləri mütləq milli ruhda tərbiyə almalıdırlar ki, 

gələcəkdə dövlət maraqlarını, xalqımızın milli maraqlarını layiqincə qoruya bilsinlər. Hesab edirəm ki, bu 

iki əsas amil hər bir gənc üçün çox vacibdir ( 01fevral, 1919-cu il). 

              Belə bir gəncin tərbiyəsinə məktəbəqədər dövrdən başlamaq lazımdır. Hələ dünyaya gəlməmişdən 

biz hər bir uşağa bir şəxsiyyət kimi yanaşmalı, onun normal inkişafı və tərbiyəsi üçün mühit yaradılmalıdır. 

Belə sağlam mühit təkcə məktəbəqədər təhsil müəssisəsində deyil, sistemli olaraq ailədə də davam 

etdirilməlidir. Bu əməkdaşlığa necə nail olmaq olar? Necə, hansı yollarla? Onsuz da indiki valideynlər 

uşaqlarının normal inkişaf və tərbiyəsi üçün çox maraqlıdırlar. Hətta əvvəlki valideynlərdən daha çox 

maraqlıdırlar. Elə müasir tərbiyəçi-müəllimlər haqqında da bu fikri demək olar. Ancaq qloballaşan 

dünyamızda, qlobal inteqrasiyalı bir cəmiyyətdə buna necə nail olmaq olar? İnsanların aləmə baxşlar 

sisteminin dəyişdiyi, uşaqların dünyagörüşündə kəskin dəyişikliklərin baş verdiyi bir dövrdə buna necə nail 

olmaq olar? 

     Müasir dövrdə uşaqlar əvvəlki sələflərindən daha itiağıl və dünyagörüşlüdürlər. Onları heyrətləndirmək 

çox çətindir. İstər məktəbəqədər təhsil müəssisələrində, istərsə də ailə mühitində elə inkişaf 
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texnologiyalarından istifadə etmək lazımdır ki, bu istiqamətlər uşaq şəxsiyyətinin inkişafı və onun 

formalaşdırlımasını mümkün etmiş olsun. Məktəbəqədər müəssisələrdə uşaq şəxsiyyətinin inkişafı və 

formalaşması müxtəlif istiqamətlərdə gedir. Bunu aşağıdakı amillərlə bağlamaq olar: 

- rəngarəng və maraqlı oyunlar vasitəsilə; 

- müntəzəm təşkil olunmuş təlim məşğələləri vasitəsilə; 

- uşaqların yaş və fərdi xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla metodiki cəhətdən düzgün təşkil olunmuş əmək 

növləri vasitəsi ilə; 

- gəzinti və ekskursiyalar vasitəsilə; 

- tərbiyəçi-müəllim və müəssisənin digər işçi personalının uşaqlarla sağlam ünsiyyət qura bilməsi ilə.  

          Hazırda məktəbəqədər təhsil müəssisələrində uşaqların bir şəxsiyyət kimi inkişafı və formalaşması 

üçün hər cür şəraitin qurulması üzrə ciddi işlər aparılır. Bu işlər istər dövlət səviyyəsində, istər təhsil 

nazirliyi səviyyəsində, istərsə də məktəbəqədər müəssisələr səviyyəsində aparılır. Nə üçün? Əvvala, 

müstəqil dövlətimiz milli-mənəvi dəyərlərinə sahib, sağlam və müasir texnologiyalara yiyələnməyi bacaran 

vətəndaş, hərtərəfli şəxsiyyət tərbiyəsi üçün maraqlıdır. Bu istiqamət Prezidentimiz İlham Əliyevin 2013-cü 

ildə imzaladığı "Təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası"nda öz əksini tapmışdır. Burada deyilir: "Birinci 

strateji istiqamətdə əsas hədəf kimi səriştəyə əsaslanan şəxsiyyətyönlü təhsil məzmununun yaradılmasını 

diqqət mərkəzində saxlamaqdır. Burada əsas məqsəd təhsilin bütün pillələrində (məktəbəqədər, ümumi, ilk 

peşə - ixtisas, orta ixtisas və ali ixtisas) kurikulumların inkişafına nail olmaqdır. İkinci bir tərəfdən artıq 

bazar iqtisadiyyatına keçidlə bağlı məktəbəqədər təhsildə də sağlam rəqabətin olması bağçaların öz işini 

yüksək tələblərə uyğun qurulmasını tələb edir.  

            Birinci strateji istiqamət səriştəyə əsaslanan şəxsiyyətyönlü təhsil məzmununun yaradılmasına 

yönəlmişdir və təhsilin məktəbəqədər, ümumi, ilk peşə-ixtisas, orta ixtisas və ali olmaqla, bütün pillələri 

üzrə kurikulumların inkişafı kimi vacib hədəfi əhatə edir.  

            "Strategiya"nın strateji hədəflərində göstərildiyi kimi: 

1. Səriştəyə əsaslanan şəxsiyyətyönlü təhsil məzmununun yaradılması. 

1.1.1. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların fiziki və əqli inkişafını, sosiallaşmasını təmin edən, yaradıcılıq 

qabiliyyətlərini üzə çıxaran, onlarda həyati bilik və bacarıqları, davranış qaydalarını aşılayan təhsil 

standartlarının və yeni kurikulumların hazırlanması; 

1.1.2.Uşaqların davamlı inkişafına yönəlmiş pedaqoji fəaliyyətə dəstək vermək məqsədi ilə valideynlərin 

sistemli şəkildə pedaqoji-psixoloji maarifləndirilməsi üçün "Səriştəli valideynlər" proqramının hazırlanması 

[2].  

         Hazırda uşaq şəxsiyyətinin formalaşması üçün məktəbəqədər təhsilin imkanları genişdir. Belə ki, fəal 

təlim metodları ilə təşkil olunmuş təlim məşğələləri, məktəbəqədər təhsil müəssisələrində inkişafetdirici 

təlim mühitinin formalaşdırılması uşaqlarda şəxsiyyəti formalaşdıracaq müsbət əxlaqi keyfiyyətlərin 

yaranmasına xidmət edə bilər. Lakin müasir valideynlər uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasını tamamilə başqa 

istiqamətlərdə görürlər. Onlar uşaqlarına daha çox diqqət ayırır, onların hər işinə qarışır, onları daha çox 

əzizləyirlər. 

         Uşaqda şəxsi iradi-mənəvi keyfiyyətlərin formalaşmasında düzgün təşkil olunmuş uşaq kollektivinin 

böyük rolu vardır. L.S.Vıqotski uşaq üçün ən qiymətli mühit onun öz həmyaşıdları ilə birgə fəaliyyət 

göstərdiyi mühiti hesab edirdi. Çünki bu mühitdə uşaq özünü sərbəst hiss edir, hər biri bərabərhüquqludur, 

onlar belə bir mühitdə öz yaradıcı fantaziyalarını reallaşdıra bilirlər. Belə bir mühitdə uşaq öz yoldaşları ilə 

mənəvi bir bağlılıq hiss edir. Bərabərhüquqluluğa əsaslanan belə bir mühitdə uşaq mütləq səmərəli davranış 

nümunəsi həyata keçirəcəkdir. Təəssüf ki, müasir uşaqların çoxu məktəbəqədər təhsil müəssisəsində tərbiyə 

almadığı üçün belə bir mühitdən kənarda qalır, onların öz həmyaşıdları ilə mənəvi bağlılığı olmur və buna 

görə də onlarda bir çox şəxsi-mənəvi keyfiyyətləri formalaşdırmaq olmur. Eləcə də əksər uşaqların natamam 

ailədə böyüməsi, onların yaxınları ilə ünsiyyətdə olmaması, xüsusilə nənə və babaları ilə əlaqəsizliyi onlarda 

bəzi mənfi iradi keyfiyyətlərin formalaşmasına səbəb olur ki, belə uşaqlar gələcəkdə məktəb mühitinə də 

uyğunlaşa bilmir, təlimdə və sinif yoldaşları ilə münasibət qurmaqda çətinlik çəkirlər.  

        Təsadüfi deyildir ki, uşaqların müasir dünyagörüşə uyğun tərbiyəsində ailə təhsil müəssisələri qədər 

maraqlıdırlar. İlk baxışda belə düşünmək olar ki, müasir valideyn uşaqlarını çox yaxşı tanıyır, onlara 

yanaşma tərzlərini bilir, uşağının tərbiyəsində onların heç bir məsləhətə ehtiyacları yoxdur. Onlar elə 

düşünürlər ki, müasir uşaq 2-3 dil bilməli, məktəbə gedənə qədər əlifbanı öyrənməli, yazı yazmağı və 

oxumağı bacarmalıdır. Görünür, bəzi ali təhsilli valideynlərin belə uşaqlarının tərbiyəsi baxımından pedaqoji 

maarifləndirməyə ehtiyacları vardır. Müşahidələrimiz onu deməyə əsas verir ki, əksər məktəbəqədər təhsil 
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müəssisələrində uşaqlar uşaqlıq həyatı keçirmirlər. Məşğələdən sonra bütün yaş qrupları üzrə uşaqlar 

qruplara bölünür: bir qisim uşaqlar xarici dilləri öyrənmək üçün, bir qismi şahmat,  gimnastika və s. 

öyrənmək üçün ayrlırlar. Beləliklə, uşaqlar ictimai müəssisədə olsalar da sosiallaşa bilmirlər. Onların birgə 

oynamaq, gəzmək, səmimi ünsiyyət qurmaq üçün vaxtları qalmır. Qayğısız uşaqlıq dövrünü yaşaya 

bilməyən müasir uşaqların reablitasiya mərkəzlərinə üz tutmalarının bir səbəbi də bəlkə də budur. Uşaq 

demək olar ki, uşaqlığını yaşamır. "Yüksək savada malik" valideynlər uşaqlarını yüksək intellektli, müasir 

dünyagörüşlü şəxsiyyət kimi görməyə tələsirlər. Haqlı olaraq Prezidentimiz İlham Əliyevin 2013-cü ildə 

imzaladığı "Təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası"nda uşaqların davamlı inkişafına yönəlmiş pedaqoji 

fəaliyyətə dəstək vermək məqsədi ilə (məhz bu problemi həll etmək üçün) valideynlərin sistemli şəkildə 

pedaqoji-psixoloji maarifləndirilməsi üçün "Səriştəli valideynlər" proqramının hazırlanması öz əksini 

tapmışdır. Görünür, müasir valideynlərin pedaqoji maarifləndirməyə ehtiyacı vardır.  Doğrudan da müasir 

fiziki və əqli inkişafa, yaradıcı qabiliyyətə malik, sosiallaşmış, həyati bacarıqlara sahib  məktəbəqədər yaşlı 

uşaq heç də uşaqlığının əlindən alınması hesabına məktəbdə öyrədiləcək bilikləri erkən öyrənməyə məhkum 

edilmiş uşaq deyil. İnnovativ təhsildə bunlar nəzərə alınmalıdır. 

Nəticə / Conclusion 
              Araşdırmalarımızın nəticəsi sübut edir ki, məktəbəqədər yaşlı uşaqların hərtərəfli inkişaf və 

tərbiyəsi üçün ən vacib və qiymətli mühit onların öz həmyaşıdları ilə birlikdə aldığı məktəbəqədər təhsil 

mühitidir. Lakin bu mühit düzgün təşkil olunmazsa, nəinki uşaqların sosial münasibətlərində, hətta onların 

ümumi inkişafında da problemlər yaranacaqdır. Uşaqların yaş və idrak imkanlarından qat-qat yüksək 

yüklənməsi onların ümumi inkişafına mənfi təsir edəcəkdir. Bu sahədə aktiv tərəf olan valideynlər pedaqoji 

maarifləndirilməsinə ehtiyac vardır.  
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ÖZET 

Amaç: Yapılan çalışmanın amacı Azerbaycan‘da kadınların yükseköğretimde bölüm seçmelerinde etkili 

olan faktörleri araştırmaktır. Kadının toplumdaki durumunu araştıran bir literatür olsa bile, özellikle 

yükseköğretimde kadının durumuna ilişkin araştırma eksikliği vardır. Araştırma akademik araştırmalara yeni 

bir bakış açısı sağlamayı amaçlamıştır. 

Yöntem: Azerbaycan yükseköğretiminde lisans düzeyinde eğitim gören Azerbaycanlı kadın öğrencilerin 

görüşlerinin saptanmasını içeren bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada yarı 

yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Veriler, öğrencilere yarı yapılandırılmış görüşme formu 

uygulanarak ve çevrimiçi görüşmeler yapılarak toplanmıştır. Görüşme soruları 9 açık uçlu soru halinde 

sorulmuştur. Görüşme sürecinde araştırmanın dış güvenirliğini artırmak için benzer özelliklere sahip 

öğrencilerle çalışılarak veriler toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2020–2021 eğitim-öğretim 

yılında Azerbaycan Üniversitelerinde lisans düzeyinde öğrenim görmekte olan kadın öğrencileri 

oluşturmuştur. Araştırmaya katılan öğrenciler lisans düzeyinde eğitim görmektelerdir ve yaş aralıkları 18-

24 şeklindedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin lisans eğitimi gördükleri alanlar felsefe, coğrafya 

öğretmenliği, tarih öğretmenliği, bilgisayar mühendisliği, Amerikan çalışmaları, Rus çalışmaları, ekonomi, 

şirket yönetimi, psikoloji, biolog, üroloji, travmatoloji-ortopedi şeklinde değişiklik göstermektedir. 

Bulgular: Katılımcıların görüşme sorularına verdikleri yanıtlar sonucunda Azerbaycan yükseköğretiminde 

kadınların bölüm seçimini etkileyen en önemli faktörün aile, toplum, iş olanakları, puan yetmezliği olduğu 

saptanmıştır. Bundan başka sağlık engeli olduğundan, sadece bölümün ismi cazip geldiğinden, farklı bilgi 

edinme isteğinden, bilgisizlikten, umut vad eden meslek olduğundan, yanlış kodlama gibi sebeplerden 

okudukları bölümleri seçtikleri görülmüştür. Üniversite prestiji ve saygınlığının, ekonomik durumun, 

küreselleşmenin her alanda olduğu gibi bölüm seçiminde de etkili olduğu saptanmıştır. Özellikle 

öğrencilerin yurtdışına gitme isteğinin olması bölüm seçiminde etkili bir faktör olarak saptanmıştır. 

Sonuç: Araştırma sonucunda aile baskısının, toplumsal kültürün, sosyal çevrenin yükseköğretim bölüm 

seçiminde çok etkili faktör olduğu saptanmıştır. Bundan başka öğretmenlerin de özellikle kadınların bölüm 

seçiminde etkili fatör olduğu sonucuna varılmıştır. Bundan başka iş yükünün, iş bulma olanaklarının 

kadınların bölüm seçiminde etkili olduğu görülmüştür. İş yükü hangi alanda azsa, kadın ailesine daha fazla 

zaman ayırabileceğini düşündüğü alanlara yönelmekte ve ya yöneltilmekte olduğu sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Yükseköğretim, nitel araştırma 

Abstract 
Purpose: The aim of the study is to investigate the factors that affect women's choice of higher education in 

Azerbaijan. Even though there is a literature investigating the situation of women in society, there is a lack 

of research on the situation of women, especially in higher education. The research aimed to provide a new 

perspective to academic research. 

Method: Qualitative research method was used in this research, which includes the determination of the 

views of Azerbaijani female students studying at the undergraduate level in Azerbaijani higher education. 

Semi-structured interview method was used in the research. The data were collected by applying a semi-

structured interview form to the students and by conducting online interviews. Interview questions were 

asked in the form of 9 open-ended questions. In order to increase the external reliability of the research 

during the interview process, data were collected by working with students with similar characteristics. The 

study group of the research consisted of female students studying at undergraduate level in Azerbaijan 

Universities in the 2020-2021 academic year. The students participating in the research are studying at the 

undergraduate level and their age range is 18-24. The fields of undergraduate education of the students 

participating in the research vary as philosophy, geography teaching, history teaching, computer 

engineering, American studies, Russian studies, economics, company management, psychology, biologist, 

urology, traumatology-orthopedics. 

 

Results:  : As a result of the answers given by the participants to the interview questions, it was determined 

that the most important factor affecting women's choice of department in Azerbaijan higher education was 
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family, society, job opportunities, and score insufficiency. In addition, it was observed that they chose the 

departments they studied for reasons such as health barriers, only the name of the department was attractive, 

the desire to obtain different information, ignorance, a promising profession, and incorrect coding. It has 

been determined that the prestige and prestige of the university, the economic situation, globalization are 

also effective in the selection of the department, as in every field. In particular, the desire of students to go 

abroad was determined as an effective factor in the selection of the department. 

Conclusion: As a result of the research, it has been determined that family pressure, social culture and social 

environment are very effective factors in choosing a higher education department. In addition, it was 

concluded that teachers, especially women, are effective factors in the selection of departments. In addition, 

it has been observed that the workload and job opportunities are effective in women's department selection. 

It has been concluded that in which field the workload is less, the woman tends or is directed to the fields 

that she thinks can spare more time for her family. 

Keywords: Education, Higher Education, Qualitative Research 
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CREATIVE WRITING AS A WAY TO PREPARE UKRAINIAN HIGH SCHOOL STUDENTS FOR 

WRITING  SECTION OF EXTERNAL INDEPENDENT TESTING (EIT) IN ENGLISH 
 

Oleksandr Katashov 
Kharkiv Secondary School 37, ORCID NO:https://orcid.org/ 0000-0002-1841-8881 

 

ABSTRACT 

As part of providing equal and fair access to quality education, the Ministry of 

Education and Science has introduced and implemented the so-called External 

Independent Testing (EIT) of graduates from general secondary education, who want to pursue further 

studies. This is a form of national entrance exam to higher education that constitutes one of the most 

significant reforms in the Ukrainian education system since independence. The EIT is mandatory for 

students intending to pursue further studies. The EIT is offered in the following 11 subjects: Ukrainian, 

mathematics, history of Ukraine, world history, geography, biology, chemistry, physics, foreign languages 

(English, French, German, and Spanish), basic economy and basic law.  

The EIT in English contains four sections: listening, reading, use of language, and writing. 

In our opinion, writing in a second language is really challenging due to the limit of a word-stock of an 

average high school student and one of the possible solutions is to multiply it. 

We believe, the mentioned above problem might be resolved, provided we introduce   the Creative Writing 

(CW) as a creative tool.  

Nick  Everett states that Creative writing is any writing that goes outside the bounds of normal 

professional, journalistic, academic, or technical forms of literature, typically identified by an emphasis on 

narrative craft, character development, and the use of literary tropes or with various traditions of poetry and 

poetics(Nick Everett, 2005) . 

There can be found a lot more definitions of the term, but there is one that 11 Grade students of Kharkiv 

Secondary School 37 offered: - Creative Writing is writing that expresses what the writer thinks and feels 

in an imaginative way.  

According to Alan Maley, creative writing normally refers to the production of texts which have an aesthetic 

rather than a purely informative, instrumental or pragmatic purpose. We believe that such texts may take a 

vast array of forms. They may turn out as poems, tales and stories.  The chief distinguishing characteristics 

of CW texts is an engagement with language (Dornyei Zoltan, 2001).        

Why Creative Writing (CW)? 

1. CW helps develop L1 and L2 at all the levels including grammar and vocabulary. 

2. It involves gamification of a foreign language acquisition. 
3. CW puts the emphasis on the right side of the brain, with a focus on feelings, physical sensations, and 

intuition(Spiro Jane, 2007) . 

4. It boosts self-confidence and self-esteem within the language learners. 

5. Promotes the development of group cohesiveness. 

6. Increases the students‘ expectation of success in particular tasks and in learning in general. 

7. Expands learner satisfaction. 

8. Finally, CW leads into more creative reading.  Likewise, the development of aesthetic reading skills (Kramsch , 

1993), provides learners with a better understanding of textual construction, and this feeds into their writing. 

Creative writing is usually taught in a workshop format and hardly ever at school during the formal classes 

in L2. We think we can fill this gap and introduce elements of creating writing to: 

Improve students‘ language and speech competences 

 Enlarge their vocabulary 

 Boost students‘ creativity 

 Help prepare their EIT in English 

Thereby, in this article, we are going to share our experience in the field of using CW as part of preparation 

of the high school students to the writing section of External Independent Testing (EIT) in English. 

 We presume, that our approach to the CW as a method, will not only serve as a beneficial tool for the 

production of texts which have an aesthetic purpose, but to creating a set of activities including materials for 

improving listening, reading, and writing skills of our students. It can boost their creative potential, bridging 

the gap between teaching and art as well 
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Here is the full explanation of how we do it at the lessons of English with the students of 11 Grade (III 

level), who continue education at senior (upper) secondary school. 

1. We choose the lexis. It might be anything: idioms, collocations, and phrasal verbs. The important thing is 

the vocabulary units must not have anything in common, that is to say, be out of any context. 

2. The students and a teacher try to make sentences with the chosen idioms to remember their meanings and 

pre-create the context. 

3. The class performs a brainstorming session to coin the ideas for writing. 

4. Once it has been decided what to write about, the teacher or any of the students suggests the opening 

phrase or sentence. For example: It was in early November.  

5. The students, including the teacher, take turns and create the text submitting sentences one by one to have 

used all of the idioms. 

6. After the text is completed, we do proofreading and write it down into the copybooks. 

7. The teacher records the story and converts it into the audio file to be used for listening training. 

8. After the lesson is over the teacher may ask students to turn the piece of reading in to a comic strip.  

9. Moreover, since our experiment in CW had  resulted in a complex creative writing process, we created a 

text, a comic strip and had an audio file recorded, we can go further and make a set of supplementary 

assignments to work with a new text for reading purposes solely and not only that. 

Conclusion: 

We described our approach to implementing Creative Writing in the process of preparation of high school 

students to the writing section of Ukraine Exam Focus Complex Tests in English. We hope it can be useful 

not only for educators and students, but to all those interested in learning English as a foreign language. 

Keywords: EIT, Creative Writing, gamification, experiment, context 
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ÖZET 

Okul yöneticilerinin toplumlarda meydana gelen gelişmelere hızlı bir şekilde uyum sağlaması 

gerekmektedir. Bu kapsamda okul yöneticisinin öncelikli görevi, yaşanan teknolojik gelişmelere göre ihtiyaç 

duyulan öğretimi sağlamak ve okulların dijital dönüşümüne başarılı bir şekilde liderlik edebilmektir. Bu 

araştırmada öncelikle, ortaokullarda görev yapan yöneticilerin teknolojik liderlik yeterliliklerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında ortaokul yöneticilerinin teknolojik liderlik 

yeterliliklerinin görev türü, okul türü, mesleki kıdem, cinsiyet, yaş, eğitim durumu, bilişim teknolojileri 

alanında hizmet içi eğitim alma durumu ve okullarında BT sınıfı var olma durumuna göre anlamlı farklılık 

gösterip göstermediği incelenmiştir. Betimsel tarama modelinde tasarlanan bu araştırmada nicel araştırma 

yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verileri, İzmir ili merkez ilçelerinde resmi ve özel ortaokullarda görev 

yapan ve veri toplama formuna eksiksiz geri dönüş yapan kolay ulaşılabilir rastgele örnekleme yöntemiyle 

352 müdür ve müdür yardımcısından toplanan veriler üzerinden analiz edilmiştir. Veri toplama aracı olarak, 

Hacıfazlıoğlu vd. (2011)‘nin ―Okul Müdürlerinin Teknolojik Liderlik Öz-Yeterlilikleri Ölçeği‖ 

kullanılmıştır.  

Araştırma sonuçlarına göre ortaokul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterliliklerinin ―yeterli‖ 

düzeyinde olduğu ve görev yaptıkları okul türüne, mesleki kıdeme, yaşa, eğitim durumuna, hizmet içi eğitim 

alma durumlarına ve okullarındaki BT sınıfı durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği 

görülmüştür. Ortaokul yöneticilerinin görevine göre teknoloji liderliği yeterlilik görüşleri incelendiğinde 

anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Vizyoner liderlik, dijital çağ öğrenme kültürü, sistematik gelişim ve dijital 

vatandaşlık boyutlarında ortaokul müdürlerinin yeterlilikleri, ortaokul müdür yardımcılarından anlamlı 

düzeyde daha yüksektir. Ortaokul yöneticilerinin cinsiyetlerine göre teknoloji liderliği yeterlilik görüşleri 

incelendiğinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Vizyoner liderlik, dijital çağ öğrenme kültürü, profesyonel 

uygulamada mükemmellik, sistematik gelişim boyutlarında erkek ortaokul yöneticilerinin yeterliliklerinin 

kadın ortaokul yöneticilerinden anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Teknolojik Liderlik Yeterlilikleri, Teknolojik Lider, Okul Yöneticisi 

GĠRĠġ 

Değişimlerin hızlı yaşandığı bu çağda, bilgi ve teknoloji hayatın her yerinde her an etkin bir şekilde 

kullanılır durumdadır. Üretim sanayide, ticarette, kamu kurum ve kuruluşlarında, sağlıkta, ulaşımda, 

güvenlikte, hizmet sektöründe, sporda ve günlük hayatta teknoloji alanında yaşanan değişimler ve gelişmeler 

yaşamımızı derinden etkilemektedir. Eğitim kurumları bu teknolojik değişim ve gelişmelerden en çok 

etkilenen kurumlardan biridir. Her yeni teknolojik gelişme toplumun değer yargılarından yaşam düzeyi ve 

ilişkilere kadar bir dizi değişiklik yaratmaktadır (Doğan, 2010). Bu değişimin ve gelişimin 

sağlanabilmesinde en önemli ayak eğitimindir. Eğitim süreci içerisinde teknolojinin amacına uygun ve 

işlevsel kullanımı değişimin olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlar. 

ABD‘de bulunan ISTE tarafından Yöneticiler İçin Ulusal Eğitim Teknoloji Standartları (NETS-A) 

geliştirilmiştir. Ury (2003) NETS-A standartlarının, okul yöneticileri için teknik bilgilerini arttırma, vizyon 

geliştirme, diğer birleşenlere model olma, öğretmenleri güdüleme ve bütün okul çevresinde teknoloji 

uygulamaları için fikir üreterek çeşitli etkinlikler gerçekleştirmelerini sağlama amacıyla geliştirildiğini 

belirtmektedir. Bilgi toplumunda okul modelini anlayarak okullarda değişimi başlatan, uygulayan ve 

yöneten, teknolojik kaynaklarla okulların karmaşık gereksinimlerini karşılayan, yeni okul yapısında 

verimliliği artırmak için çözümler üreten ve kurumun geleceği hakkında karar verebilen okul yöneticileri 

hedeflemektedir (Demirsoy, 2016). 

ISTE (2009) NETS-A standartları; vizyoner liderlik, dijital öğrenme kültürü, profesyonel 

uygulamada mükemmellik, sistematik gelişim ve dijital vatandaşlık olmak üzere beş boyuttan oluşur 

(Hacıfazlıoğlu vd., 2010). Vizyoner liderlik, eğitim yöneticilerinin tüm kurumda kapsamlı bir teknoloji 

bütünleşmesini sağlamak için mükemmeliyeti ve dönüşümü destekleyen ortak bir vizyonun geliştirilmesine 

ve uygulanmasına ilham vermesi ve liderlik etmesidir. Dijital çağ öğrenme kültürü, eğitim yöneticilerinin 
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tüm öğrenciler için ayrıntılı, uygun ve ilgi çekici eğitim sağlayan dinamik bir dijital çağ öğrenme kültürü 

oluşturması, desteklemesi ve bunun sürdürülmesini sağlamasıdır. Profesyonel uygulamada mükemmellik, 

eğitim yöneticilerinin çağdaş teknolojilerin ve dijital kaynakların bütünleştirilmesi yoluyla öğrencilerin 

öğrenmesini geliştirmek için eğitimcileri güçlendiren profesyonel öğrenme ve yeniliğe dayalı ortamları 

desteklemesidir. Sistematik gelişim, eğitim yöneticilerinin bilgi ve teknoloji kaynaklarının etkili kullanılarak 

örgütün sürekli gelişimi için dijital çağ liderliğini ve yönetimini sağlamasıdır. Dijital vatandaşlık, eğitim 

yöneticilerinin dijital kültürün gelişimini destekleyici sosyal, etik, yasal konu ve sorumluluklara ilişkin bir 

anlayış tasarlaması ve geliştirmesidir (Görgülü vd., 2013).  

NETS-A standartları incelendiğinde okul müdürlerinden okul içindeki ve dışındaki paydaşlarla daha 

çok iş birliği kurmaları, teknolojinin etkin kullanımına yönelik çalışmalara katılarak ve okuldaki paydaşları 

bu konudaki eğitimlere yönlendirerek teknoloji uygulamalarına desteklemeleri beklenmektedir. Bununla 

birlikte okul müdürlerinin başarılı teknoloji kullanımına yönelik çalışmalar yapmaları ve dijital kültür 

anlayışının yerleşmesinde rol oynamaları istenmektedir (Eren, 2010). Bu standartlar, okulöncesi eğitimden 

itibaren ortaöğretimin tamamlanmasına kadar olan tüm kademelerde okul yöneticilerinin teknolojiyle 

bütünleşmesinde etkili bir lider olabilmeleri için sahip olmaları gereken bilgi ve becerileri açıklamaktadır 

(Eren ve Kurt, 2011). Sujo-Montes ve Gallagher (2010)‘e göre bu standartlar, temel olarak okul 

müdürlerinin teknoloji kullanımında yetkin olmalarını ve teknolojiyi öğretim programının önemli bir parçası 

olarak görmelerini beklemektedir. 

Alanyazın incelendiğinde yurtiçi ve yurtdışında yapılan okul yöneticilerinin teknolojik liderlik 

yeterliliklerinin incelenmesine yönelik araştırmalarda çoğunlukla NETS-A‘nın kullanıldığı görülmektedir 

(Anderson ve Dexter, 2005; Redish ve Chan, 2007; Akbaba Altun, 2008; Banoğlu, 2011; Hacıfazlıoğlu vd., 

2010; Eren ve Kurt, 2011; Richardson ve McLeod, 2011; Richardson vd., 2013; Alsaleh ve Husni, 2014; 

Raman vd., 2014; Sağbaş Karataş, 2019). 

Teknoloji Lideri Olarak Okul Yöneticileri 

Okul müdürleri, teknoloji liderleri olarak yeni rolleri için hazır bulunmamaktadır ve bu nedenle 

okullarında bilgi ve iletişim teknolojileri sonuçlarını elde etmek için gereken hem insan hem de teknik 

kaynakları geliştirmek için mücadele etmek durumunda kalmaktadırlar (Flanagan ve Jacobsen, 2003). 

Okullarda teknolojinin eğitime etkili bir şekilde kaynaştırılması sürecinde okul yöneticilerinin sahip olduğu 

teknoloji liderliği yeterliliklerinin son derece önemli olduğu söylenebilir. Bilişim teknolojilerini öğretme 

öğrenme sürecine etkili bir biçimde entegre edilmesi ve teknolojik kaynakların yönetilebilmesi okul 

yöneticilerinin görevleri arasındadır (Gökoğlu, 2014). Okul yöneticileri, eğitim teknolojilerinin okula 

transferi ve etkin kullanımı için okul içerisindeki en yetkili kişidir. Teknoloji entegrasyonu için özellikle 

çevresel baskılar, eğitim yöneticilerine yeni sorumluluklar yüklemektedir.  

Teknolojinin eğitimde hızla genişleyen kullanımı, müdürlerin teknoloji liderleri olarak 

hazırlanmasına duyulan ihtiyacı da beraberinde getirmiştir. Her ne kadar müdürlerin teknoloji liderleri 

olarak hazırlanmasına ihtiyaç duyulsa da çoğu şu anda bu rol için hazır değildir. Okullarının başarılı bir 

teknoloji entegrasyonunda liderlik edebilmesi için okul müdürlerinin buna hazırlanması çok önemlidir 

(Esplin, 2017). Teknoloji konusunda yeterli düzeyde bilgi ve beceriye sahip bir okul yöneticisi, liderlik 

rolünü bu alanda da sürdürerek, çağın eğitim teknolojilerinin kurumunda etkili biçimde kullanılması için 

ortamları uygun hale dönüştürebilir. Okul yöneticisi, eğitim ile gelişen teknolojiyi buluşturan MEB‘in 

yürüttüğü birçok projenin (FATİH, EBA, e-Okul, Teknofest Kodlama Eğitimleri, STEM, vb.) okullarda 

etkin bir şekilde hayata geçirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Bilgi çağının okulunu yönetecek olan 

okul yöneticisinin teknolojik yeterlikleri önem taşımaktadır (Ulukaya vd., 2017). 

Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterliliklerinin yeterli seviyede olması teknolojik liderlik 

kapsamında yer alan görevlerini yerine getirebilmelerinde de önemli bir yer oluşturmaktadır. Bu sebeple 

ortaokul yöneticilerinin görüşlerine göre teknoloji liderlik yeterliliklerinin araştırılmasına gerek 

duyulmuştur. Ortaokul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterliliklerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi 

araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın problem cümlesi; ―Ortaokul 

yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlilikleri ne düzeydedir?‖ şeklinde belirlenmiştir. Bu problem cümlesi 

doğrultusunda; 

Bu araştırmada aşağıdaki sorulara ilişkin cevaplar aranmıştır: 

 Ortaokul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlilikleri, vizyoner liderlik, dijital öğrenme kültürü, profesyonel 

uygulamada mükemmellik, sistematik gelişim ve dijital vatandaşlık boyutları ne düzeydedir? 
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 Ortaokul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlilikleri toplamda ve boyutlarında görev türü, okul türü, 

mesleki kıdem, cinsiyet, yaş, eğitim durumu, bilişim teknolojileri alanında hizmet içi eğitim alma durumu ve 

okullarındaki bilişim teknolojileri sınıfı durumu değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

YÖNTEM 

AraĢtırmanın Modeli 

İzmir Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel ortaokullarda görev yapan 

yöneticilerin; müdür ve müdür yardımcılarının teknolojik liderlik yeterlilikleri incelenmiştir. Ortaokul 

yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterliliğine hangi düzeyde sahip olduğunun araştırılması amacıyla tarama 

modellinde tasarlanmış betimsel bir çalışmadır. Betimsel yöntem, verilen bir durumu mümkün olduğunca 

tam ve dikkatli bir şekilde tanımlar (Büyüköztürk vd., 2014). Bir konuya ya da olaya ilişkin grubun 

görüşlerinin ya da beceri, yetenek, tutum vb. özelliklerinin belirlendiği diğer araştırmalara göre daha büyük 

örneklemler üzerinden verilerin toplanmasını amaçlayan çalışmalara tarama araştırması denir (Frankel vd., 

2012). Buna bağlı olarak, araştırmada tarama modeliyle ortaokul yöneticilerinin, teknolojik liderlik 

yeterlilikleri betimlenmeye çalışılmıştır. Ortaokul yöneticilerinin görev türü, okul türü, mesleki kıdem, 

cinsiyet, yaş, eğitim durumu, BT alanında hizmet içi eğitim alma durumu ve okullarında BT sınıfı var olma 

durumuna göre teknolojik liderlik yeterliliklerinin farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. 

Evren ve Örneklem 

Araştırmada, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü‘nden Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bulunan 

tüm resmi ve özel ortaokullar için araştırma izni alındıktan sonra Bornova, Bayraklı, Çiğli, Karşıyaka, 

Karabağlar, Gaziemir ve Balçova ilçeleri çalışma evreni olarak belirlenmiştir. Çalışma evrenindeki ilçelerde 

bulunan tüm resmi ve özel ortaokullardaki okul yöneticilerine uygulama gönüllülük esasına dayalı olarak 

kolay ulaşılabilir rastgele örnekleme yöntemiyle yapılmıştır. Kolay ulaşılabilir rastgele örnekleme 

yönteminde araştırmacı, ihtiyaç duyduğu büyüklükteki bir gruba ulaşana kadar en ulaşılabilir olan 

katılımcılardan başlamak üzere örneklemini oluşturmaya başlar ya da en ulaşılabilir ve maksimum tasarruf 

sağlayacak bir durum, örnek üzerinde çalışır (Cohen vd., 2007). Toplam 386 okul yöneticisine ulaşılmıştır. 

Araştırma, veri toplama formuna eksiksiz geri dönüş yapan 352 yöneticinin verileri üzerinden analiz 

edilmiştir. Araştırmaya katılan ortaokul yöneticilerinin %34,1‘i (N=120) müdür, %65,9‘u (N=232) müdür 

yardımcısıdır. Buna göre araştırmaya katılan yöneticilerin çoğunluğu müdür yardımcılarından oluşmaktadır. 

Yöneticilerin %5,7‘si (N=20) 1-5 yıl, %12,2‘si (N=43) 6-10 yıl, %23,3‘ü (N=82) 11-15 yıl, %22,2‘si 

(N=78) 16-20 yıl ve %36,6‘sı (N=129) 21 yıl ve üzeri mesleki kıdeme sahip olduğu görülmektedir. Buna 

göre araştırmaya katılan yöneticilerin çoğunluğunun 21 yıl ve üzerinde mesleki kıdemi vardır, deneyimli 

yöneticilerin sayıca ağırlıkta olduğu söylenebilir. Yöneticilerin %63,9‘u (N=225) erkek, %36,1‘i (N=127) 

kadındır. Buna göre araştırmaya katılan yöneticilerin çoğunluğu erkek yöneticilerden oluşmaktadır. 

Araştırmaya katılan ortaokul yöneticilerinin %4,3‘ü (N=15) 30 ve altı yaş arası, %44,3‘ü (N=156) 31-40 yaş 

arası, %32,1‘i (N=113) 41-50 yaş arası, %19,3‘ü (N=68) da 51 yaş ve üzeridir. Buna göre araştırmaya 

katılan yöneticilerin çoğunlukla 31-40 ve 41-50 yaş aralıklarında olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan 

ortaokul yöneticilerin %80,7‘si (N=284) lisans ve %19,3‘ü (N=68) lisansüstü mezunudur. Buna göre 

araştırmaya katılan yöneticilerin çoğunluğu lisans mezunu yöneticilerden oluşmaktadır. Yöneticilerin 

%75,6‘si (N=266) BT alanında hizmet içi eğitim almışken, %24,4‘ü (N=86) BT alanında hiçbir hizmet içi 

eğitim almamıştır. Araştırma çoğunlukla BT alanında hizmet içi eğitim alan yöneticilerden oluşmaktadır. 

Araştırmaya katılan yöneticilerin %66,5‘inin (N=234) okulunda BT sınıfı bulunmaktadır, %22,7‘sinin 

(N=80) okulunda var olan BT sınıfı kapatılmıştır, %10,8‘inin (N=38) okulunda BT sınıfı hiç kurulmamıştır. 

Araştırmaya katılan yöneticilerinin çoğunun okulunda BT sınıfı bulunmaktadır. 

Veri Toplama Aracı 

Çalışmada kullanılan ortaokul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterliliklerini ölçmeye yönelik 

ölçeğin birinci bölümünde demografik değişkenler yer almaktadır. Ölçeğin ikinci bölümde ise ortaokul 

yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterliliklerini belirlemek için ISTE‘nin hazırlamış olduğu NETS-A 

çerçevesini Türkçeye uyarlayan Hacıfazlıoğlu vd. (2011)‘nin 26 maddelik ―Eğitim Yöneticilerinin 

Teknolojik Liderlik Öz-Yeterlik‖ 5‘li Likert tipi derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe 

uyarlamasının kullanımı için gerekli izin araştırmacıdan alınmıştır. 

Ölçek vizyoner liderlik, dijital öğrenme kültürü, profesyonel uygulamada mükemmellik, sistematik 

gelişim ve dijital vatandaşlık olmak üzere beş boyuttan oluşmaktadır. Bu çalışmadaki Cronbach alfa 

güvenirlik değerleri genel toplamda .97 iken boyutlarda ise .88 ile .93 arasında değişmektedir. Cronbach alfa 

katsayısını yorumlarken katsayı 1‘e yaklaştıkça ölçekte yer alan maddelerin iç tutarlılığının yüksek olduğu 

sonucuna ulaşılır (Yang ve Green, 2017). Ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı 0,80≤a<1,00 aralığında ise 
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ölçeğin güvenilirliği yüksektir (Özdamar, 2004). Dolayısıyla 26 maddeden oluşan yeterlilik ölçeğinin 

yüksek derecede güvenilir olduğu görülmektedir. Bu bulgular, ölçeğin genel ve faktörler itibarıyla 

güvenirliğinin pozitif yönde yüksek düzeyde olduğu ve orijinal ölçekle uyumlu olduğu şeklinde 

yorumlanabilir. 

Ölçeğin faktör analizi için uygunluğuna Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Barlett Sphericity testi 

kullanılarak bakılmıştır. Buna göre KMO değeri ,965; Bartlett‘s testi 8511,736 (p=,000) olarak anlamlı 

bulunmuştur. Büyüköztürk vd. (2014)‘nin de belirttiği gibi KMO değerinin. 60‘tan yüksek olması ve Barlett 

değerinin anlamlı bulunması örneklemden elde edilen veri setinin faktör analizi için uygun olduğunu 

göstermektedir. Ölçeğin varyans açıklama oranı %60,45‘tir. Sosyal bilimlerde çok faktörlü bileşenler için 

açıklanan varyansın %40 ile %60 arasında olması yeterli olarak kabul edilir (Çokluk vd., 2012). Bu ölçeğin 

faktör yapısının yeterli güçte olduğunu göstermektedir. 

Veri Analizi 

Toplanan form verileri üzerinden araştırmaya ilişkin analizler SPSS 22.0 yazılımı ile yapılmıştır. 

Anlamlılık ,05 düzeyinde dikkate alınmış ve tablo altında belirtilmiştir. Okul yöneticilerinin demografik 

özelliklerine ilişkin yapılan istatistiksel analizlerde katılımcı sayısı (N), frekans, yüzde (%), ortalama  ve 

standart sapma (ss) değerleri kullanılmıştır.  

Değişkenler arasında karşılaştırma yapmadan önce verilerin normallik dağılım analizi yapılmıştır ve 

Teknoloji Liderlik Yeterlilikleri Ölçeği‘nden elde edilen toplam puanların normallik şartını sağladığı ortaya 

çıkmıştır (çarpıklık = -.807; basıklık=.330). Huck (2012), verilerin normal dağılım gösterebilmeleri için 

çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1 ile +1 arasında değişmesi gerektiğini ifade etmektedir. 

 Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterliliklerinin görev türü, okul türü, cinsiyet, eğitim 

durumu, bilişim teknolojileri alanında hizmet içi eğitim alma durumu ve okullarında BT sınıfı var olma 

durumuna göre fark gösterip göstermediğini belirlemek için parametrik testlerin önkoşullarının sağlandığı 

bağımsız gruplar t-testi veya tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Bağımsız gruplar T-testi iki 

ilişkisiz örneklem ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını test etmek için kullanılır. Tek 

yönlü varyans analizi, ilişkisiz iki ya daha çok örneklem ortalaması arasındaki farkın anlamlı olup 

olmadığını belirlemek için kullanılır (Büyüköztürk, 2007).  

5‘li likert tipi derecelendirme ölçeğine verilen cevapların değerlendirilmesinde aralıkların eşit olduğu 

varsayılmış, aritmetik ortalamalar için puan aralığı 0,80 olarak hesaplanmıştır (Puan Aralığı = (En Yüksek 

Değer – En Düşük Değer)/ En Yüksek Değer = (5 – 1)/5 = 4/5 = 0,80). Bu hesaplamaya göre aritmetik 

ortalamalar 1.00- 1.79 (çok az yeterli), 1.80-2.59 (az yeterli), 2.60-3.39 (kısmen yeterli), 3.40-4.19 (yeterli) 

ve 4.20-5.00 (çok yeterli) olarak belirlenmiştir. 

BULGULAR 

Ortaokul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlilik düzeyleri 

Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterliliklerinin ne düzeyde olduğunu belirlemek için teknoloji 

liderlik yeterliliklerinin ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 1‘de verilmiştir. 

Tablo 1. 

Ortaokul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Yeterliliklerinin Dağılımına İlişkin Ortalama ve Standart 

Sapma Değerleri 

Boyutlar 
 

ss 
Yeterlilik Düzeyi 

Vizyoner liderlik 3,95 0,81 Yeterli 

Dijital çağ öğrenme kültürü 3,91 0,83 Yeterli 

Profesyonel uygulamada mükemmellik 3,96 0,83 Yeterli 

Sistematik gelişim 3,81 0,90 Yeterli 

Dijital vatandaşlık 3,89 0,93 Yeterli 

Genel Toplam 3,90 0,78 Yeterli 

 

Tablo 1‘de ortaokul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlilikleri genel ortalamasına ( =3,90; ss=0,78) 

bakıldığında, yöneticilerin teknolojik liderlik yeterliliklerinin ―yeterli‖ düzeyde olduğu görülmektedir. 

Vizyoner liderlik boyutundaki ortaokul yönetici puan ortalaması ( =3,95; ss=0,81), dijital çağ öğrenme 
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kültürü boyutundaki ortaokul yönetici puan ortalaması ( =3,91; ss=0,83); profesyonel uygulamada 

mükemmellik boyutuna ilişkin ortaokul yönetici puan ortalaması ( =3,96; ss=0,83); sistematik gelişim 

boyutundaki ortaokul yönetici puan ortalaması ( =3,81; ss=0,90) ve son olarak dijital vatandaşlık 

boyutundaki ortaokul yönetici puan ortalaması ( =3,89; ss=0,93) ―yeterli‖ düzeyde bulunmuştur. Boyutlara 

verilen cevaplar incelendiğinde; ortaokul yöneticilerinin profesyonel uygulamada mükemmellik en yüksek; 

sistematik gelişim alanında ise en düşük ortalamaya sahip olduğu görülmektedir.  

Ortaokul Yöneticilerinin Görevlerine Göre Teknolojik Liderlik Yeterlilikleri 

Ortaokul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterliliklerinin görevlerine göre anlamlı farklılık gösterip 

göstermediğinin analizi için yapılan bağımsız gruplar t-testi sonuçları Tablo 2‘de verilmiştir. 

Tablo 2. 

Ortaokul Yöneticilerinin Görevlerine Göre Teknolojik Liderlik Yeterliliklerine İlişkin t-Testi Sonuçları 

Boyutlar Görev N 
 

ss sd t p 

Vizyoner Liderlik 

Müdür 120 4,14 0,65 350 3,226 0,001* 

Müdür 

Yardımcısı 

232 3,85 0,87 

Dijital Çağ 

Öğrenme Kültürü 

Müdür 120 4,03 0,73 350 1,981 0,048* 

Müdür 

Yardımcısı 

232 3,85 0,88 

Profesyonel 

Uygulamada 

Mükemmellik 

Müdür 120 4,06 0,72 350 1,614 0,107 

Müdür 

Yardımcısı 

232 3,91 0,88 

Sistematik 

Gelişim 

Müdür 120 3,98 0,78 350 2,611 0,009* 

Müdür 

Yardımcısı 

232 3,72 0,94 

Dijital 

Vatandaşlık 

Müdür 120 4,03 0,85 350 2,019 0,044* 

Müdür 

Yardımcısı 

232 3,82 0,97 

Toplam 

Müdür 120 4,04 0,66 350 2,493 0,013* 

Müdür 

Yardımcısı 

232 3,82 0,83 

*p < .05 

Tablo 2‘de görüldüğü üzere, araştırmada yer alan ortaokul müdürleri ve ortaokul müdür 

yardımcılarının teknolojik liderlik yeterlilikleri puan ortalamalarının karşılaştırılması için yapılan t-testi 

sonucunda, Vizyoner liderlik boyutunda, müdürlerin ortalaması ( =4,14; ss=0,65) ile müdür yardımcılarının 

ortalaması ( =3,85; ss=0,87) arasında anlamlı (t350= 3,226; p<0,05) farklılık bulunmuştur ve müdürlerinin 

ortalaması müdür yardımcılarının, ortalamasından anlamlı düzeyde daha yüksektir. Dijital çağ öğrenme 

kültürü boyutunda, müdürlerin ortalaması ( =4,03; ss=0,73) ile müdür yardımcılarının ortalaması ( = ; 

ss=0,88) arasında anlamlı (t350= 1,981; p<0,05) farklılık bulunmuştur ve müdürlerin puan ortalaması müdür 

yardımcılarının ortalamasından anlamlı düzeyde daha yüksektir. Sistematik gelişim boyutunda, müdürlerin 

ortalaması ( =3,98; ss=0,78) ile müdür yardımcılarının ortalaması ( = ; ss=0,94) arasında anlamlı (t350= 

2,611; p<0,05) farklılık bulunmuştur ve müdürlerinin ortalaması müdür yardımcılarının ortalamasından 

anlamlı düzeyde daha yüksektir. Dijital vatandaşlık boyutunda, müdürlerin ortalaması ( =4,03; ss=0,85) ile 

müdür yardımcılarının puan ortalaması ( = ; ss=0,83) arasında anlamlı (t350= 2,019; p<0,05) farklılık 
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bulunmuştur ve müdürlerin ortalaması müdür yardımcılarının ortalamasından anlamlı düzeyde daha 

yüksektir. Profesyonel uygulamada mükemmellik boyutunda, müdürlerin ortalaması ( =4,06; ss=0,72) ile 

müdür yardımcılarının ortalaması ( = ; ss=0,88) arasında anlamlı (t350= 1,614; p>0,05) farklılık 

bulunmamıştır. Ortaokul müdürlerinin toplam puan ortalaması ( =4,04; ss=0,66) ile ortaokul müdür 

yardımcılarının toplam puan ortalaması ( =3,82; ss=0,83) arasında ortaokul müdürlerinin lehine anlamlı 

(t350=2,493; p<0,05) bir farklılık bulunmuştur. Diğer bir söylemle ortaokul müdürlerinin teknolojik liderlik 

yeterlilikleri, ortaokul müdür yardımcılarının teknolojik liderlik yeterliliklerinden anlamlı düzeyde daha 

yüksektir. 

Ortaokul Yöneticilerinin Cinsiyete Göre Teknolojik Liderlik Yeterlilikleri 

Ortaokul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterliliklerinin cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterip 

göstermediğinin analizi için yapılan bağımsız gruplar t-testi sonuçları yapılmıştır Tablo 3‘te verilmiştir. 

Tablo 3 

Ortaokul Yöneticilerinin Cinsiyete Göre Teknolojik Liderlik Yeterliliklerine İlişkin t-Testi Sonuçları 

Boyutlar Cinsiyet N 
 

ss sd t p 

Vizyoner Liderlik 
Kadın 127 3,77 0,92 350 -3,079 0,002* 

Erkek 225 4,05 0,73 

Dijital Çağ Öğrenme Kültürü 
Kadın 127 3,76 0,87 350 -2,557 0,011* 

Erkek 225 4,00 0,80 

Profesyonel Uygulamada 

Mükemmellik 

Kadın 127 3,82 0,89 350 -2,311 0,021* 

Erkek 225 4,04 0,79 

Sistematik Gelişim 
Kadın 127 3,64 0,94 350 -2,613 0,009* 

Erkek 225 3,90 0,86 

Dijital Vatandaşlık 
Kadın 127 3,79 0,92 350 -1,542 0,124 

Erkek 225 3,95 0,94 

Toplam 
Kadın 127 3,75 0,83 350 -2,645 0,009* 

Erkek 225 3,98 0,74 

*p < .05 

Tablo 3‘te görüldüğü üzere, çalışmada yer alan erkek ve kadın ortaokul yöneticilerinin teknolojik 

liderlik yeterliliklerinin puan ortalamalarının karşılaştırılması için yapılan bağımsız gruplar t-testi 

sonucunda; vizyoner liderlik boyutunda, kadın yöneticilerin ortalaması ( =3,77; ss=0,92) ile erkek 

yöneticilerin ortalaması ( =4,05; ss=0,73) arasında anlamlı (t350= -3,079; p<0,05) farklılık bulunmuştur ve 

erkek ortaokul yöneticilerinin ortalaması kadın ortaokul yöneticilerinden anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

Dijital çağ öğrenme kültürü boyutunda, kadın yöneticilerinin puan ortalaması ( =3,76; ss=0,87) ile erkek 

yöneticilerin ortalaması ( = ; ss=0,80) arasında anlamlı (t350=-2,557; p<0,05) farklılık bulunmuştur. 

Erkek yöneticilerin ortalaması kadın yöneticilerden anlamlı düzeyde daha yüksektir. Profesyonel 

uygulamada mükemmellik boyutunda, kadın yöneticilerin ortalaması ( =3,82; ss=0,89) ile erkek 

yöneticilerin puan ortalaması ( = ; ss=0,79) arasında anlamlı (t350=-2,311; p<0,05) farklılık bulunmuştur 

ve erkek yöneticilerin ortalaması kadın yöneticilerden anlamlı düzeyde daha yüksektir. Sistematik gelişim 

boyutunda, kadın yöneticilerin ortalaması ( =3,64; ss=0,94) ile erkek yöneticilerinim ortalaması ( = ; 

ss=0,86) arasında anlamlı (t350=-2,613; p<0,05) farklılık bulunmuştur ve erkek yöneticilerin ortalaması kadın 

yöneticilerden anlamlı düzeyde daha yüksektir. Dijital vatandaşlık boyutunda, kadın yöneticilerin ortalaması 
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( =3,79; ss=0,92) ile erkek yöneticilerin ortalaması ( = ; ss=0,94) arasında anlamlı (t350=-1,542; 

p>0,05) farklılık yoktur. Kadın ve erkek ortaokul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlilikleri toplam 

puan ortalamalarının karşılaştırılması için yapılan t-testi sonucunda kadın ortaokul yöneticilerinin teknolojik 

liderlik yeterlilik toplam puan ortalaması ( =3,75; ss=0,83) ile erkek ortaokul yöneticilerinin Teknolojik 

liderlik yeterlilik toplam puan ortalaması ( =3,98; ss=0,74) arasında anlamlı (t350=-2,645; p<0,05) bir 

farklılık bulunmuştur. Erkek ortaokul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlilikleri, kadın ortaokul 

yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterliliklerinden anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

Ortaokul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlilikleri görev yapılan okul türüne, mesleki kıdeme, 

yaşa, eğitim durumuna, BT alanında hizmet içi eğitime katılma ve BT sınıfı var olma durumuna göre 

anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur. 

TARTIġMA VE SONUÇ  

Araştırmanın ortaokul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlilikleri, vizyoner liderlik, dijital çağ 

öğrenme kültürü, profesyonel uygulamada mükemmellik, sistematik gelişim ve dijital vatandaşlık 

boyutlarına ait bulguları ―yeterli‖ düzeyinde yüksek ve birbirine yakın bulunmuştur. Araştırmada elde edilen 

bulgular, Görgülü (2013), Ergişi (2005) ve Can (2008) tarafından yapılan okul yöneticilerinin teknolojik 

liderlik yeterliliklerinin incelendiği çalışmalarda okul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterliliklerini ve 

vizyoner liderlik, dijital çağ öğrenme kültürü, profesyonel uygulamada mükemmellik, sistematik gelişim ve 

dijital vatandaşlık boyutlarına ait davranışları çoğu zaman gösterdiklerine ilişkin bulgularla; Bostancı (2010) 

ve Banoğlu (2011) tarafından yapılan çalışmalarında, okul yöneticilerinin ―önemli oranda‖ teknoloji liderliği 

yeterliğine sahip olduğuna dair bulgularla benzerlik göstermektedir. Bununla beraber bu araştırmada okul 

yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterliliklerini ―yeterli‖ düzeyde görmelerine ilişkin elde edilen bulgu, 

Sincar (2009)‘ın çalışmasındaki okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerini tüm boyutlarda kısmen 

katılıyorum ve katılıyorum düzeylerindeki bulgusu ile farklılık göstermektedir. 

Araştırma bulguları, okul yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterliliği boyutları arasında kendilerini 

en çok profesyonel uygulamada mükemmellik boyutunda yeterli gördüklerini, bunu sırasıyla vizyoner 

liderlik, dijital çağ öğrenme kültürü, dijital vatandaşlık ve sistematik gelişim boyutlarının takip ettiğini 

göstermektedir. Ortaokul yöneticilerinin kendilerini en düşük sistematik gelişim boyutunda yeterli görmeleri 

sebebiyle okulda bilgi ve teknoloji kaynaklarını etkin bir biçimde kullanarak okulun gelişim sürecine liderlik 

etmelerini ve personel performansını, öğrenci öğrenmesini iyileştirmek için öğretim ve öğrenme süreçlerini 

daha çok desteklemeleri gerektiği söylenebilir. Bununla birlikte, kurumun sistemli gelişimini sağlamak için 

başka kurumlarla stratejik ortaklıklar kurulması, okuldaki teknoloji altyapısının oluşturulması ve 

güncellenmesi ile ilgili daha çok çalışmanın yapılması gerektiği biçiminde yorumlanabilir.  

Bu çalışmada, ortaokul yöneticilerinin görevlerine göre teknoloji liderliği yeterlilik görüşleri 

incelendiğinde okul müdürleri lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Araştırmanın okul müdürlerinin 

teknolojik liderlik yeterliliklerinin okul müdür yardımcılarından yüksek çıkması bulgusu alan yazında 

yapılan çalışmalar ile benzerlik göstermektedir. Görgülü vd. (2013) çalışmasında, okul yöneticilerinin 

teknolojik liderlik öz-yeterlilikleri ile yöneticilik görevleri arasındaki ilişkinin incelenmesi sonucunda okul 

müdürlerinin, müdür yardımcılarına göre teknolojik liderlik öz-yeterliliklerinin daha yüksek seviyede 

olduğunu tespit etmiştir. Benzer olarak Görgülü (2013), Çoban ve Seferoğlu (2016) ve Hayytov (2013) 

tarafından yapılan çalışmalarda okul müdürlerinin, müdür yardımcılarına göre teknolojik liderlik 

yeterliliklerini daha yüksek bulmuşlardır. Araştırmada elde edilen okul müdürlerinin teknolojik liderlik 

yeterliliklerinin okul müdür yardımcılarından anlamlı düzeyde daha yüksek çıkması bulgusu, okul 

müdürlerinin teknoloji konusundaki yeterliliklerinin yüksek olduğu düşüncesine sahip olduğunu 

göstermektedir.  

Erkek ortaokul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlilikleri, kadın ortaokul yöneticilerinin 

teknolojik liderlik yeterliliklerinden anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur. Vizyoner liderlik, dijital çağ 

öğrenme kültürü, profesyonel uygulamada mükemmellik, sistematik gelişim boyutlarında erkek ortaokul 

yöneticilerinin yeterliliklerinin kadın ortaokul yöneticilerinden anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Banoğlu (2011) tarafından yapılan çalışmada ise aksi yönde, kadın okul yöneticilerinin 

teknoloji liderliğinde erkek meslektaşlarına göre daha yeterli oldukları ve kadın yöneticilerin liderlik ve 

vizyon boyutunda erkek yöneticilere göre daha yüksek yeterliğe sahip olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Benzer 
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biçimde Colwill ve Townsend (1999)‘in kadın liderlerin örgütlere etkisi ve bilgi teknolojisinin kurumsal 

strateji ile bütünleştirilmesindeki rolü çalışmasında kadın yöneticilere erkek yöneticilerden daha az çalışma 

fırsatı verilmesine karşın kadın yöneticilerin teknolojiye uyum sağlama ve ortak vizyon oluşturmada erkek 

meslektaşlarına göre daha başarılı olduğu saptanmıştır. Banoğlu (2009) da kadın okul yöneticilerinin okulun 

tüm paydaşlarıyla okul vizyonunu oluşturma konusunda erkek okul yöneticilerinden daha başarılı oldukları 

tespit etmiştir.  

Bu araştırma sonuçlarına göre; ortaokul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterliliklerinin 

geliştirilmesine yönelik okul yöneticisi olarak görevlendirileceklere MEB tarafından teknoloji liderliği 

eğitimi verilebilir. Okul yöneticilerinin görevlendirmelerinde aranan koşullara teknolojik liderlik 

yeterlilikleri eklenebilir. Yaş gurubu yüksek olan okul yöneticilerinin teknolojiye karşı becerilerini 

arttırmaya yönelik çevrimiçi uygulamalar düzenlenebilir. Okul yöneticilerine, okullarda teknoloji 

kullanımına yönelik bütçe ve teknoloji ekipmanlarına ilişkin olanaklar sağlanabilir. Geleceğin okul 

yöneticisi olacak öğretmen adaylarına yönelik dijital vatandaşlık dersi hizmet öncesi eğitim programlarına 

eklenebilir. Okul öğretim programları yeniden düzenlenmeli ve gelişen dijital çağa uygun teknolojilerin 

eklendiği öğretim programları geliştirilebilir. 
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OKUL YÖNETĠCĠLERĠNĠN TEKNOLOJĠ KULLANIMI SIKLIKLARININ ĠġLEVLERĠ 

BAĞLAMINDA ĠNCELENMESĠ 
 

Doç. Dr. Osman Ferda BEYTEKĠN, Hale KARATAġ 
Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, ORCID: 0000-0003-3934-0814 

MEB, Ege Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Doktora Programı Öğrencisi, ORCID: 0000-0002-1597-6431 

ÖZET 

Okul yöneticileri teknolojide meydana gelen hızlı gelişmelere ayak uydurarak bunların ihtiyaç halinde 

kurumlarına aktarılması yoluyla gelişmelere olanak sağlayabilmektedir. Bu kapsamda okul yöneticisinin başlıca 

görevi, meydana gelen teknolojik gelişmelerin eğitim-öğretime aktarılabilecek kısımlarının takibini yapmak ve 

okulların dijital dönüşümüne başarılı bir şekilde önderlik edebilmektir. Bu araştırmada, ortaokul yöneticilerinin 

amaçlarına göre; yönetsel işlerde, eğitim-öğretim faaliyetlerinde, özel işlerde ve güncel olayların takibinde teknoloji 

kullanma sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Betimsel tarama modelinde tasarlanan bu araştırmada nicel araştırma 

yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verileri, İzmir ili merkez ilçelerindeki ortaokullarda görev yapan kolay ulaşılabilir 

rastgele yöntemiyle elde edilen 352 ortaokul yöneticisinin verileri üzerinden analiz edilmiştir.  

Araştırma sonuçlarına göre, ortaokul yöneticilerinin teknolojiyi en çok yöneticilik işlerinde, en az ise özel 

işlerde kullandıkları tespit edilmiştir. Ortaokul yöneticilerinin görevlerine göre teknoloji kullanma sıklıkları 

incelendiğinde müdürlerin güncel olayların takibinde teknoloji kullanma sıklıklarının müdür yardımcılarından anlamlı 

düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ortaokul yöneticilerinin çalıştıkları okul türüne göre teknolojiyi kullanma 

sıklıkları incelendiğinde, özel ortaokul yöneticilerinin eğitim-öğretim faaliyetlerinde teknolojiyi kullanma ve güncel 

olayları takip etme sıklıkları, resmi ortaokul yöneticilerininkinden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Mesleki 

kıdeme göre ortaokul yöneticilerinin teknoloji kullanım sıklıkları incelendiğinde, mesleki kıdemi ―11-15 yıl‖ olan 

ortaokul yöneticilerinin özel işlerde teknoloji kullanma sıklıkları "21 yıl ve üzeri" mesleki kıdeme sahip ortaokul 

yöneticilerine göre anlamlı düzeyde yüksektir. Ortaokul yöneticilerinin teknoloji kullanma sıklıkları incelendiğinde, 

―31-40 arası‖ ve ―41-50 arası‖ yaş grubundaki yöneticilerin özel işlerde teknoloji kullanma sıklıkları, ―51 ve üzeri" 

yaş grubu yöneticilere göre anlamlı düzeyde yüksektir. Ortaokul yöneticilerinin yönetsel işlerde teknolojiyi daha etkin 

kullanabilmeleri için hizmet içi eğitimler almaları, teknoloji kullanım becerilerinin arttırılmasına yönelik için 

çevrimiçi uygulamalar düzenlenmesi, yönetsel ve eğitsel kullanıma ilişkin teknoloji ekipman desteğinin sağlanması 

önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Teknolojik Lider, Okul Yöneticisi, Bilgi Yönetimi, Dijital Çağ 

GĠRĠġ 

Teknoloji hayatımızı kolaylaştıran, iş ve üretimde verimliliği arttıran büyük bir güçtür. Ancak bu büyük gücü 

insanların mutluluğu ve refahını arttırmak için kullanmak için onun en iyi şekilde yönetilmesi gerekmektedir. 

Teknoloji sadece üretim araçlarına ilişkin bir teknik olarak anlaşılmamalı üretim, yönetim, örgüt ve üretim sürecindeki 

bilgiler de teknoloji kapsamında ele alınmalıdır (Sarıhan, 1998). Bilgi ve teknoloji günümüzde hayatın vazgeçilmez 

bir uzvu konumundadır. Teknolojinin kullanım alanlarının çoğalması sebebiyle örgütlerin devamlılığını 

sağlayabilmesi ve gelişebilmesi için teknoloji, bir seçenek değil vazgeçilmez bir araçtır. İnsan yaşamında kendine pay 

bulabileceği her alanda hızlı değişimlerle ve gelişmelerle hayattaki akışı bir yapboz parçası gibi etkilemektedir. Eğitim 

kurumları bu etkiye maruz kalan sistemin en önemli parçalarından biridir. 

Teknolojik Liderlik 

Dijital çağın eğitim sisteminde eğitim kurumları için sadece yöneticinin bilgi ve becerisi artık yetersiz 

kalmaktadır. Bu durumda okul yöneticilerinin üzerine daha fazla görevler düşmektedir. Teknoloji yeterlilikleri ile 

eğitim ve öğretim sürecinde teknolojinin etkin kullanılmasına liderlik etmeleri beklenmektedir. Teknolojideki yeni 

gelişmeler ve bunların okula yansımaları, eğitim yöneticilerinin okul yönetiminde bazı yeterliliklere sahip olmasını 

gerektirmektedir (Turan, 2002). Yöneticilerin teknoloji kullanma becerileri ve buna dair algıları, öğretmen ve 

öğrencilerin teknoloji kullanımına imkân sağlanmasına, mevcut duruma teknolojinin uyarlanması için teşvik 

edilmelerine ve teknolojinin kullanımı için ihtiyaç duyulan donanımsal, yazılımsal ve finansal desteğin sağlanmasına 

olumlu yansımaları olduğu söylenebilir. 

Okulda teknolojinin verimli bir biçimde kullanılması ile ilgili olarak; okul yönetiminin teknolojik araçları 

tanımaları ve kullanabilmeleri, okul yönetimi ile ilgili yazışmaları, internetten yürütülen resmî işlemleri, elektronik 

posta iletişimi gibi işleri bilgisayar kullanarak yapabilmeleri beklenmektedir. Ayrıca, okul içerisinde öğrencilerin ve 

öğretmenlerin eğitsel amaçla kullanımına uygun tüm ortamlarda bilgisayar ve internet erişiminin sağlanmasında okul 

yönetiminin desteği çok önemlidir (Ergişi, 2005). Bunun yanında Flanagan ve Jacobsen‘e (2003) göre teknoloji 

liderleri için zorluklardan biri, yalnızca bilgisayar uygulamalarından ziyade, teknoloji entegrasyonuna ve tasarımına 

odaklanan, duyarlı ve esnek mesleki gelişim fırsatları sağlamaları gerekliliğidir. 

Teknoloji Lideri Olarak Okul Yöneticileri 

Etkili ve verimli bilgisayar eğitimi ve bilgisayar teknolojisinin okul eğitim programlarına entegrasyonu, uygun 

bir teknoloji liderliği gerektirmektedir (Deryakulu ve Olkun, 2009). Kearsley ve Lynch (1992), müdürlerin, teknoloji 

kaynaklarına eşit erişim ve fırsat sağlamak için çalışması gerektiğini vurgulamışlardır. Pereus (2001) yasal, etik ve 
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güvenlik konularını, okul liderlerinin teknoloji yönetiminde dikkate almaları gereken risk olarak nitelendirmiştir. 

Bowers (1992), okul liderlerinin sorumluluk sahibi bir şekilde okul teknolojisi çabalarını yönlendirmek için bu 

gerçeklerin bilincinde olması gerektiğini savunmaktadır. Teknoloji lideri olan okul müdürünün, teknolojinin 

desteklediği öğrenme ortamının kalitesi üzerinde önemli etkileri olması ve okul türü, teknolojiye harcanan miktar gibi 

arka plan faktörlerinden etkilenmesi beklenmektedir (Anderson ve Dexter, 2005). Çetin (2009) okullarımızın yeni 

yüzyılın gerektirdiği bilimsel ve teknolojik açılımları kavrayabilen, özümseyen ve vizyon sahibi liderlere gereksinimi 

olduğunu ifade etmiştir. 

Gelişimin ve sürekli değişimin yaşandığı bu çağda okullarımızın temel amacı, yeni teknolojilerin eğitim-

öğretim ortamlarına uyumlu hale getirilmesi ile öğrencileri bilgi toplumu bireyi olarak yetiştirmektir. Bu durumda 

okul yöneticilerine teknolojiyi tanımak, yakından takip etmek, uygun ve ihtiyaç duyulan teknolojileri okula transfer 

etmek, bu teknolojilerin kullanımı için liderlik etmek, personelini teşvik etmek ve kısaca okulda teknoloji kültürünü 

oluşturmak gibi görevler düşmektedir (Çevik, 2006).  

Okul yöneticilerinin, eğitim kurumlarının daha etkin bir şekilde çalışabilmelerini sağlamak için, okul 

genelinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin yararlı ve etkili kullanımı ile ilgili eylemler dahil, teknoloji liderliği 

rollerini en üst düzeyde gösterebilmeleri gerekmektedir (Sincar, 2009). Okul yöneticileri teknoloji liderlik 

becerilerinin yeterli olduğunu hissederlerse ve bu becerileri etkin bir şekilde kullanırlarsa, okullarda teknoloji 

kullanımına yönelik motivasyonları artacaktır (Hacıfazlıoğlu vd., 2011). 

Bilgi Yönetimi 

Başarı sağlayan temel unsurun çalışanların bilgisi olduğunun fark edilmesiyle bilginin kendiliğinden 

üretilmesini, paylaşılmasını ve kullanılmasını beklemek yerine bilginin yönetilmesi kavramı ortaya çıkmıştır. Son 

zamanlarda iletişimi ve iş birliğini kolay hale getiren teknolojilerin gelişmesi, artan bilginin önemi ve her bir örgütün 

hızlı gelişen çağa ayak uydurma çabası sonucu bilgi yönetimi önem kazanmıştır. Bilgi yönetimi için yapılan tanımlar 

incelendiğinde, örgütün amaçlarını gerçekleştirmek için bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanarak bilgiyi ortaya 

çıkarma, düzenleme, bu bilgiyi iş süreçlerine yansıtma, çalışanlarca paylaşılarak bilginin yeniden üretilmesi için 

bilginin depolanmasını sağlama ve bundan değer yaratma süreci olarak tanımlandığı görülür (Fidan, 2007). Örgütlerin 

problem çözme, aktif öğrenme, stratejik planlama ve karar verme gibi faaliyetleri için gerekli olan önemli bilgileri ve 

uzmanlığı bulmasına, seçmesine, düzenlemesine, yaymasına ve aktarmasına yardımcı olan bir süreçtir (Gupta vd., 

2000). Bilgi yönetimiyle ilgili tanımlara bakıldığında, bilgi yönetimini örgüt içinde bilgi alışverişini ve paylaşımını 

kolaylaştıran ve öğrenmeyi sürekli bir olgu olarak ortaya koyan bir süreç olarak ele alma konusunda ortak bir fikirde 

oldukları görülmektedir. Bu sebeple, örgütlerde bilgi yönetimi ve öğrenme birbirine bağlı olarak ilerlemektedir (Pérez 

López vd., 2004). 

Okul Müdürlerinin Eğitim Teknolojilerini Kullanmadaki Rolü 

Okul yöneticilerinin, çağa uygun eğitim teknolojilerinin okula getirilmesinde ve etkin kullanımında rolü 

büyüktür. Yılmaz (2005)‘a göre okula yeni teknolojilerin alımı, bilişim teknolojileri laboratuvarlarının oluşturulması, 

hizmet içi eğitim ihtiyacı bulunan personelin bu konuda desteklenmesi, teknoloji kullanımında uzmanlaşmış 

personelin görevlendirilmesi ve teknolojinin okul yönetiminde etkin bir biçimde kullanılması bu sorumluluklardan 

bazılarıdır. Bilgisayarlar ve BT araçları, okul yöneticilerine karar vermeden önce seçenekleri değerlendirme kabiliyeti 

verir. Bilgisayar kullanma ve yazılım kullanma yetkinliği, okullardaki idari performansın kalitesini ve verimliliğini 

artırabilir. Uygun bilgisayar araçlarını kullanarak bilgiye erişebilme becerisi, yöneticilere okulun amaçlarını ve 

hedeflerini desteklemede kritik öneme sahip olan verileri elde etme imkânı sağlar (Felton, 2006). Eğitim 

yöneticilerinin geleneksellikten sıyrılıp; eğitim-öğretim sürecini desteklemek ve zenginleştirmek için teknoloji 

kullanımına önem veren bireyler olması gerekmektedir (Can, 2003). 

Okul yöneticilerinin teknoloji kullanımları görevlerini yerine getirebilmelerinde önemli bir yer 

oluşturmaktadır. Bu sebeple ortaokul yöneticilerinin amaçlarına göre teknoloji kullanımlarının araştırılmasına gerek 

duyulmuştur. Ortaokul yöneticilerinin amaçlarına göre teknoloji kullanımlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi 

araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın problem cümlesi; ―Okul yöneticilerinin teknoloji 

kullanımı sıklıkları işlevleri bağlamında ne düzeydedir?‖ şeklinde belirlenmiştir. Bu problem cümlesi doğrultusunda; 

Araştırmanın verilerinin analizine ilişkin aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1. Ortaokul yöneticilerinin teknolojiyi yönetsel işlerde kullanma sıklığı ne düzeydedir? 

2. Ortaokul yöneticilerinin teknolojiyi eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanma sıklığı ne düzeydedir? 

3. Ortaokul yöneticilerinin teknolojiyi özel işlerde kullanma sıklığı ne düzeydedir? 

4. Ortaokul yöneticilerinin teknolojiyi güncel olayların takibinde kullanma sıklığı ne düzeydedir? 

5. Ortaokul yöneticilerinin teknolojiyi işlevlerine göre; yönetsel işlerde, eğitim-öğretim faaliyetlerinde, özel 

işlerde ve güncel olayların takibinde kullanma sıklıkları; görev türü, okul türü, mesleki kıdem, cinsiyet, yaş, 

eğitim durumu, BT alanında hizmet içi eğitim alma durumu ve okullarındaki BT sınıfı durumu değişkenlerine 

göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

YÖNTEM 

AraĢtırmanın Modeli 
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Okul yöneticilerinin teknoloji kullanım işlevlerinin sıklığının araştırılması amacıyla tarama modellinde 

tasarlanan betimsel bir çalışmadır. Calderon (2006), betimleyici araştırmayı, geçerli koşullar, uygulamalar, süreçler, 

eğilimler ve neden-sonuç ilişkileri hakkında veri toplama, analiz etme, sınıflandırma ve tablolaştırma ve ardından bu 

veriler hakkında olsun veya olmasın yeterli ve doğru yorumlarda bulunmaya yönelik amaçlı bir süreç olarak 

tanımlamıştır. Ayrıca, bu yöntem, sonuç olarak grubun genel özelliklerinin tanımlarını niteliksel veya niceliksel veya 

her ikisini birden veren, incelenen bir gruptaki gerçeklerin geçerli koşullarını tespit eder. Bir konuya ya da olaya 

ilişkin grubun görüşlerinin ya da beceri, yetenek, tutum vb. özelliklerinin belirlendiği diğer araştırmalara göre daha 

büyük örneklemler üzerinden verilerin toplanmasını amaçlayan çalışmalara tarama araştırması denir (Frankel vd., 

2012). Araştırmanın çalışma evreni İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan tüm ortaokullardır. 

Çalışma evreninde görev yapan okul yöneticilerine çevrimiçi ortamda teknoloji kullanım sıklıkları işlevleri anketi 

uygulanmıştır. Ortaokul yöneticilerinin görev türü, okul türü, mesleki kıdem, cinsiyet, yaş, eğitim durumu, BT 

alanında hizmet içi eğitim alma durumu ve okullarında BT sınıfı var olma durumuna göre teknoloji kullanım 

işlevlerinin farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. 

Evren ve Örneklem 

Araştırmada, İzmir ili Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan tüm ortaokullar çalışma evreni olarak 

belirlenmiştir. Çalışma evreni içerisinden kolay ulaşılabilir yansız örnekleme yöntemiyle ulaşılan 352 ortaokul 

yöneticisi çalışmaya katılmıştır. Kolay ulaşılabilir yansız yönteminde araştırmacı, ihtiyaç duyduğu büyüklükteki bir 

gruba ulaşana kadar en ulaşılabilir olan katılımcılardan başlamak üzere örneklemini oluşturmaya başlar ya da en 

ulaşılabilir ve maksimum tasarruf sağlayacak bir durum, örnek üzerinde çalışır (Cohen vd., 2007).  

Veri Toplama Aracı 

Okul yöneticilerinin teknoloji kullanımı sıklıklarının işlevleri bağlamında incelenmesi için araştırmacı 

tarafından dört kullanım amacını içeren (yönetsel işlerde, eğitim-öğretim faaliyetlerinde, özel işlerde ve güncel 

olayların takibinde) 5‘li Likert tipinde anket hazırlanmıştır. 5‘li Likert‘in kullanım sıklığı aralığı; I=ayda birkaç kere, 

II=haftada 1 kere, III=haftada 2-3 kere, IV=her gün/ günde 3'ten az, V=her gün/ günde 5'ten fazla olarak 

belirlenmiştir. 

Veri Analizi 

Toplanan anket verileri üzerinden araştırmaya ilişkin analizler SPSS 22.0 yazılımı ile yapılmıştır. Anlamlılık 

,05 düzeyi dikkate alınmış ve tablo altında belirtilmiştir. Okul yöneticilerinin demografik özelliklerine ilişkin yapılan 

istatistiksel analizlerde katılımcı sayısı (N), frekans, yüzde (%), ortalama  ̅ ve standart sapma (ss) değerleri 

kullanılmıştır. Değişkenler arasında karşılaştırma yapmadan önce verilerin normallik dağılım analizi yapılmıştır. Huck 

(2012), verilerin normal dağılım gösterebilmeleri için çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1 ile +1 arasında değişmesi 

gerektiğini ifade etmektedir.  

Okul yöneticilerinin teknoloji kullanım işlevlerinin görev türü, okul türü, cinsiyet, eğitim durumu, bilişim 

teknolojileri alanında hizmet içi eğitim alma durumu ve okullarında BT sınıfı var olma durumuna göre fark gösterip 

göstermediğini belirlemek için parametrik testlerin önkoşullarının sağlandığı bağımsız gruplar t-testi veya tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Bağımsız gruplar T-testi iki ilişkisiz örneklem ortalamaları arasındaki farkın 

anlamlı olup olmadığını test etmek için kullanılır. Tek yönlü varyans analizi, ilişkisiz iki ya daha çok örneklem 

ortalaması arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek için kullanılır (Büyüköztürk, 2007). 

BULGULAR 

Ortaokul yöneticilerinin teknolojiyi yönetsel işlerde; öğrenci işleri, personel, büro, planlama ve mali 

işlemlerde, eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğretmenlerle iletişim kurarken; e-posta, sosyal ağlar, mobil uygulamalar, 

vb. yoluyla, özel işlerde; sosyal ağlar, mobil uygulamalar, iletişim, alışveriş vb. ve güncel olayların takibinde 

kullandıkları görülmektedir. 

Ortaokul Yöneticilerinin ĠĢlevleri Bağlamında Teknoloji Kullanımı 

Tablo ‘de çalışmaya katılan ortaokul yöneticilerinin işlevine göre teknoloji kullanım sıklığı verilmiştir. 

Tablo 1. 

Ortaokul Yöneticilerinin Teknoloji Kullanma Sıklığı Frekans Değerleri 

Teknolojiyi Kullanma Sıklığı 

Teknoloji Kullanım İşlevi 

Yönetsel 

İşlerde 

Eğitim-

Öğretim 

Faaliyetlerinde Özel İşlerde 

Güncel 

Olayların 

Takibinde 

N % N % N % N % 

Her gün/ günde 5'ten fazla 325 92,3 252 71,6 205 58,2 239 67,9 

Her gün/ günde 3'ten az 18 5,1 70 19,9 80 22,7 82 23,3 

Haftada 2-3 kere 7 2 26 7,4 33 9,4 20 5,7 

Haftada 1 kere 1 0,3 2 0,6 9 2,6 7 2,0 

Ayda birkaç kere 1 0,3 2 0,6 25 7,1 4 1,1 

 

Tablo  incelendiğinde ortaokul yöneticilerinin teknolojiyi en çok ―Her gün/ günde 5'ten fazla‖ sıklığında 

yönetsel işlerde ve daha sonra sırasıyla eğitim-öğretim faaliyetlerinde, güncel olayların takibinde, özel işlerde 
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kullandığı görülmektedir. Teknolojiyi kullanma işlevine göre; yönetsel işlerde, eğitim-öğretim faaliyetlerinde, özel 

işlerde ve güncel olayların takibinde kullanma sıklıkları incelendiğinde, teknolojiyi yönetsel işlerde kullanma ile 

teknolojiyi eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanma sıklığına ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmış, 

sonuçlar Tablo‘de verilmiştir. 

Tablo 2. 

Ortaokul Yöneticilerinin Teknoloji Kullanma Sıklığına İlişkin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 
İşlevine Göre Kullanma Sıklığı  ̅ Ss 

Teknolojiyi yönetsel işlerde kullanma sıklığı 3,89 0,44 

Teknolojiyi eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanma sıklığı 3,61 0,70 

Teknolojiyi özel işlerde kullanma sıklığı 3,22 1,17 

Teknolojiyi güncel olayların takibinde kullanma sıklığı 3,55 0,79 

Ortalama 3,57 0,56 

Tablo‘de ortaokul yöneticilerinin teknoloji kullanma sıklığı incelendiğinde, teknolojiyi yönetsel işlerde kullanma 

sıklığı ( ̅=3,89; ss=0,44), teknolojiyi eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanma sıklığı ( ̅=3,61; ss=0,70), teknolojiyi 

özel işlerde kullanma sıklığı ( ̅=3,22; ss=1,17), teknolojiyi güncel olayların takibinde kullanma sıklığı ( ̅=3,55; 

ss=0,79) ve genel teknoloji kullanım sıklığı   ̅=3,57; ss=0,56) bulunmuştur. Bu araştırmanın bulgularına göre ortaokul 

yöneticileri teknolojiyi en çok yönetsel işlerde, en az ise özel işlerde kullanmaktadır. 

Ortaokul Yöneticilerinin Görevlerine Göre ĠĢlevleri Bağlamında Teknoloji Kullanımı 

Ortaokul yöneticilerinin teknoloji kullanma sıklığının görevlerine göre dağılımına ilişkin ortalama ve standart 

sapma değerleri Tablo‘te verilmiştir. 

Tablo 3. 

Ortaokul Yöneticilerinin Görevlerine Göre Teknolojiyi Kullanma Sıklığına İlişkin 

Ortalama, Standart Sapma Değerleri ve T-Testi Sonuçları 
İşlevine Göre Kullanma Sıklığı Görev N  ̅ ss sd t P 

Teknolojiyi yönetsel işlerde 

kullanma sıklığı 

Müdür 120 3,88 0,53 350 -0,439 0,661 

Müdür Yardımcısı 232 3,90 0,38 

Teknolojiyi eğitim-öğretim 

faaliyetlerinde kullanma sıklığı 

Müdür 120 3,65 0,68 350 0,702 0,483 

Müdür Yardımcısı 232 3,59 0,71 

Teknolojiyi özel işlerde 

kullanma sıklığı 

Müdür 120 3,24 1,22 350 0,198 0,843 

Müdür Yardımcısı 232 3,22 1,15 

Teknolojiyi güncel olayların 

takibinde kullanma sıklığı 

Müdür 120 3,67 0,71 350 2,185 0,030* 

Müdür Yardımcısı 232 3,48 0,82 

*p < .05 

Tablo 3‘te ortaokul müdürleri ve müdür yardımcılarının teknolojiyi güncel olayların takibinde kullanma 

sıklığı puan ortalamalarının karşılaştırılması için yapılan bağımsız gruplar t-testi sonucunda, müdürlerin puan 

ortalaması ( ̅=3,67; ss=0,71) ile müdür yardımcılarının ortalaması ( ̅=3,48; ss=0,82) arasında müdürlerin lehine 

anlamlı (t350=2,185; p<0,05) bir farklılık bulunmuştur. Ortaokul müdürlerinin teknolojiyi güncel olayların takibinde 

kullanma sıklığı puan ortalaması, müdür yardımcılarının ortalamasından anlamlı düzeyde daha yüksektir. Buna göre 

ortaokul müdürleri müdür yardımcılarına göre teknolojiyi güncel olayların takibinde daha sık kullanmaktadır. 

Ortaokul yöneticilerinin görev türüne göre teknolojiyi yönetsel işlerde (t350=-0,439; p>0,05), eğitim-öğretim 

faaliyetlerinde (t350=0,702; p>0,05), özel işlerde (t350=0,198; p>0,05) kullanma sıklıkları puan ortalamalarının 

karşılaştırılması için yapılan bağımsız gruplar t-testi sonuçlarında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

Ortaokul Yöneticilerinin Görev Yaptıkları Okul Türüne Göre ĠĢlevleri Bağlamında Teknoloji Kullanımı 

Ortaokul yöneticilerinin teknolojiyi kullanma sıklığının görev yaptıkları okul türüne göre dağılımına ilişkin 

ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 41‘te verilmiştir. 
Tablo 41. 

Ortaokul Yöneticilerinin Görev Yapılan Okul Türüne Göre Teknolojiyi Kullanma Sıklığına İlişkin 

Ortalama, Standart Sapma Değerleri ve T-Testi Sonuçları 
İşlevine Göre Kullanma Sıklığı Okul Türü N  ̅ ss s t p 

Teknolojiyi yönetsel işlerde 

kullanma sıklığı 

Resmi 299 3,90 0,40 350 0,727 0,468 

Özel 53 3,85 0,60 

Teknolojiyi eğitim-öğretim 

faaliyetlerinde kullanma sıklığı 

Resmi 299 3,58 0,73 350 -2,030 0,043* 

Özel 53 3,79 0,41 

Teknolojiyi özel işlerde kullanma 

sıklığı 

Resmi 299 3,19 1,18 350 -1,415 0,158 

Özel 53 3,43 1,10 

Teknolojiyi güncel olayların 

takibinde kullanma sıklığı 

Resmi 299 3,51 0,81 350 -2,083 0,038* 

Özel 53 3,75 0,62 

*p < .05 

Tablo 4‘te resmi ve özel ortaokul yöneticilerinin teknolojiyi eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanma sıklığı 

puan ortalamalarının karşılaştırılması için yapılan bağımsız gruplar t-testi sonucunda, resmi ortaokul yöneticilerinin 
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puan ortalaması ile özel ortaokul yöneticilerinin puan ortalaması ( ̅=3,79; ss=0,41) arasında özel okul yöneticilerinin 

lehine anlamlı (t350=-2,030; p<0,05) bir farklılık bulunmuştur. Özel ortaokul yöneticilerinin teknolojiyi eğitim-öğretim 

faaliyetlerinde kullanma sıklığı puan ortalaması, resmi ortaokul yöneticilerinin teknolojiyi eğitim-öğretim 

faaliyetlerinde kullanma sıklığı puan ortalamasından anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

Teknolojiyi güncel olayların takibinde kullanma sıklığı puan ortalamaları karşılaştırıldığında, resmi ortaokul 

yöneticilerinin puan ortalaması ( ̅=3,51; ss=0,81) ile özel ortaokul yöneticilerinin puan ortalaması ( ̅=3,75; ss=0,62) 

arasında özel ortaokul yöneticilerinin lehine anlamlı (t350=-2,083; p<0,05) bir farklılık bulunmuştur. Özel ortaokul 

yöneticilerinin teknolojiyi güncel olayların takibinde kullanma sıklığı puan ortalaması, resmi ortaokul yöneticilerinin 

teknolojiyi güncel olayların takibinde kullanma sıklığı puan ortalamasından anlamlı düzeyde daha yüksektir.  

Teknolojiyi yönetsel işlerde (t350=0,727; p>0,05), özel işlerde (t350=-1,415; p>0,05) kullanma sıklıkları puan 

ortalamalarının karşılaştırılması için yapılan bağımsız gruplar t-testi sonuçlarında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

Ortaokul Yöneticilerinin Mesleki Kıdeme Göre ĠĢlevleri Bağlamında Teknoloji Kullanımı  

Ortaokul yöneticilerinin mesleki kıdeme göre teknolojiyi kullanma sıklığına ilişkin tek yönlü varyans analizi sonuçları 

Tablo 5‘te verilmiştir. 

Tablo 5. 

Ortaokul Yöneticilerinin Mesleki Kıdeme Göre Teknolojiyi Kullanma Sıklığına İlişkin Tek Yönlü ANOVA 

Tablosu 
İşlevine Göre Kullanma Sıklığı Varyans Kaynağı KT Sd KO F p 

Teknolojiyi yönetsel işlerde kullanma 

sıklığı 

Gruplararası 0,477 4 0,119 0,625 

 

0,645 

Gruplariçi 66,202 347 0,191 

Toplam 66,679 351  

Teknolojiyi eğitim-öğretim faaliyetlerinde 

kullanma sıklığı 

Gruplararası 4,239 4 1,060 2,199 

 

0,069 

Gruplariçi 167,215 347 0,482 

Toplam 171,455 351  

Teknolojiyi özel işlerde kullanma sıklığı 

Gruplararası 21,238 4 5,309 4,005 

 

0,003* 

Gruplariçi 460,032 347 1,326 

Toplam 481,270 351  

Teknolojiyi güncel olayların takibinde 

kullanma sıklığı 

Gruplararası 6,256 4 1,564 2,573 0,058 

Gruplariçi 210,923 347 0,608 

Toplam 217,179 351  

*p < .05 

Ortaokul yöneticilerinin mesleki kıdeme göre teknolojiyi kullanma sıklığına ilişkin tek yönlü varyans analizi 

sonucunda teknolojiyi özel işlerde kullanma sıklığı puanları (F=4,005; p<.05) arasında anlamlı fark olduğu 

görülmüştür. Farklılığın nereden kaynaklandığını bulmak amacıyla yapılan Post-Hoc Scheffe testi sonucuna göre, 

gruplar arasındaki farkın, ―11-15 yıl‖ arası mesleki kıdemi olan yöneticiler ( ̅=3,48; ss=1,01) ile ―21 yıl ve üzeri‖ 
mesleki kıdemi olan yöneticiler ( ̅=2,91; ss=1,33) arasında olduğu görülmektedir. Bu farkın ―11-15 yıl‖ arası mesleki 

kıdemi olan ortaokul yöneticilerinin lehine olduğu görülmüştür. Başka bir ifade ile ―11-15 yıl‖ arası mesleki kıdemi 

olan ortaokul yöneticilerinin teknolojiyi özel işlerde kullanma sıklığı ―21 yıl ve üzeri‖ mesleki kıdemi olan ortaokul 

yöneticilerinden anlamlı düzeyde yüksektir. 

Teknolojiyi yönetsel işlerde (F=0,625; p>.05), eğitim öğretim faaliyetlerinde (F=2,199; p>.05) ve güncel 

olayların takibinde (F=2,573; p>.05) kullanma sıklıkları puan ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı 

görülmüştür. 

Ortaokul Yöneticilerinin YaĢa Göre ĠĢlevleri Bağlamında Teknoloji Kullanımı 

Ortaokul yöneticilerinin yaşa göre teknolojiyi kullanma sıklığına ilişkin tek yönlü varyans analizi sonuçları Tablo 6‘da 

verilmiştir. 

Tablo 62. 

Ortaokul Yöneticilerinin Yaşa Göre Teknolojiyi Kullanma Sıklığına İlişkin Tek Yönlü ANOVA Tablosu 
İşlevine Göre Kullanma Sıklığı Varyans Kaynağı KT Sd KO F P 

Teknolojiyi yönetsel işlerde kullanma 

sıklığı 

Gruplararası 0,840 3 0,280 1,481 0,219 

Gruplariçi 65,838 348 0,189 

Toplam 66,679 351  

Teknolojiyi eğitim-öğretim 

faaliyetlerinde kullanma sıklığı 

Gruplararası 4,674 3 1,558 3,251 0,122 

Gruplariçi 166,781 348 0,479 

Toplam 171,455 351  

Teknolojiyi özel işlerde kullanma 

sıklığı 

Gruplararası 21,456 3 7,152 5,413 0,001* 

Gruplariçi 459,814 348 1,321 

Toplam 481,270 351  

Teknolojiyi güncel olayların takibinde 

kullanma sıklığı 

Gruplararası 0,753 3 0,251 0,403 0,751 

Gruplariçi 216,426 348 0,622 

Toplam 217,179 351  

*p < .05 
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Tablo 62‘da görüldüğü üzere, ortaokul yöneticilerinin yaşa göre teknolojiyi kullanma sıklığına ilişkin tek 

yönlü varyans analizi sonucunda teknolojiyi özel işlerde kullanma sıklığı puanları (F=5,413 p<.05) arasında anlamlı 

fark olduğu görülmüştür. Teknolojiyi özel işlerde kullanma sıklığı puanları arasındaki farkın hangi grupların 

ortalamaları arasından geldiğini belirlemek amacıyla yapılan Post-Hoc Scheffe testi sonucuna göre, gruplar arasındaki 

farkın ―31-40 arası‖ ( ̅=3,37; ss=1,08) ile ―51 ve üzeri‖ yaş grubunda olan yöneticiler ( ̅=2,75; ss=1,46) arasında 
olduğu ve diğer farkın da ―41-50 arası‖ ( ̅=3,26; ss=1,08) ile ―51 ve üzeri‖ yaş grubunda olan yöneticiler ( ̅=2,75; 

ss=1,46) arasında olduğu görülmektedir. Bu farkların ―31-40 arası‖ yaş grubunda olan yöneticilerin ve ―41-50 arası‖ 

yaş grubunda olan yöneticilerin lehine olduğu bulunmuştur. Başka bir ifade ile ―31-40 arası‖ yaş grubunda olan 

yöneticilerin ve ―41-50 arası‖ yaş grubunda olan yöneticilerin teknolojiyi özel işlerde kullanma sıklığı, ―51 ve üzeri‖ 

yaş grubunda olan yöneticilerden anlamlı düzeyde yüksektir. 

Teknolojiyi yönetsel işlerde (F=1,481; p>.05), eğitim öğretim faaliyetlerinde (F=3,251; p>.05) ve güncel 

olayların takibinde (F=0,403; p>.05) kullanma sıklıkları puanları arasında anlamlı fark olmadığı görülmüştür. 

Ortaokul yöneticilerinin işlevleri bağlamında teknoloji kullanımında cinsiyete, eğitim durumuna, BT alanında 

hizmet içi eğitim alma durumuna, BT sınıfı durumuna göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

TARTIġMA VE SONUÇLAR 

Bu çalışmanın sonucuna göre, ortaokul yöneticilerinin teknolojiyi en çok yönetsel işlerde, en az ise özel 

işlerde kullandığı tespit edilmiştir. Ortaokul yöneticileri teknolojiyi yönetsel işlerde; öğrenci işleri, personel, büro, 

planlama ve mali işlemlerde, eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğretmenlerle iletişim kurarken; e-posta, sosyal ağlar, 

mobil uygulamalar, vb. yoluyla, özel işlerde; sosyal ağlar, mobil uygulamalar, iletişim, alışveriş vb. ve güncel 

olayların takibinde kullanmaktadırlar. Bilgi ve iletişim teknolojileri, yönetsel faaliyetlerin işleyişinin kontrol edildiği, 

bilginin toplanması, işlenmesi ve iletilmesi için en önemli araç olarak görülmektedir (Lewis vd., 2005). 

Ortaokul yöneticilerinin görevlerine göre teknolojiyi kullanma sıklıkları incelendiğinde, müdürlerin 

teknolojiyi güncel olayların takibinde kullanma sıklığı müdür yardımcılarına göre anlamlı düzeyde yüksek 

bulunmuştur. Teknolojiyi yönetsel işlerde, eğitim-öğretim faaliyetlerinde ve özel işlerde kullanma sıklığında ise 

müdürler ve müdür yardımcıları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Ortaya çıkan bulgular ortaokul 

müdürlerinin güncel olayları daha sık takip ettiğini ortaya koymaktadır. Buna göre ortaokul müdürlerinin okul 

yönetimindeki sorumluluğu sebebiyle, eğitime dair mevzuatta ya da gündelik yaşamda meydana gelen anlık 

gelişmeleri müdür yardımcılarından daha sık takip ettikleri söylenebilir. Okul yöneticileri, okulla ilgili yasa, 

yönetmelik, yönetim süreç ve uygulamaları ve öğretim programlarıyla ilgili gerekli bilgilere sahip olmalıdır (Şişman, 

2012). Bunun için de okul yöneticileri sürekli kendilerini yenilemeli ve güncel bilgileri takip eden liderler olmalıdır 

(Aydoğan, 2018). 

Ortaokul yöneticilerinin görev yapılan okul türüne göre teknolojiyi kullanma sıklıkları incelendiğinde, özel 

ortaokul yöneticilerinin teknolojiyi eğitim-öğretim faaliyetlerinde ve güncel olayların takibinde kullanma sıklığı, 

resmi ortaokul yöneticilerininkinden anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur. Teknolojiyi yönetsel işlerde ve özel 

işlerde kullanma sıklığında özel ortaokul yöneticileri ile resmi ortaokul yöneticileri arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. Elde edilen bulgular özel ortaokul yöneticilerinin teknolojiyi eğitim-öğretim faaliyetlerinde ve güncel 

olayların takibinde daha sık kullandıklarını ortaya koymaktadır. Buna göre, veliler tarafından özel okulların tercih 

edilmeleri için özel okul yöneticilerinden okullarında fark yaratmaları ve başarı sıralamalarında daha iyi yerlere 

gelmeleri beklenmektedir. Bu sebeple özel okul yöneticileri eğitim-öğretim faaliyetlerinde kendileriyle ve diğer eğitim 

kurumlarıyla bir yarış halindedir, ayrıca güncel olayları takip ederek, kurumsal planlamalarını her türlü duruma karşı 

hazır bulundurmaları gerekliliği söylenebilir. Bunun yanında resmi okullar da gün geçtikçe başarı sıralamalarına önem 

vermekte ve tercih edilen okullar listelerine girmeye çalışmaktadır.  

Ortaokul yöneticilerinin mesleki kıdeme göre teknolojiyi kullanma sıklıkları incelendiğinde, mesleki kıdem ile 

teknolojiyi özel işlerde kullanma sıklığı arasında anlamlı fark olduğu görülmüştür. ―11-15 yıl‖ arası mesleki kıdemi 

olan ortaokul yöneticilerinin teknolojiyi özel işlerde kullanma sıklığı ―21 yıl ve üzeri‖ mesleki kıdemi olan ortaokul 

yöneticilerinden anlamlı düzeyde yüksektir. Teknolojiyi yönetsel işlerde, eğitim öğretim faaliyetlerinde ve güncel 

olayların takibinde kullanma sıklığında ise ortaokul yöneticilerinin mesleki kıdeme göre anlamlı farklılık göstermediği 

bulunmuştur. Elde edilen bulgular mesleki kıdemi daha düşük olan ortaokul yöneticilerinin teknolojiyi özel işlerde 

daha sık kullandıklarını ortaya koymaktadır. Buna göre mesleki kıdemi düşük ortaokul yöneticilerinin teknolojiyi 

sosyal ağlar, mobil uyg., iletişim, alışveriş vb. gibi özel işlerde kullanımlarının yüksek olması onların teknolojiye daha 

uyum sağlamış olmasıyla açıklanabilir. 

Ortaokul yöneticilerinin yaşa göre teknoloji kullanma sıklıkları incelendiğinde, yaş ile teknolojiyi özel işlerde 

kullanma sıklığı arasında anlamlı fark olduğu görülmüştür. ―31-40‖ arası yaş grubunda olan yöneticilerin ve ―41-50‖ 

arası yaş grubunda olan yöneticilerin teknolojiyi özel işlerde kullanma sıklığı, ―51 ve üzeri‖ yaş grubunda olan 

yöneticilerden anlamlı düzeyde daha yüksektir. Teknolojiyi yönetsel işlerde, eğitim öğretim faaliyetlerinde ve güncel 

olayların takibinde kullanma sıklığında ise ortaokul yöneticilerinin yaşa göre anlamlı farklılık göstermemiştir. Bu 

durum yaş grubu daha düşük ortaokul yöneticilerinin teknolojiyi sosyal ağlar, mobil uyg., iletişim, alışveriş vb. gibi 

özel işlerde kullanmayı tercih ettikleri şeklinde açıklanabilir. Karabağ vd. (2017) çalışmalarında genç öğretmenlerin 

sosyal medya kullanımının yüksek çıkmasının sebebini; sosyal medyayı diğer yaş grubu öğretmenlere göre daha erken 
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tanımaları, teknolojiyi hayatlarında daha aktif bir şekilde kullanmaları şeklinde belirtmişlerdir. Bu sonuca göre genç 

okul yöneticilerinin sosyal ağlar, mobil uygulamalar gibi teknolojileri özel işlerde daha aktif kullandıklarını 

göstermektedir. 

Ortaokul yöneticilerinin cinsiyete, eğitim durumuna, BT alanında hizmet içi eğitim alma durumuna ve 

okullarında BT sınıfı var olma durumuna göre teknoloji kullanma sıklıkları incelendiğinde, teknolojiyi yönetsel 

işlerde, eğitim-öğretim faaliyetlerinde, özel işlerde ve güncel olayların takibinde kullanma sıklığı arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır. 

Ortaokul yöneticilerinin yönetsel işlerde teknolojiyi daha etkin kullanabilmeleri için hizmet içi eğitimler 

almaları, teknoloji kullanım becerilerinin arttırılmasına yönelik için çevrimiçi uygulamalar düzenlenmesi, yönetsel ve 

eğitsel kullanıma ilişkin teknoloji ekipman desteğinin sağlanması önerilmektedir. 
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Fizika məsələlərinin həllində Python proqramlaşdırma dilindən istifadə  metodikası 
(Methodology of using Python programming language in solving physics problems) 
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Xülasə 

Məqalədə Python proqramlaşdırma dilindən istifadə etməklə şagirdlərin və ali məktəb tələbələrinin  

alqoritmləşdirməni öyrənmək və fizika məsələlərinin həllinin daha səmərəli üsulunu tapmaq yolları 

göstərilmişdir. Gələcəkdə bu vərdişlərin həyatda bir çox problemlərin həllinə kömək edəcəyini nəzərdə 

tuturuq. Məsələ həlli ilə yanaşı paralel olaraq geniş istifadə olunan Python proqramlaşdırma dilinin 

öyrənilməsi də məqsədə uyğundur. 

Açar Sözlər:Fizika Məsələləri, Alqoritm, Proqramlaşdırma, Python, Kompüter 

Resume 

The article shows how high school students can learn algorithms using the Python programming language 

and find more efficient ways to solve physics problems. In the future, we believe that these habits will help 

to solve many problems in life. In addition to solving the problem, it is advisable to study the widely used 

Python programming language. 

Key words:Physics problems, algorithms, programming, Python, computers 

 

GĠRĠġ 

Hesablama cihazları insan həyatının bir çox sahələrinə nüfuz etmişdir. Onlardan sənaye texnoloji 

avadanlıqlarında, nəqliyyatda, ölçü cihazlarında, müxtəlif məişət cihazlarında, mobil telefonlarda və s. 

istifadə olunur. Bütün bu cihazları ciddi şəkildə müəyyən edilmiş qaydalara – alqoritmə uyğun işləmələri 

birləşdirir. Bu baxımdan bu gün ali məktəb tələbələrinin müxtəlif məsələlərin həllində təkcə hesablama 

deyil, məhz məsələlərin həll alqoritmlərini qurmaq bacarıqlarına yiyələnmələri durmadan inkişaf edən 

informasiya cəmiyyətinin tələblərindəndir. 

Tələbələrdə bu bacarıqlar yalnız müxtəlif fəaliyyət sahələrindən olan problemləri həll etməklə 

formalaşır, məsələn, fizika məsələlərinin həllində. 

Problemin həlli zamanı kompüter həm problemin qoyulması və həll yolunun tapılması mərhələsində, 

həm də nəticənin analızı mərhələsində istifadə olunur. 

Həll prosesinin vizuallaşdırılması və hesablama nəticələrinin təqdim edilməsi kompüterin ən vacib 

tətbiqlərindən biridir. Hətta bir hesablama formulunu proqramlaşdırmaq mühəndis kalkulyatorundan daha 

səmərəlidir. Ona görə ki,  

a) proqramın mətni artıq saxlanıla bilən protokoldur;  

b) zaman keçdikcə bu cür proqramların mətnləri toplanır, daha mürəkkəb problemlərin həlli üçün 

biliklər əldə edə biləcəyiniz "bilik bazası"nı təşkil edir; 

c) hesablamalar ilkin parametrləri dəyişdirməklə təkrarlana bilər və bununla da proses və fiziki 

hadisələri daha ətraflı öyrənmək olar;  

d) fiziki məsələlərin kompüterin köməyi ilə həll bacarıqları gələcəkdə  məişət məsələlərinin həllində 

belə faydalı ola bilər. 

Baxmayaraq ki, kifayət qədər mürəkkəb hesablamalar aparmağa imkan verən MathCad, MATLAB, 

Mathematica və Maple kimi universal riyazi paketlər var və bu proqram paketlərində proqramlaşdırma 

prosesinə minimum səy göstərilir,  yenə də istifadəçilər üçün onlar qara kibernetik qutu kimidir. 

 Məhz buna görə də, məsələləri həll etmək üçün tələbəyə hesablama prosesinin bütün detallarına 

nəzarət etməyə imkan verən yüksək səviyyəli proqramlaşdırma dili olan Python proqramlaşdırma dilini 

seçmişik. Bu seçimin əsas səbəbi kodun qısalığı və aydınlığıdır, məsələn, C++ proqram kodu ilə 

müqayisədə. Əlavə olaraq, Python interpretator olduğu üçün kodun sazlanması da rahatdır. 

Yuxarıda qeyd etdiklərimizə bir neçə fizika məsələsi nümunəsində baxaq: 

 

Məsələ 1. Tibbi termometrdə m=2.0 qram civə vardır. Təsadüfən termometr sınır və civə buxarlanır. 

Civənin 3,0 x 4,0 x 2, 5 m ölçüdə olan otaqda havadakı konsentrasiyasını tapın. Otağın temperaturu 20
o
C- 

dir. Civə buxarının təzyiqi Ps = 0.133 Pa, molyar kütlə μ = 0,201 kq/mol, temperaturu T=293 K. 
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Həlli: Civənin tam buxarlanmasını fərz edərək onun ns konsentrasiyasını tapaq. Əgər ns < n, otaqda 

doymuş civə buxarı olacaq. Əgər ns > n, o zaman civənin otaqdakı konsentrasiyası n-ə bərabər olacaqdır. 

Qazların kinetik nəzəriyyəsi düsturuna əsasən (p = nkT)  

ns = ps /kT  

Mendeleyev-Klapeyron düsturuna görə pV= vRT  

Buradan qazın mollarının sayını tapırıq: 

V = m/ μ = N/NA 

NA Avoqadro ədədi olub, NA = 6,022x10
23

 dür. 

 

Proqramı quraq: 

 

 
 

Nəticə: 

 

 
Beləliklə, civə buxarının konsentrasiyası n ≈ 2.0x10

20
m

-3 

Sanitar qaydalara görə yaşayış yerlərində civə buxarının yolverilən norması pm = 3 x 10
-7

 kq/m
3
 -dır.  

Nm konsentrasiyasını tapaq: Bunun üçün V = m/ μ = N/NA düsturunu otağın həcminə bölməliyik: 

 

 

 

 

Bu zaman, nm = pmNA/ μ.  

Proqrama 2 sətir əlavə edək: 

 

 
 

Nəticəni bir daha hesablayaq: 

 

 
Cavab: ns ≈3,3 x 10

19
m

-3
  

 

Deməli civə buxarının konsentrasiyası normadan 220 dəfə çoxdur və otaqda mütləq sanitariya işlərini 

həyata keçirmək lazımdır. 
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Məsələ 2. Radiusu 3 sm olan metal kürə Kl elektrik yükü ilə yüklənmişdir. Kürə qabın 

divarına toxunmamaq şərtilə neftə batırılmışdır. Kürənin mərkəzindən 2 və 4 sm məsafədəki nöqtədə sahə 

enerjisinin həcmi sıxlığını təyin edin. 

Məsələni həll etmək üşün əvvəlcə mətnin məzmununu özündə əksetdirən şəkil çəkək. 

Şəkildən göründüyü kimi sahə enerjisinin həcmi sıxlığının B və A nöqtələrində tapılması tələb 

olunur. 

 Verilir:  
R=3 sm 

 

 
=4 sm 

 
______________ 

   

 

Çevirmə: 

 

 

 

 

 
_____________________ 

 

Məlumdur ki, enerjinin həcmi sıxlığı    düsturu ilə təyin olunur.  nöqtəsi kürənin 

mərkəzindən  məsafəsində yerləşib kürənin daxilindədir.  nöqtəsi kürənin daxilində 

yerləşdiyindən həmin nöqtədə sahənin  intensivliyi sıfra bərabər olacaq. Ona görə də  

nöqtəsində  düsturuna əsasən  olacaqdır. A nöqtəsində sahə enerjisinin həcmi sıxlığı 

 düsturu ilə təyin ediləcək. A nöqtəsi kürənin mərkəzindən  məsafədə və kürədən 

xaricdə yerləşdiyindən həmin nöqtədə sahənin intensivliyi 

 
Düsturu ilə təyin olunmalıdır. 

Onda, - nin ifadəsində -nin qiymətini nəzərə alsaq,  

 
Indi isə proqramı quraq: 

q=float(input("Elektrik yukunu daxil edin:")) 



  

5th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE 
SCIENCES CONFERENCE   

 

May 24-25, 2022 Azerbaijan State Pedagogy University, Shamakhi Campus ~ 457 ~ 
 

r=float(input("Muqavimeti daxil edin:")) 

E=float(input("E - ni daxil edin:")) 

E0=float(input("E0 - i daxil edin:")) 

p=3.14 

W=q*q/32*p*p*E*E0*r*r 

print(W) 

hesablama aparsaq 

 
olacaqdır. 

Cavab: Deməli,  nöqtəsində ; A nöqtəsində isə  -dur. 

İndi  isə bir keyfiyyət xarakterli məsələnin həllini verək. 
Məsələ 3. Paralel birləşdirilmiş naqillərdən ibarət elektrik dövrəsinin ümumi müqaviməti: 

 =   +  + .... +    və ya  =  

Burada  - bir naqilin ayrılıqda götürülmüş müqavimətidir, verilmiş elektrik dövrəsində paralel 

birləşdirilmiş naqillərin sayıdır.  

Python  dilində  proqramı  yazaq : 

listt=[ ] 

n=int(input("n-i daxil edin ")) 

for i in range (1,n): 

    ele=int(input()) 

    listt.append(ele) 

print(listt) 

for i in range(1,n): 

    s=0 

    s=1/R + 1/listt[i] 

    R=1/s 

print("R= ", R) 

 

4.Elektrik hərəkət qüvvəsinə malik elektrik mənbələri ardıcıl birləşdirilərsə, onda ümumi dövrənin elektrik 

hərəkət qüvvəsi :  

0 = 1+ 2 +...+ n = i 

0 = n*  

0 = 1= 2 =...= n=  

Əgər daxili müqavimət  r0=r1+r2+...+rn= i  olarsa, onda tam dövrə üçün Om qanunu : 

 

І =  

 olacaqdır. 

Əgər 0 = 1= 2 =...= n  və r =r1=r2=...=rn  olsa, onda І =   olar. Paralel birləşmə zamanı dövrənin 

ümumi elektrik hərəkət qüvvəsi : 

 =  

Python dilində proqramı yazsaq : 

eps=0 

r=0 

listx =[ ] 

listy =[ ] 

n= int(input("n-i daxil edin")) 

for i in range (1,n): 
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    ele1=int(input()) 

    ele2=int(input()) 

    listx.append(ele1) 

    listy.append(ele2) 

print(listx) 

print(listy) 

for i in range (1,n): 

    eps=eps +listx[i] 

    r= r + listy[i] 

    I= eps/(R+r) 

for i in range (1,n): 

    if (eps=eps1) and (r=r1) 

    eps=eps*n 

print("I= ", I) 

Görülən iş : 

 
 

 düsturu  R müqavimətli və U gərginlikli dövrənin  istənilən  hissəsi üçün döğrudur : 

    düsturu  elektrik hərəkət qüvvəsi olmayan  dövrə üçün doğrudur.  

 

Yuxarıda həlli nümunələri verilmiş bu məsələlər kimi, Python proqramlaşdırma dilindən  istifadə 

etməklə ―Fizika məsələləri‖ kitabında verilmiş 100-ə qədər məsələni asanlıqla həll etmək olar. Əlbəttə, 

bunun üçün həmin bölməyə aid dərin nəzəri biliyə və onu praktikaya tətbiq etmək bacarığına malik olmaq 

lazımdır.  

 Bu fənnin tədrisi gələcəyin fizika müəllimlərinə məktəb proqramı həcmində istənilən çətinlik dərəcəsinə 

malik olan məsələləri həll etməyi , onların həll metodikasını öyrənməyi, müstəqil məsələ tərtibini  və  tədris 

prosesində onu konkret vəziyyətə tətbiq etməyi öyrədir. 

 Fizikadan  məsələ həlli tələbələrə keçmiş materialı təkrarlamaqda  və mənimsəməkdə , biliklərin 

praktikaya tətbiqi zamanı vərdiş  və bacarığın formalaşıb möhkəmlənməsinə kömək edir.  

Fizikadan məsələlər praktik məşğələlərdə , yoxlama işinin yerinə yetirilməsi  zamanı və müstəqil 

olaraq həll edilməlidir.  Fizikadan məsələ həllinin əsas məqsədi aşağıdakılardan ibarətdir: 

1. Ümumi fizika , fizika tədrisi metodikası , Təhsildə İKT, psixologiya  və pedaqogika kurslarından 

əldə etdikləri bilikləri məsələ həlli prosesinə  tətbiq etmək bu sahədə biliklərini ümumiləşdirmək və 

tamamlamaq imkanını vermək  

2. Fizikadan müxtəlif növ məsələlərin quruluşxüsusiyyətlərini təhlil etmək və kompüter proqramlarında 

yoxlamaq. 

3. Tələbələrə müxtəlif  növ məsələ həlli dərslərinin aparılması  metodikasını öyrətmək (praktik iş, 

sərbəst iş, olimpiada, dərs  və s,) 

4. Tələbələrin  bilik dairəsini genişləndirmək , onların riyaziyyat, ümumi fizika və informatika 

sahəsində aldıqları bilikləri elementar səviyyədə şagirdlərə çatdırmaq bacarığı vermək .  

5. Müxtəlif növ məsələlərin tərtib edilməsi , həlli  və kompütern proqramlarında yoxlanılması 

metodikasını tələbələrə öyrətmək. 
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