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Hüquqi şəxslərin cinayət məsuliyyəti Azərbaycan Respublikasının cinayət
hüququnun yeni institutu kimi
Məmmədli Gündüz Zakir oğlu
Odlar Yurdu Universiteti
Azərbaycan Respublikasının dövlətdaxili hüququ dünyada mövcud olan milli hüquq
sistemlərindən biri olub, özündə ayrı-ayrı bir neçə müstəqil hüquq sahəsini (məsələn, konstitusiya,
maliyyə, inzibati, mülki, əmək, ekologiya, cinayət və digər hüquq sahələrini) birləşdirir ki, bu
sahələrdən hər birinin özünəməxsus nizamasalma predmeti – tənzimlədiyi ictimai münasibətlər
vardır. Məlum olduğu kimi, konstitusiya hüququ yaşadığımız həyatda və cəmiyyətdə yaranan
konstitusiya, mülki hüquq əmlak və şəxsi qeyri-əmlak, maliyyə hüququ dövlətin maliyyə fəaliyyəti
prosesində əmələ gələn münasibətləri və s. tənzimləyir ki, bu münasibətlər müvafiq olaraq həmin
hüquq sahələrinin nizamasalma predmetini təşkil edir.
Azərbaycan Respublikasının dövlətdaxili (milli) hüquq sisteminin müstəqil sahələrindən biri
olan cinayət hüququna gəldikdə, qeyd etməliyik ki, bu hüquq sahəsinin əsas funksiyası və işi
cəmiyyətdə yaranan cinayət münasibətlərini tənzimləməkdən ibarətdir. Nəzərdən qaçırmaq olmaz ki,
dövlət (daha doğrusu, dövləti təmsil edən səlahiyyətli dövlət orqanları, məsələn, prokurorluq –
istintaq, məhkəmə və digər hüquq-mühafizə orqanları) və cinayəti törədən şəxs arasında əmələ gələn
cinayət münasibətləri Azərbaycan Respublikasının dövlətdaxili (milli) hüquq sistemində müstəqil
yerlərdən birini tutan və ayrıca hüquq sahəsi kimi tanınan cinayət hüququnun nizamasalma
predmetini təşkil edir. Cinayət qanununda (Cinayət Məcəlləsində) müəyyən edilən cinayət hüquq
normaları (cinayət qanununun nəzərdə tutduğu hüquq normaları) ilə tənzimlənməsi nəticəsində həmin
münasibətlər cinayət hüquq münasibətləri kimi hüquqi forma alır. Belə ki, cinayət hüquq
münasibətləri ictimai münasibətlərin növlərindən biri olan cinayət münasibətlərinin hüquqi
formasıdır.
Cinayət hüquq münasibətləri dedikdə cinayət qanunu (Cinayət Məcəlləsi) ilə tənzimlənən elə
ictimai münasibətlər başa düşülür ki, bu münasibətlər ictimai təhlükəli əməl olan cinayəti törədən
şəxs və dövlət arasında əmələ gəlir [1, s.27-28]. İstənilən hüquq münasibətləri kimi, cinayət hüquq
münasibəti də həmçinin daxili quruluşa malik olub, üç elementdən ibarətdir: 1) cinayət hüquq
münasibətinin subyektləri; 2) cinayət hüquq münasibətinin məzmunu; 3) cinayət hüquq
münasibətinin obyekti. Cinayət hüquq münasibətinin subyektləri dedikdə dövlət (dövləti təmsil edən
səlahiyyətli orqanlar) və cinayət törədən şəxs başa düşülür. Onların, yəni cinayət hüquq münasibəti
subyektlərinin hüquq və vəzifələrinin məcmusu cinayət hüquq münasibətlərinin məzmunu adlanır.
Cinayət hüquq münasibəti nəyin barəsində yaranırsa, o da cinayət hüquq münasibətinin obyekti
sayılır. Heç də sirr deyil ki, cinayət hüquq münasibətləri cinayət qanunu (Cinayət Məcəlləsi) ilə cəza
təhdidi altında qadağan olunmuş ictimai təhlükəli əməlin (hərəkət və ya hərəkətsizliyin) təqsirli olaraq törədilməsinə görə bu və ya digər şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması və ona cinayəthüquqi xarakterli tədbirlər tətbiq edilməsi ilə bağlı əmələ gəlir. Odur ki, cinayət məsuliyyəti və
cinayət-hüquqi xarakterli tədbirlər cinayət hüquq münasibətinin obyektidir [1, s.38].
Cinayət hüquq elmində (doktrinasında) mütəxəssis alimlər (cinayət hüququ üzrə mütəxəssis
alimlər) tərəfindən söylənilmiş və hamılıqıa qəbul edilmiş elmi-nəzəri fikrə görə cinayət hüquq
münasibəti cinayət məsuliyyətinin mövcud olma formasıdır. Belə ki, cinayət məsuliyyəti yalnız
cinayət hüquq münasibəti çərçivəsində mövcud ola bilər. Bu səbəbdən cinayət hüquq münasibəti
çərçivəsi və hüdudlarından kənarda cinayət məsuliyyətinin əmələ gəlməsi qeyri-mümkündür. Cinayət
məsuliyyəti və cinayət hüquq münasibəti arasında qırılmaz əlaqənin (bağlılığın) mövcud olması
özünü həm də bunda göstərir ki, cinayət məsuliyyəti yalnız cinayət hüquq münasibəti çərçivəsində
realizə edilə bilər. Unutmaq olmaz ki, cinayət hüquq münasibəti cinayət məsuliyyətinin həm də
realizə olunma formasıdır. Məhz bu səbəbdən cinayət hüquq münasibəti çərçivəsi və hüdudlarından
kənarda cinayət məsuliyyətinin realizə olunması qeyri-mümkündür. Odur ki, cinayət hüquq
ədəbiyyatı səhifələrində haqlı və düzgün olaraq göstərilir ki, cinayət hüquq münasibəti cinayət
məsuliyyətinin həm mövcud olma, həm də realizə edilmə formasıdır [2, s.112]. Söylənilmiş bu fikir
cinayət hüququ üzrə mütəxəssis alimlərin hamısı tərəfindən praktiki olaraq qəbul edilir və tanınır.
Lakin nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, cinayət hüquq münasibəti və cinayət hüquq məsuliyyəti kimi iki
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cinayət-hüquqi anlayış arasında mövcud olan qırılmaz əlaqə (bağlılıq) təkcə bununla bitmir və
məhdudlaşmır. Cinayət hüquq münasibəti və cinayət məsuliyyəti arasında mövcud olan qırılmaz
əlaqə (bağlılıq) həm də bunda təzahür edir və ifadə olunur ki, cinayət məsuliyyəti cinayət hüquq
münasibətinin məzmununun gerçəkləşdirilməsinin, yəni cinayət hüquq münasibəti subyektlərinin
(dövlət və cinayət törədən şəxsin) öz hüquq və vəzifələrini realizə etmələrinin nəticəsidir [3, s.68].
Təsadüfi deyildir ki, bunu nəzərə alan və əldə əsas tutan bəzi müəlliflər cinayət məsuliyyətinə cinayət
hüquq münasibəti subyektlərinin (dövlətin və cinayət törətmiş şəxsin) öz hüquq və vəzifələrinin
realizə olunması kimi doktrinal (elmi) anlayış verirlər [4, s.83]. Əgər cinayət hüquq münasibətinin
subyektləri olan dövlət və cinayət törətmiş şəxs öz hüquq və vəzifələrini həyata keçirərlərsə (gerçəkləşdirərlərsə), bu, o deməkdir ki, cinayət məsuliyyəti realizə olunmuşdur. O ki qaldı cinayət hüquq
münasibəti subyektlərinin hüquq və vəzifələrinə, qeyd etmək lazımdır ki, cinayət hüquq münasibəti
subyektlərindən biri olan dövlətin malik olduğu əsas hüquq cinayət törətmiş şəxsi cəzalandırmaqdan
və ona cinayət qanununda (Cinayət Məcəlləsində) nəzərdə tutulmuş həddə cəza təyin etməkdən
ibarətdir. Cinayət hüquq münasibətinin digər subyekti olan cinayət törətmiş şəxs isə cinayət
qanununda müəyyən edilmiş cəza növünü (məsələn, azadlıqdan məhrum edilmə və digər cəza növlərini) çəkməlidir ki, bu, onun üzərinə düşən vəzifə hesab olunur. Xatırlatmaq istərdik ki, cinayət
hüquq münasibəti subyektlərinin (dövlət və cinayət törətmiş şəxsin) hüquq və vəzifələri cinayət
hüquq münasibətlərinin məzmununu təşkil edir. Cinayət hüquq münasibətinin məzmunu isə qeyd
etdiyimiz kimi, onun, yəni cinayət hüquq münasibətlərinin struktur elementlərindən biridir ki, bu
barədə dissertasiya tədqiqatının əvvəllərində danışmışıq. Buna görə də cinayət hüquq münasibətinin
subyektləri məsələsinə təkrarən yenidən toxunmağa və həmin məsələyə aydınlıq gətirməyə lüzum
görmürük.
Cinayət hüquq ədəbiyyatı səhifələrində cinayət hüquq münasibəti və cinayət hüquq məsuliyyəti
kimi iki cinayət-hüquqi anlayış arasında mövcud olan əlaqə məsələsinə ayrı-ayrı müəlliflər tərəfindən
əsaslandırılan digər yanaşma və nöqteyi-nəzərlərlərə də rast gəlmək mümkündür. Bəzi alimlərə görə
cinayət hüquq münasibəti və cinayət hüquq məsuliyyəti eynimənalı anlayışlar olub, bir bərabərdə
tanınır. Bir qrup müəllif belə hesab edir ki, cinayət məsuliyyəti nəinki cinayət hüquq, həmçinin cinayət-prosessual və cinayət-islah hüquq münasibətlərinin realizə olunmasını ifadə edir. Cinayət hüququ
üzrə mütəxəssis alimlər arasında elələrinə də təsadüf olunur ki, onların fikrincə, cinayət məsuliyyəti
cinayət hüquq münasibətinin məzmununun yalnız bir hissəsidir və s. [5, s.48].
Əlbəttə, cinayət hüququ üzrə mütəxəssis alimlər tərəfindən cinayət məsuliyyəti və cinayət
hüquq münasibəti kimi iki anlayış arasında mövcud olan əlaqə barədə söylənilmiş hər bir doktrinal
(elmi) fikir mühüm əhəmiyyətə malik olub, elmi maraq doğurur. Tam yəqinliklə deyə bilərik ki,
həmin fikirlərin hamısı müəyyən mənada ağlabatan və inandırıcı olub, barəsində danışdığımız
anlayışlar arasındakı əlaqənin hərtərəfli başa düşülməsində onların vacib rol oynamaları şəksizdir.
Lakin biz heç də o niyyətdə deyilik ki, alimlərin söylədikləri fikirlərdən hansının üstün və həqiqətəuyğun olmasını müəyyənləşdirək. Biz öz qarşımıza nə belə məqsəd qoymuşuq, nə də bu,
dissertasiya işinin tədqiqat predmetinə aid olan məsələdir. Necə deyərlər, hədəfimiz hüquqi şəxslərin
üzərinə düşən və onların daşıdıqları hüquqi məsuliyyətin cinayət-hüquqi aspektlərini tədqiq etməkdən
(öyrənməkdən) ibarətdir.
Cinayət məsuliyyəti mülki, inzibati və intizam məsuliyyəti ilə yanaşı, hüquqi məsuliyyətin
növlərindən biri olub, Azərbaycan Respublikasının cinayət hüququnun (nəinki Azərbaycan
Respublikasının, həmçinin bütün dövlətlərin cinayət hüququnun) fundamental anlayışları sırasına
daxildir [6, s.148]. Unutmaq olmaz ki, cinayət qanununun (Cinayət Məcəlləsinin) konkret
maddəsində formulə və ifadə edilməsə də Azərbaycan Respublikasının cinayət hüququ məsuliyyətin
labüdlüyü kimi vacib prinsipdən çıxış edir [7, s.38]. Cinayət hüququnun sahəvi (xüsusi)
prinsiplərindən biri olan məsuliyyətin labüdlüyü prinsipi öz hüquqi ifadəsini bunda tapır ki, törədilən
hər bir cinayətin üstü hökmən vaxtında və tam açılmalı, təqsirkar şəxs isə mütləq cinayət
məsuliyyətinə cəlb edilməlidir. Mürəkkəb fenomen kimi tanınan və cinayət hüququnun fundamental
(əsas) anlayışlarından biri olan cinayət məsuliyyəti “cinayət – cinayət məsuliyyəti – cəza” üçlüyündə
birləşdirici (əlaqələndirici) həlqə rolunu oynayır ki, bu üçlük mahiyyətcə, bütövlükdə cinayət
qanunvericiliyinin mənasını ifadə edir [5, s.5].
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Cinayət məsuliyyəti konkret şəxsin cinayət əməli törətməsinin sosial-hüquqi nəticəsi olub,
törədilmiş əmələ (hərəkət və ya hərəkətsizliyə) görə bu şəxsin cinayət qanununun (Cinayət
Məcəlləsinin) normaları əsasında cavabdehliyidir ki, həmin cavabdehlik cinayət törətmiş şəxs üçün
şəxsi və əmlak xarakterli məhrumiyyətlərə gətirib çıxarır, ona cəza və cinayət-hüquqi xarakterli digər
tədbirlər tətbiq edilməsinə, ictimai təhlükəli əmələ dövlət tərəfindən mənfi qiymət verilməsinə və
şəxsin töhmətləndirilməsinə, eləcə də məhkumluğa səbəb olur. Bu, bizim tərəfimizdən cinayət məsuliyyətinə cinayət-hüquqi konteksdə verilən elmi (doktrinal) anlayışdır ki, həmin anlayışda cinayət
məsuliyyəti kimi mürəkkəb fenomeni xarakterizə etməyə imkan verən bütün əlamətlər (elementlər)
ehtiva edilmişdir. Bu və ya digər şəxs cinayət məsuliyyətinə o halda cəlb edilir ki, həmin şəxs cinayət
qanunu (Cinayət Məcəlləsi) ilə cəza təhdidi altında qadağan olunmuş hər hansı ictimai təhlükəli əməli
(hərəkət və ya hərəkətsizliyi) təqsirli olaraq törətsin. Şəxsin törətdiyi ictimai təhlükəli əməl cinayət
əməli ilə bağlı olduğuna görə cinayət məsuliyyəti hüquq məsuliyyətinin ən ağır, kəskin və sərt
növüdür ki, bu növ hüquq məsuliyyətinin nəzərdə tutulması şəxsin özünün malik olduğu hüquqlardan
məhrum edilməsinə və ya hüquqların məhdudlaşdırılmasına səbəb olur.
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NİTQ HİSSƏLƏRİNİN TƏDRİSİNDƏ MÜQAYİSƏ PRİNSİPİ
Abasova Gülay Səhrab qızı
Odlar Yurdu Universiteti
Açar sözlər: nitq hissələri, dil, bölgü, prinsip, dilçilər, isim, sifət, say, əvəzlik, feil, zərf, qoşma,
bağlayıcı, ədat, modal sözlər, nida, növ, qrammatika.
Key words: speech shares, language, plum, principle, linguists ,noun ,adjective, numeral, pronoun,
verb, adverb, postposition, conjunction, particle, modal words, exclamatory, species, grammar.
Ключевые слова: речевые части, язык, деление, принцип, лингвистъ, существителъное,
прилагателъное, числителъние, местоимение, глагол, наречие, речевая частъ приложение,
частица, модалъные слово, восклицание.

Giriş
Elə dillər var ki, orda nitq hissələrinin varlığı xeyli vaxt şübhə altında olmuşdur. Buna misal olaraq,
çin dilini göstərmək olar. İ.İ.Meşşanov yazır ki, “Bir sıra görkəmli alimlər Çin dilində hər hansı bir
nitq hissəsinin varlığını tamamilə inkar etmək fikrinə gəlmişlər”.
A.A.Xoldoviç yazır: “ Siniflər ( nitq hissələri –Y.S) hər bir dilin qrammatikasında
fərqləndirilir, heç bir qrammatika nitq hissəsindən yan keçmir”
A.Y. Suprin belə düşünürdü ki, “ Nitq hissələri universal kateqoriyadır”
A.Y. Suprin İ. İ. Meşşanovun “ Nitq hissələrinin ümumi bölgü prinsipi hər yerdə eynilə qalır
” fikrini əlavə ilə dəqiqləşdirərək “ yəni dillərin hamısı üçün vahid və ümumidir”.
İllər keçdikcə dillərin morfoloji quruluşu daha çox öyrənilməyə başlanılır. 19-cu əsrdə sözlərin nitq
hissələri üzrə təsnifi üçün morfoloji prinsip önə çəkilir.
Bu prinsipin tanınmış nümayəndələrindən biri də F.F.Fortunatov idi. Morfoloji prinsipdə sözlər
hallanan sözlər, təsriflənən, hallanmayan və təsriflənməyən sözlər kimi qruplara ayrılırdı. Bu zaman
zərflər,ədatlar, nidalar kənarda qalırdı. Buna görə də bu prinsipi hər dilə tətbiq etmək mümükün
olmadı. Nəticədə sintaktik prinsip ortaya çıxdı. Bu prinsipə əsasən də nitq hissələri cümlə üzvlərinə
əsasən müəyyənləşdirilirdi. Lakin bu bölgüdə də mübahisə yaradan məsələlər var idi. Belə ki,
mübahisə daha çox isimlərlə zərflər, sifətlərlə zərflər və saylarla zərflər arasında olurdu. Adı çəkilən
nitq hissələri arasında oxşar cəhətlərin olması onların müstəqil nitq hissəsi kimi fəqləndirilməsi işini
qəlizləşdirir.

Sözlərin nitq hissələri üzrə bölgüsü
Sözlərin nitq hissələrinə görə bölgüsü tarixi çox qədimdir. Tarixən dilçilər nitq hissələrinin təsnifi
üçün müxtəlif meyarlar, prinsiplərlə yanaşaraq, dilimizi təşkil edən sözləri nitq hissələrinə uyğun
olaraq bölmüşlər. Hələ eramızdan əvvəl, 5-ci əsrdə yunan alimləri adlarla feilləri ayırmışlar.
Əflatun (e.ə.427-348) özü də, adlarla feilləri fərqləndirmiş, cümlədə mübtəda vəzifəsində işlənən
sözləri adlar, xəbər vəzifəsində iştirak edən sözləri isə feillərə aid etmişdir(7,195).
Yunan alimi Aristotel(e.ə.384-322) yunan dilində 3 nitq hissəsi-adlar, feillər və bağlamalar
(bağlayıcı,artikl və əvəzlik) olduğunu qeyd edirdi. Aristotelə görə ad zaman anlayışı bildirməyən, feil
isə zaman anlayışı bildirən sözlərdir.
Qədim İskəndəriyyə dövrü qrammatikalarında e.ə.3-cü, 2-ci əsrlərdə artıq səkkiz ( 8 ) nitq hissəsi
müəyyən edilmişdi ki, bunlar ad, feil, feil-sifət, artikl, əvəzlik, zərf, qoşma və bağlayıcı idi. Daha
sonralar Roma müəllifləri bu sıradan artiklı çıxarmış və onun yerinə nidanı əlavə etmişdilər.
Mirzə Kazımbəyin kitabı üç hissə, iyirmi iki fəsildən ibarətdir. Birinci hissədə fonetikadan - əlifba,
hərflərin tələffüzü, tələffüzü şərtləndirən saitlər və digər işarələrdən, eyni zamanda morfologiyadan isimlər, sifətlər, sifətin müqayisə, azaltma və üstünlük dərəcəsi, isimlərin müxtəlif növləri, feildən
düzələn isimlər, kiçiltmə bildirən isimlər, sifətin mənasını qüvvətləndirən ədatlar və sairədən, say və
sayların növləri, əvəzlik və onların növləri və digər məsələlərdən; ikinci hissədə, əsasən, feillərdən,
onların müxtəlif məna, qrammatik növlərindən, şəkillərindən, təsrifindən, ikinci dərəcəli sadə
feillərdən, düzgün və düzgün olmayan feillərdən, feilin qeyri-müəyyən formasından, cerund və feili
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sifətdən, qoşmalardan, zərflərdən, adyektiv zərflərdən, bağlayıcılardan, nidalardan və s. bəhs olunur.
( Mirzə Kazımbəyin linqvistik irsi XXI əsrdə İsmayıl Məmmədli filologiya elmləri doktoru, professor
-net.materialı)
M.Kazımbəy qoşmalar, zərflər, bağlayıcılar və nidaları ayrı-ayrı fəsillərdə izah edir. Professor
İ.Abbasov bu məsələlərin hər birinə ümumdilçilik baxımından yanaşaraq daha dəqiq elmi-linqvistik
təsəvvür yaratmaq üçün müxtəlif dillərin materiallarına ətraflı şəkildə müraciət edir. Məsələn, onun
adyektiv zərflər haqqında söylədiklərindən kiçik bir parçada deyilir: “M.Kazımbəyin “prilaqatelnıya
nareçiya” adlandırdığı məfhumu A.Jober Adjectifs adverbiaux adlandırır. Bunu Azərbaycan
dilinə zərflər (Adyektiv zərflər, yaxud adverbial sifətlər -İ.A.) kimi tərcümə etdik.
M.Kazımbəy yazır ki, bağlayıcılar müxtəlif nitq hissələrini, biri digərindən asılı olan fərqli cümlələri
bir-biri ilə əlaqələndirir. O, türk dilində bəzi ədatların, hətta mürəkkəb nitq vahidlərinin bu funksiyanı
yerinə yetirdiyini qeyd edir.
M.Kazımbəy “Nida” bəhsində birbaşa praktik nümunələrə keçərək nida bildirən sözləri ərəb, fars və
rus dilləri ilə müqayisə edib.
Tədqiqatçı-dilçi alim yazır: “Nidalar müxtəlif ruhi vəziyyətlərin ifadəsinə xidmət edir.
Kitabda isimlərin cins, kəmiyyət və hal kateqoriyası, sifətlər, saylar, zərflər, feillər, onların növləri,
feilin şəxsi və şəxssis formaları,
Əsl adı Məhəmməd Əli Kazımbəy olmuş Azərbaycan əsilli rus şərqşünası, tarixçi, türkşünas və
filoloq Mirzə Kazımbəy bu əsərdə hər nitq hissəsinə ayrıca bir fəsil həsr etmişdir.
Müxtəlif zamanlarda müxtəlif nitq hissələrinin dilimizə daxil edilməsiylə əlaqəli müəyyən fikirlər
olmuşdur. Misal üçün nitq hissələri arasında əvəzlik spesifik xüsusiyyətləri ilə diqqət çəkmişdir. Elə
buna görə də, o həmişə dilçilərin diqqət mərkəzində olmuşdur. Bu dilçilər əvəzliyə müxtəlif
mövqelərdən yanaşmış və məhz bu da onların arasında fikir ayrılığının yaranmasına səbəb olmuşdur.
Müxtəlif zamanlarda yazılmış qrammatikalarda əvəzliyin nitq hissələri arasında yeri tam
dəqiqləşdirilməmiş, bəzi alimlər əvəzliyi əsas nitq hissələrinə, bəziləri isə köməkçi nitq hissələrinə
aid etmişdilər.
1.Birinci qrupa daxil olan dilçilər əvəzliyi köməkçi adlara daxil edirdilər. Məsələn, alimlərdən
P.Y.Skorik,F.İ.Buslayev və başqaları əvəzlyin növlərindən yalnız şəxs əvəzliyini əsas nitq hissəsi
hesab edərək, digər növ əvəzlikləri isə ya köməkçi adlara ya da müxtəlif nitq hissələrinə aid etmişlər.
2.İkinci qrup dilçilər əvəzliyi müstəqil nitq hissəsi hesab etməmiş, bu tip sözləri köməkçi nitq
hissələrinə aid etmişlər. Sami-Əfşar “Türk dilinin morfologiya və sintaksisi” kitabında əvəzliklərişəxs adları, işarəedici adlar və isimlərin bir növü kimi qeyd edir. Bundan əlavə kitabda səhv olaraq,
şəkilçilər də müstəqil söz kimi əvəzliklər sırasında verilir.
Rus dilçilərindən olan A.M.Peşkovski də əvəzliyi müstəqil nitq hissəsi hesab etməyib “boş söz”
adlandırırdı. O, bu fikrini belə əsaslandırırdı: “Bu sözlərin paradoksallığı ondan ibarətdir ki, onlarda
əşyavi məna tamamilə yoxdur, həm əsas, həm də köməkçi göstəricilərdir. Dilçi-alim əvəzlikləri
əvəzlik-isim, əvəzlik-sifət, əvəzlik-say, əvəzlik-zərf olaraq bölüşdürmüşdür.
Son dövrlərdə diçilikdə yeni ənənə görünməyə başlamışdır. Əgər əvvəlki qrammatikalarda əvəzliyin
əsas ya köməkçi nitq hissəsi olub-olmadığı, məna növlərinin müxtəlifliyi öyrənilirdisə, indi müasir
və ümumi dilçilikdə əvəzliyin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi kimi məsələlər maraq dairəsindədir.
Sözlər və onların mənalarından bəhs edən İ.Məmmədov yazırdı: “Dildə əvəzliklər, xüsusi adlar,
nidalar və köməkçi sözlər istisna edilməklə bütün lüğəvi vahidlər məhfumla üzvi surətdə
bağlıdır”.(49,370)
V. Jirmunski yazır ki, şəxs sonluqları türk dillərində mənşəyini şəxs əvəzliklərindən
götürmüşdür.(вып, 3-4, т.4.116,123)
N.Z.Hacıyeva türk dillərində əvəzliyin yeddi növünün- şəxs, işarə, qayıdış, təyin, qeyri-müəyyən,
yiyəlik və inkar növlərinin işləndiyini qeyd etmişdir.(h.2.96)
Sonralar çap edilmiş qrammatikalarda əvəzliyin məna növləri beş və ya yeddi arasında olduğu
göstərilmişdir.(132,181)
“Azərbaycan dilinin qrammatikası” kitabında əvəzliyin aşağıdakı növləri öz əksinin tapmışdır: Şəxs
əvəzlikləri, yiyəlik əvəzlikləri, qayıdış şəxs əvəzlikləri, işarə əvəzlikləri, sual əvəzliyi,qeyri- müəyyən
əvəzlik, təyini əvəzlikləri.(13 I h.)
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M.Hüseynzadənin (35), (37) 1963, 1973 və 1983 cü illərdə təkrar nəşr edilmiş “Müasir Azərbaycan
dili”kitabında şəxs əvəzlikləri üç yerə bölünür:
a) müəyyən
b) yiyəlik
c) qayıdış
Əvəzliyin digər növləri isə aşağıdakı kimi qruplaşdırılır:
işarə əvəzlikləri, sual əvəzlikləri, qeyri-müəyyən əvəzlik, təyini əvəzlik.(37)
Nitq hissələri arasında mübahisəli olan nitq hissələrindən biri də nidadır. Elə buna görə də, nida
həmişə dilçi alimlərin diqqət mərkəzində olmuşdur. Tətqiqata cəlb olunmuş nida dilçilikdə hələ öz
yerini tam şəkildə tapa bilməmişdir. Belə ki, nida gah xüsusi nitq hissəsi, gah da köməkçi nitq hissəsi
kimi təsnif edilmiş, bəzən isə digər sözlərlə qarışdırılmışdır. Hələ də müasir dilçilyin belə inkişaf
mərhələsində nidanın dil sistemindəki yerini müəyyənləşdirmək aktual problem olaraq qalmaqdadır.
Azərbaycan dilinin morfologiyası ilə bağlı yazılan əsərlərdə əsasən üç köməkçi nitq hissəsi – qoşma,
bağlayıcı və nida qeyd edilir(19,21.).
Belə əsərlərə nümunə olaraq ilk növbədə “Azərbaycan dilinin qrammatikası” əsərini göstərmək
lazımdır.(15, 33). Belə ki, bu əsərdə nidalar ümumi bir başlıq altında verilməsinə baxmayaraq,
“Nidalar” bəhsində bu kateqoriya “Xüsusi bir nitq hissəsi “ kimi adlandırılmışdır.
Bir çox dilçilik əsərlərində nidaya heç bir qrammatik vəzifə daşımayan nitq hissəsi kimi yanaşılsa
da, onlara müstəqil nitq hissələri ilə köməkçi nitq hissələri arasında dayanan dil vahidi kimi qəbul
edilməsi faktı da mövcuddur. Müasir Azərbaycan dilinin qrammatikasını araşdıran M. H üseynzadə
bu barədə yazır:
“Nidalar müstəqil sözlərdən əmələ gəmiş və müstəqil nitq hissələri ilə köməkçi nitq hissələri arasında
orta bir mövqe tutur. Odur ki, nidaları nə əsas nitq hissələrinə, nə də köməkçi nitq hissələrinə aid
etmək olur. Bunlardan ayrıca bir söz kimi danışmaq lazım gəlir”(35, 266)
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Принцип сравнения в преподавании частей речи
Pезюме
История развода по словам слов очень древняя. Исторически сложилось так, что лингвисты
придумали различные критерии классификации речей, разделив слова, составляющие наш
язык, в соответствии с речами. На нашем родном языке наряду с различными языками части
речи подвергались ряду изменений, таких как деление, последовательность или именование.
По-видимому, различные части речи, которые были переведены на язык в определенное время,
фактически были обработаны в пределах части речи в течение определенного периода
времени. Однако изменения, нововведения не оказали серьезного влияния на распределение
речевых частей. Это проявляется в последовательности, а также в индивидуальном анализе
речевых частей.

The principle of comparison in the teaching of parts of speech
Summary
The history of divorce according to the speeches of words is very ancient. Historically, linguists have
come up with various criteria for the classification of the speeches, dividing the words that constitute
our language in accordance with the speeches. What we have in our native language is with the
distinctive language that has been subdivided into a series of changes, such as the subsequent
occurrence, the subsequent occurrence or the reputation. By the way, the different partitions are
translated in the language at the specified time, which actually processed the partitions in the
definition of the specified period of time. Only the changes, novelty or resemblance of the virtue of
the distribution of the rehearsal chapters. It develops in the immediate aftermath, and also in the
individual analysis of the chapters.
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İBTİDAİ TƏHSİLİN İNKİŞAFINDA DÖVLƏTİN YÜRÜTDÜYÜ
SİYASƏTİN ROLU
Əliyeva Vüsalə Sərdar qızı
Pedaqogika üzrə fəlsəfə dok.
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti, müəllim
vusale2000@gmail.com
(055) 817 27 83

Açar sözlər: Heydər Əliyev, təhsil siyasəti, kurikulum, konsepsiya, ibtidai təhsil.
Ключевые слова: Гейдар Алиев, политика в области образования, учебный план, концепция,
начальное образование.
Key words: Heydar Aliyev, education policy, curriculum, conception, primary education.
Məsələnin qoyuluşu: Əbədi öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəldiyi vaxtdan təhsil sahəsində
yürütdüyü siyasət bugündə davam edir. Uzaq görən insan kimi O, bilirdi ki, bir xalqı diriltmək üçün
onun təhsilini inkişaf etdirmək lazımdır. Respublikamızda aparılan Təhsil İslahatlarından bir də
ibtidai siniflərdə Kurikulumun tətbiqidir. Bu da təhsil sistemimizin qloballaşma istiqamətində
aparılan işin bariz nümunəsidir.
İşin məqsədi: Tədqiqatın aparılmasında əsas məqsəd Azərbaycan təhsilində ümummilli lider Heydər
Əliyevin yürütdüyü təhsil siyasətində şagirdlərin təhsil marağının artırılmasında müəllimin rolunu
araşdırmaqdır.
Ulu öndər Heydər Əliyevin 1999-cu ildəki fərmanı ilə təsdiq olunmuş Təhsil İslahatları Proqramı bu
sahədəki köklü dəyişikliklərin aparılmasına imkan yaratmışdır. Son illərdə təhsilin inkişafına dair
qəbul edilmiş bir sıra dövlət sənədləri: “Azərbaycan Respublikasında ümumi orta təhsilin dövlət
standartları”, “Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Konsepsiyası“ Ümumi təhsil pilləsinin
dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)” təsdiq edilmişdir. Bu sənədlərin qəbulu təhsilmizin
dünya təhsil sisteminə inteqrasiyanın nəticəsi kimi göstərilə bilər. Qloballlaşan dünyada hərtərəfli
şəxsiyyət formalaşdırmaq təhsilin əsas məqsədinə çevrilmişdir. Bu məqsədin bütün dünya ölkələri
üzrə həyata keçirilməsinin əsas göstəricilərindən biri də Kurikulumdur.
Təsadüfi deyil ki, Respublikamızda aparılan Təhsil İslahatlarından bir də ibtidai siniflərdə
Kurikulumun tətbiqidir. Bu da təhsil sistemimizin qloballaşma istiqamətində aparılan işin bariz
nümunəsidir.
Qloballaşmanın əsas şərti bütün dünyada təlim prosesinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə eyni
tələblərin verilməsidir. Həmçinin müəllimlərin, şagirdlərin hüquqları, göstəriciləri dünya üzrə oxşar
xarakter daşımalıdır.
Kurikulum konseptual xarakterli sənəd olub ümumi təhsil üzrə təlim nəticələrini və məzmun
standartlarını, təlim prosesinin təşkilini, təlim nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi və monitorinqi üzrə
əsas prinsipləri, fənn kurikulumlarının strukturunu əhatə edir.
İşin səmərəliliyi. İbtidai təhsil üzrə kurikulumda göstərilən ümumi təlim nəticələrindən istifadə
edərək kiçikyaşlı məktəblilərin həyati bilik və bacarıqlara: müstəqil və məntiqi düşünməyi və
münasibət bildirməyi; obyekt və hadisələri təsvir etməyi, fərqləndirməyi; əməkdaşlıq etməyi,
fikirlərini aydın ifadə etməyi, başqasının fikrinə hörmətlə yanaşmağı; yaradıcılıq tələb edən işi
müstəqil yerinə yetirməyi; əxlaqi–mənəvi dəyərlərə, milli adət-ənənələrə əməl etməyi; özünün və
yoldaşlarının hüquq və vəzifələrinə hörmət etməyi və s. yiyələnmələrini təmin etmək olar.
Kurikulum ibtida sinif müəllimləri qarşısında kiçikyaşlıların həyat üçün lazımi bacarıq və vərdişlərə
yiyələnmələrini başlıca vəzifə kimi qoyur. Apardığımız tədqiqatlar göstərir ki, Konsepsiyada ibtidai
təhsilin qarşısında qoyulan məqsədlər: o cümlədən şagirdlərdə oxu, yazı və hesablama vərdişləri
yaratmaq və möhkəmləndirmək; şagirdlərə insan, cəmiyyət, təbiət və onlar arasındakı
qanunauyğunluqlar haqqında ilkin həyati biliklərin verilməsini təmin etmək; şagirdlərdə məntiqi və
yaradıcı təfəkkür elementlərini formalaşdırmaq, istedadlı uşaqların erkən yaşdan üzə çıxarılmasını və
inkişafını təmin etmək; şagirdlərə həssaslıq, estetik və bədii zövq, əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlər, fiziki
mədəniyyət və özünəxidmət bacarıqları aşılamaq. Bütün bunlar güclü dünya təhsilinin mahiyyətindən
doğur.
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Образование Азербайджана роль политики общенационального
лидера Гейдара Алиева
Aлиева Вусала, Азербайджанский
Государственный Педагогический Университет

Резюме
Один из реформ проведенных в сфере образовании в нашей Республике это применение
Курикулума в первоначальных классах. Было приготовлено 11 курикулумов по разным
предметам для I-IV классов на базе Национального Курикулума, которое обедняет в себе суть
целей и должностей общего образование и общие принципы педагогического процесса и
системы оценивание. Применение Курикулумов требует от учителей первоначальных классов
больше творчество.

The role of education of Azerbaijan policy of national leader Heydar Aliyev's
Summary
Aliyeva Vusale, Azerbaijan
State Pedagogical University
One of the educational reforms which are carried out in our Republic is application of Curriculum in
the primary classes. There are have been prepared Curriculums according eleven subjects for I-IV
classes, which these are prepared on the basis of the national Curriculum, which they are surrounding
(surrounded) maintenance of purpose and the posts (duties) of the general education, also general
principles of the pedagogical process and the system of the valuing. Application of the Curriculums
demands more creative works (activities) from the teachers of the primitive (primary) classes.
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ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN AZƏRBAYCANÇILIQ
İDEOLOGİYASININTƏDRİSİNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ
Əliyeva Atlaz Siyasət qızı
Odlar Yurdu Universiteti
Açar sözlər: azərbaycançılıq, tarix, xalq, milli, dil, ənənə, inkişaf, ideologiya
Key words: azerbaijanism, the history, the people, the national, the language, traditions,
development, the ideology
Ключевые слова: aзербайджанства, история, народ, национальный, язык, традиция,
развития, идеологии
Azərbaycan dili qədim və zəngin tarixə, ənənəyə, rəngarəng dil faktlarına, inkişaf etmiş fonetik,
leksik və qrammatik sistemə, çoxcəhətli və əhatəli üslublara malikdir. Bu dil bizə məlum olan konkret
ərazidə - Böyük Azərbaycanda eramızın ilk əsrlərində oğuz-səlcuq dilləri zəminində formalaşmış,
məhəlli-qəbilə, tayfa səviyyəsindən 50 milyondan çox azərbaycanlı türkünün istifadə etdiyi müasir,
ümummilli dil səviyyəsinə yüksəlmişdir. Müasir dünyanın xəritəsinə nəzər salsaq, görürük ki,
Azərbaycan dilinin yayılma arealı XX əsrdə çox genişlənmişdir. Xüsusilə sovet ittifaqı dağıldıqdan
sonra bu proses daha da sürətlənmişdir.
Azərbaycançılıq ideologiyası dünya azərbaycanlılarının vahid ideya ətrafında birləşməsini
şərtləndirən tarixi-siyasi amillərin təsnifatını, xaricdə yaşayan soydaşlarımızın hüquq və
azadlıqlarının qorunması sahəsində dövlətin qarşısında duran vəzifələri, onların Azərbaycana
münasibətdə üzərinə düşən mənəvi öhdəlikləri, habelə azərbaycanlı anlayışının sosial-fəlsəfi
məzmununu müəyyənləşdirən konsepsiyadır. “Azərbaycançılıq” termini ölkənin siyasi həyatında
yaxın illərdən başlayaraq istifadə olunur. Lap əvvəldən o, ölkədə yaşayan bütün etnik qrupları və
xalqları ümumdövlət mənafeləri əsasında real surətdə birləşdirmək ideyası, xüsusilə 1992-1993-cü
illərdə geniş yayılmağa başlayan şovinist-millətçilik və separatçılıq əhval-ruhiyyələri ilə mübarizəyə
yönəldilmiş ideya kimi irəli sürülmüşdü.
H.ƏIiyev və Azərbaycan dili! Bu iki ad XX əsrin 60-cı iliərindən həmişə qoşa çəkilmişdir. Çünki
H.ƏIiyev Azərbaycanda səlahiyyət sahibi olduğu andan - 1969-cu ildən bu günə kimi Azərbaycan
dilinə təkcə adi ünsiyyət vasitəsi kimi deyil, onu həmçinin dövlət siyasətinə çevirmiş, bir an da olsa,
diqqətdən yayındırmamışdır. Bunun isbatı üçün bir neçə il öncəyə qayıdaq. Tarixi bir faktı xatırlamaq
kifayətdir. Respublikamızda baş verən məlum dəyişiklikdən sonra - Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə
gəldikdən sonra Azərbaycan dilinə müxtəlif münasibətlər özünü biruzə verdi. Hətta Milli Məclis
səviyyəsində “Azərbaycan dili” terminindən imtina etdilər. Azərbaycan dili “türk dili” adlandırıldı.
Orta məktəb dərslikləri “Türk dili” adı ilə nəşr olundu. Bu, xalq arasında narazılıqla qarşılandı. Ona
görə də, H.ƏIiyev hakimiyyətə gələn kimi işin, vəziyyətin çətin və gərgin olmasına baxmayaraq, bu
məsələni bir neçə ay alimlərin, yazıçıların, ziyalıların, dövlət xadimlərinin - geniş mənada xalqın
müzakirəsinə verdi. 1995-ci il oktyabr ayının 31-də Azərbaycan Respublikası EA-da “Azərbaycan
dilinin müzakirəsinə həsr olunmuş müşavirə”də 4 fikir səslənirdi:
1. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir.
2. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan türk dilidir (Azərbaycan türkcəsidir).
3. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir (Azərbaycan türkcəsidir).
4. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili türk dilidir.
H.ƏIiyev bu müzakirələrin hamısında yaxından iştirak etdi və özünün münasibətini,
müşahidələrini çox yığcam şəkildə belə ümumiləşdirdi:
1. “Ana dilinin adı müasir ictimai təfəkkür üçün tamamilə aydın olmalı, arxaik səciyyə daşımamalıdır.
2. Ölkənin, xalqın və dilin adında məntiqi bağlılıq olmalı, biri digərini təsdiq etməlidir.
3. Milli müstəqillik, milli mənlik qüruru zədələnməməlidir”.
Azərbaycançılıq keçən əsrin əvvəllərində Əli bəy H üseynzadənin irəli sürdüyü “türkçülük,
islamçılıq, müasirlik” şüarındakı hər üç istiqaməti əhatə edən və bu baxımdan nə türkçülüyə, nə də
islamçılığa daxil olmayaraq, daha geniş və həm də daha konkret məzmun daşıyan bir
məfkurədir.1970-ci ildə Azərbaycan (indiki Bakı) Dövlət Universitetinin 50 illiyi münasibətilə
keçirilən təntənəli yığıncağa gəlmiş H.Əliyev burada ana dilində çıxış etdi. Təbii ki, bundan məqsəd
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Azərbaycan dilinin yüksək elmi-pedaqoji səviyyədə təbliği idi. Nəriman Nərimanov ənənələrini
davam və inkişaf etdirən respublika rəhbəri ana dilinin təbliği işini məhz məktəbdən, bu iş üçün
xüsusilə əlverişli olan elmi-pedaqoji sahədən başlayırdı. Eyni zamanda məhz həmin illərdə (söhbət
70-ci illərdən gedir) respublikanın rayonlarını, təsərrüfatlarını gəzib, kənd əməkçiləri ilə görüşən
H.Əliyev xalqla öz dilində (Azərbaycan dilində, həm də xalqa anlaşıqlı olan bir üslubda) danışır,
nəticə etibarilə dövlətlə xalq arasında o zamana qədər mövcud olmuş maneələri aradan qaldırmağa
çalışır, buna tez bir zamanda nail olurdu.

Ana dili hər bir xalqın varlığını təsdiq edən başlıca amildir
Təbii ki, bu istiqamətdəki fəaliyyətində Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Azərbaycan dilinin
inkişafına xüsusi diqqət yetirib. Çünki ana dili hər bir xalqın varlığını təsdiq edən başlıca amildir.
Ana dili hər bir xalqın milli sərvəti, həmin xalqın varlığının təsdiqidir. Dil millətin formalaşmasında
vacib olan amillərdən biridir. Xalqın keçdiyi tarixi yol, onun mədəni səviyyəsi, ilk növbədə, onun
dilində öz əksini tapır. Dil, həm də, çətin tarixi-siyasi dövrlərdə millətin varlığını sürdürməsi üçün
əsas vasitədir. Dilini itirən xalq məhvə məhkumdur. Azərbaycan dili də Azərbaycan xalqının milli
sərvətidir və xalqımız, millətimiz tarix durduqca bu sərvətin qayğısına qalmalı və dilimizi gələcək
nəsillərə ötürməlidir. Azərbaycan dilinin bugünkü inkişaf səviyyəsi xalqımızın dünyanın ən qədim
xalqlarından biri olduğunu təsdiqləyir. Lakin Azərbaycan dilinin yaxın keçmişdə ciddi sınaqlarla
üzləşdiyini də unutmaq olmaz.
Belə ki, çar Rusiyasının ruslaşdırma siyasətindən sonra 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin mövcud olduğu qısa müddətdə dilimizin inkişafına böyük önəm verildi. Daha sonra
Azərbaycanın Sovet imperiyasının tərkibində olduğu illərdə isə dilimizə qarşı hücumların yeni
dalğası başlandı. “Sovet xalqı” formalaşdırmaq adı altında müxtəlif xalqların dilini, mədəniyyətini,
milli kimliyini yox etməyə yönələn siyasət Azərbaycanda da özünü göstərirdi. Belə ki, ölkədə rəsmi
dövlət dili rus dili idi, rəsmi tədbirlərdə bir qayda olaraq rus dilində çıxışlar üstünlük təşkil edirdi.
Oxşar vəziyyət özünü radio, televiziya və mətbuatda da göstərirdi. Ölkədə elə bir psixoloji mühit
yaradılmışdı ki, hətta, bəzən sıravi insanlar arasında da Azərbaycan dilində danışmaq, rus dilini
bilməmək qəbahət hesab olunurdu.
Lakin Azərbaycan dilini sevən, ona hörmətlə yanaşan Ümummilli lider Heydər Əliyev dilə
münasibəti ilə hər kəsə örnək oldu. 1969-1982-ci illərdə sovet Azərbaycanına rəhbərlik edən Ulu
öndər bir çox ziyalıların cəsarət etmədiyi halda, müxtəlif tədbirlərdə Azərbaycan dilində çıxış etməklə
dilimizə verdiyi dəyəri göstərdi. O, həmçinin, rusdilli məktəblərdə Azərbaycan dilində dərsliklərin
daha çox istifadəsinə dair göstərişlər də vermişdi.
Bunlarla kifayətlənməyən Ulu öndər 1978-ci ildə tarixi bir uğura imza atdı. Belə ki, həmin ildə qəbul
olunan Azərbaycan SSR-in növbəti Konstitusiyasında ilk dəfə olaraq, rus dili ilə yanaşı, Azərbaycan
dili rəsmi dil statusu əldə etdi. Azərbaycan yerli dilin rəsmi dil statusuna malik olduğu azsaylı Sovet
Respublikalarından biri idi.
Azərbaycançılığı şərtləndirən ən mühüm amillərdən biri də milli ənənədir. Milli düşüncə sisteminin
genetik qaynağı olan azərbaycançılığın inkişaf stimulyatoru da məhz ənənədir. Ənənə uzun əsrlərin
sınağından keçərək tarixi təcrübəni yığır, xalqın müdrikliyi, onun mənəvi mədəniyyəti və s. amillər
bu anlayışda ifadə olunur. O, keçmişlə gələcəyi əlaqələndirir, etnokulturoloji mövcudluğu qoruyur.
Bu ənənələr xalqın keçdiyi zəngin tarixi yolun mütərəqqi yaşam təcrübəsini özündə qoruyub saxlayır.
Deməli, azərbaycançılıq ideologiyası həm də xalqın tarixən tapındığı mütərəqqi ənənələri gələcək
nəsillərə ötürən mənəvi körpüdür. Azərbaycançılığın gücü, eyni zamanda, fərdi maraq və meyilləri
dövlət siyasəti ilə birləşdirmək, xalqın milli-mədəni eyniyyətini qoruyub saxlamaq imkanları ilə
ölçülür.
Dövlətçilik hisslərinə malik olmayan xalq milli dövlətini inkişaf etdirə bilməz. Bu mənada,
azərbaycançılıq ideologiyası milləti, xalqı, dövləti qəlbən sevməyi, onun naminə yorulmadan
çalışmağı bütün mahiyyəti ilə təşviq edir. Xalqın milli varlığını ifadə edən rəmzlərə, adət-ənənələrə,
ali mənəvi dəyərlərə yüksək sədaqət, ana dilinə məhəbbət, bəşəri ideallara hörmət azərbaycançılığın
milli mahiyyətini açmaqla yanaşı, onun humanist səciyyə daşıdığını göstərir. Azərbaycançılığın
əsasında yer alan ünsiyyət birliyi isə vahid ana dilimiz vasitəsilə həyata keçirilir. Azərbaycan dili
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milliliyin ifadə vasitəsi olduğu üçün azərbaycançılıq ideologiyasının komponenti kimi çıxış
edir. Müstəqil Azərbaycan dövlətinə rəhbərlik etməyə başladığı dövrdən Prezident Heydər Əliyevin
Azərbaycan dilinə qayğı və diqqəti yeni tarixi şəraitin ruhuna və tələbinə uyğun olaraq daha
mükəmməl siyasi və insani çalarlarla səciyyələnir. Əvvəla ana dilimizi artıq qeyd şərtsiz və şəriksiz
olaraq respublikamızın Dövlət dilinə çevrildiyi son illərdə ölkə Prezidentinin bu dili nə qədər
dərindən, bütün incəliklərinə qədər bildiyi və öz çıxışlarında, əhali ilə görüşlərində onun
imkanlarından necə məharətlə istifadə etdiyi göz qabağındadır, hamı tərəfindən qəbul və təqdir
olunur. O biri tərəfdən, Prezident Heydər Əliyevin yorulmaz fəaliyyəti sayəsində Azərbaycan dili
sözün həqiqi mənasında dövlətlərarası münasibətlərin dilinə, siyasi dialoqların və diplomatik
danışıqların dilinə çevrilib, dünyanın onlarca ölkəsində səslənib, dövlət başçısının öz doğma dilinə
məhəbbətini hər yerdə təcəssüm etdirib. Və nəhayət, Heydər Əliyev son illərin bütün gərginliklərinə,
həyəcanlarına, sıxıntılarına baxmayaraq ana dilinin problemlərinə diqqət və qayğısını bir anda olsun
azaltmayıb. Qısa müddətli AXC hakimiyyəti dövründə ana dilimizin adı ilə bağlı qəbul edilmiş
tələsik, düşünülməmiş, əsassız və populist qərar məhz Prezident Heydər Əliyevin təşəbbüsü və fəal
iştirakı ilə aradan qaldırıldı, tarixən vətəndaşlıq hüqüqü qazanmış və dünya miqyasında geniş
yayılmış “Azərbaycan dili” anlayışının qanuni haqqı özünə qaytarıldı. Dövlətimizin başçısının çox
haqlı olaraq dediyi kimi, bu qərarın qəbul edilməsi “həm keçmişimizə böyük hörmətdir, həm də
gələcək nəsillər üçün böyük bir sərvətdir. Mən hesab edirəm ki, biz çox düzgün və əsaslı qərar qəbul
etmişik”.
H.ƏIiyev Azərbaycan xalqının və onun dilinin mənşəyi, formalaşması, sabitləşməsi kimi məsələlərə
çox ciddi yanaşır, bütün bunları elmi faktlarla əsaslandırır. H.ƏIiyevin Azərbaycan dili ilə bağlı
dilçilik görüşləri çoxcəhətlidir. Onun çıxışlarında yeri gəldikcə dil siyasəti, dil quruculuğu, dil
mədəniyyəti, yazı və əlifba, üslublar və sair yaxşı, özü də yerli-yerində əsaslandırılır. O, Azərbaycan
dilinə xalqımızın əvəzsiz sərvəti, tarixi, mədəniyyəti, mədəni sərvəti kimi yanaşır. Bunu onun
alimlərlə, yaradıcı ziyalılarla, diplomatlarla, tələbələrlə, xaricdə yaşayan həmvətənlərimizlə,
təsərrüfat adamları ilə söhbətlərində duyuruq. H.ƏIiyevin səyi nəticəsində Azərbaycan dili
Azərbaycan Konstitusiyasında təsbit olunmuşdur. Möhtərəm prezidentimiz H.ƏIiyev elə bir ciddi
toplantı yoxdur ki, orada dilimiz, milli mənliyimiz, milli sərvətimiz, tariximiz, mədəniyyətimiz və s.
haqqında söz açmasın. Xüsusilə gənclərlə görüşlərdə bu məsələlər ön plana çəkilir, çox dərin və
məzmunlu mətləblər açılır, vətəndaş qayğıkeşliyi ilə bu fikirlər təbliğ olunur, insanların beyninə həkk
edilir. H.ƏIiyevin çıxışlarında məzmun, forma, səslənmə, intonasiya, vurğu, dinləyicinin psixoloji
anını tutmaq, auditoriyanı lazımi axına yönəltmək, sözünü demək üçün zəruri məqamı
müəyyənləşdirmək və istifadə etmək qabiliyyəti çox üstündür. Onun 12-15 avqust 2002-ci il tarixində
Naxçıvanda etdiyi çıxışlarda yadda qalan məqamlar olduqca çoxdur. Avqustun 12-də Naxçıvan Ali
Məclisinin iclas salonunda Respublika MEA-nın Naxçıvan bölməsinin yaradılmasına həsr olunmuş
müşavirədə keçmiş müəllimi, prezident təqaüdçüsü, Əməkdar müəllim, filologiya elmlər namizədi
Lətif Hüseynzadəyə 16 müraciətində yuxarıda qeyd etdiyimiz məqamların parlaq nümunəsini
görürük. Həmin müraciətdən iki məqam: “Lətif müəllim özü bir tarixdir. Naxçıvan Pedaqoji
Texnikumunda mənə üç il Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərsi keçmiş, Azərbaycan dilinin
qrammatikasını öyrədibdir. İndi məndən bəziləri təəccüblə soruşur ki, axı təhsilinizi rus dilində
almısınız, işlədiyiniz yerlər elə idi ki, orada danışıqlar da, yazı- pozular da, hər şey rus dilində
gediblər. Azərbaycan dilini, mənim özümün bunu deməyin yaxşı deyil, amma belə deyirlər - haradan
belə yaxşı bilirsiniz, yaxşı danışırsınız? Əlbəttə, bu sualları mənə verəndə bir tərəfdən təəccüb
edirəm, digər tərəfdən də təəccüb etmirəm”.
“Hər bir azərbaycanlı birinci növbədə öz dilini bilməlidir. Ondan sonra başqa dilləri bilməlidir. Mən
bunu dəfələrlə demişəm, bu gün də deyirəm ki, indi biz müstəqil dövlətik və bizim vətəndaşlarımız,
xüsusən gənclərimiz başqa dilləri öyrənməlidirlər. Amma birinci növbədə öz dilini, yəni Azərbaycan
dilini, bizim doğma dilimizi bilməli, sevməlidirlər. Doğma dilimizdə həm danışmalı, həm oxumalı,
həm də yazmalıdırlar. Ondan sonra rus dili də, ingilis dili də, fransız dili də, başqa dillər də
lazıımdır”.H.ƏIiyevin ayrı-ayrı nitqində dil haqqında söylədiyi düşüncələri onun Azərbaycan dilinin
inkişafındakı rolunu, mövqeyini bir daha qabarıq şəkildə göstərir, dilimizin inkişaf istiqamətlərini
müəyyənləşdirir: “Hər bir xalq öz dili ilə yaranır. Ancaq xalqın dilini yaşatmaq, inkişaf etdirmək və
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dünya mədəniyyəti səviyyəsində qaldırmaq xalqın qabaqcıl adamlarının, elm, bilik xadimlərinin
fəaliyyyəti nəticəsində mümkün olur”. “Ana dilimiz müstəqil Azərbaycanın, Azərbaycan xalqının ən
böyük milli sərvətidir”. ”Hər bir xalqın milliliyini, mənəvi dəyərlərini yaşadan, inkişaf etdirən onun
dilidir”. “Ana dilini bilməmək, ana dilini qiymətləndirməmək, şübhəsiz ki, xalq qarşısında böyük
qəbahətdir”. “Öz ana dilini bilməyən adamlar şikəst adamlardır”. ”Azərbaycan dili bizi keçmişdə
də, indi də, gələcəkdə də birləşdirəcəkdir”. ”Məhəmməd Füzulinin ən böyük xidmətlərindən biri də
öz dövrünün və ondan sonrakı dövrün mürəkkəb proseslərinə baxmayaraq, türk dilini , ana dilini
yaşatmasındadır, onu yüüksəklərə qaldırmasından ibarətdir”. ”Cəlil Məmmədquluzadənin ən dəyərli
cəhətlərindən biri də Azərbaycan xalqının dilinin inkişafı üçün göstərdiyi xidmətlərdir”.
Heydər Əliyev azərbaycançılıq ideologiyasını Azərbaycan dövlətinin ana xətlərindən birinə
çevirərkən ilk növbədə tarix boyu əldə edilmiş zəngin təcrübədən məharətlə və uzaqgörən bir strateq
kimi istifadə etdi. Bu baxımdan Heydər Əliyevin azərbaycançılığı ümummilli ideologiya olaraq irəli
sürməsi onun Azərbaycan dövlətçiliyi naminə göstərdiyi tarixi xidmətdir. Məhz azərbaycançılıq
Azərbaycana qarşı bir çox istiqamətlərdən yönələn təhdidlərin, ölkəmizi etnik bölücülük əsasında
parçalamaq cəhdlərinin qarşısında güclü ideoloji və siyasi sipər oldu. Çünki azərbaycançılıq bizim
keçmişimizdən gələn dəyər olaraq vahid Azərbaycanın ideya əsası, ölkədə bütün konfessiya və
etnosların həmrəylik və anlaşma içində birgə yaşayışının tarixi təcrübəsidir. Bu istiqamətdə də
Heydər Əliyev Azərbaycan dilinin, tarixinin ədəbiyyat və mədəniyyətinin yeni — azərbaycançılıq
məfkurəsi ilə dərkinin metodologiya və startegiyasını formalaşdırdı. Onun 2001-ci il iyun ayının 18də imzaladığı “Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında”, həmçinin 9 avqust 2001-ci
il avqust ayının 9-da imzaladığı “Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi
haqqında” fərmanı böyük tarixi-siyasi əhəmiyyətə malikdir.
Heydər Əliyev öz çıxışlarında bir vacib məqamı hər zaman diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycanın
çoxmillətli, tolerant ölkə olması bizim böyük sərvətimizdir və biz bunu qoruyub saxlamalı, dünyaya
ən yüksək səviyyədə təbliğ etməliyik: ”Azərbaycan əhalisinin çoxmilli tərkibi bizim sərvətimizdir,
üstünlüyümüzdür. Azərbaycanın ən başlıca sərvətlərindən biri qədimlərdən bu torpaqda yaşayan, öz
taleyini, öz həyatını bu torpağa bağlayan müxtəlif dinlərə etiqad edən adamlardır. Biz bunu
qiymətləndiririk və saxlayacağıq. Dövlət, ölkə nə qədər çox xalqı birləşdirsə, bir o qədər zəngin olur,
çünki onların hər biri ümumdünya mədəniyyətinə və sivilizasiyasına öz töhfəsini verir. Azərbaycan
onun ərazisində yaşayan bütün millət və xalqların ümumi vətənidir. Azərbaycanlı sözü bizi həmişə
birləşdirib”.
H.ƏIiyevin böyüklüyü ondadır ki, o, dediyi sözü axıra çatdırır, verdiyi qərarların reallaşmasına həm
şərait yaradır, həm də ciddi nəzarət edir. Azərbaycan dili ilə bağlı verdiyi fərman onun gündəlik iş
planına daxildir. H.ƏIiyev Azərbaycan dilinə qayğını və onun qorunmasını Azərbaycan dövlətinin
aparıcı siyasi ideoloji vəzifəsi, milli-tarixi marağı kimi qiymətləndirir. Müstəqil Azərbaycanda
dövlətçiliyin qorunmasında Azərbaycan dilinin hakim dil kimi qorunub möhkəmlənməsində, daha da
inkişaf etdirilməsində, əcnəbi dillərin, xüsusilə ingilis və rus dillərinin ünsiyyətdə rəqabət apardığı
bir zamanda dilimizə qayğını onun qədər düzgün qiymətləndirib qoruyan və lazımi tədbirlər görən
ikinci bir şəxs yoxdur. H.ƏIiyev özünün məlum tarixi fərmanını verərkən əsas məqsədi iki istiqamətə
yönəltmişdir: Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi qorunub möhkəmlənməsi və inkişaf etdirilməsi.
Hər hansı bir xalqın müstəqil dövlətə malik olması və onun dilinin “dövlət dili” elan olunması özüözlüyündə bu dilin kamillik dərəcəsinə dəlalət etmir. Söhbət ancaq dilin kamilləşməsi üçün açılan
imkanlardan , yaradılan şəraitdən gedə bilər. Dilin real inkişaf səviyyəsi aşağıdırsa, millət bu və ya
digər fəaliyyət sahələrində ya başq a dillərdən istifadə etmək məcburiyyətində qalır, ya da öz dili öz
inkişafı üçün buxova çevrilir. Tarixdən yaxşı məlumdurki, bir sıra ölkələr bu və ya digər fəaliyyət
sahəsində daha çox inkişaf etmiş və daha əlverişli olan vahid dildən istifadəyə üstünlük vermişlər.
Elə ölkələr məlumdur ki, müəyyən tarixi dövrlərdə onların ərazisində dövlət dili bir, elmi dil başqa,
poeziya, sənət dili isə başqa bir dil olmuşdur. Orta əsrlərdə bir çox ölkələrdə fars dili poeziya dili
kimi, ərəb dili elm dili kimi qəbul olunmuşdur.Qərb intibahından sonra demək olar ki, bütün Avropa
ölkələrində latın dili elm dili kimi istifadə edilmişdir. Müasir dövrdə bu funksiyanı ingilis dili öz
üzərinə götürmüşdür. Bir çox ölkələr öz dillərini adi danışıq vasitəsi kimi saxlamaqla təkcə elm
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sahəsində deyil, dövlət dili kimi də ingilis dilindən istifadə edirlər. Dövlətçiliyin inkişaf səviyyəsi ilə
mədəniyyətin bu və ya digər sahəsinin inkişaf səviyyəsi uzlaşmadıqda belə hallar labüddür.
Azərbaycançılıq ideologiyasını daha da inkişaf etdirdi:
1918-ci ildə qurulan və Şərqdə ilk demokratik respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
azərbaycançılıq ideologiyasını daha da inkişaf etdirdi.
Heydər Əliyev tərəfindən irəli sürülən azərbaycançılıq ideyası ölkəmizi etnik bölücülük əsasında
parçalamaq cəhdlərinin qarşısında güclü ideoloji və siyasi sipər oldu.
Heydər Əliyev Sovet Birliyinin “ucqarı” (Nəriman Nərimanov) olmuş bir respublikanı ölkəyə (və
Vətənə!) çevirdi. Hamını (hətta tarixi!) oyadıb ölkəni vahid bir orqanizm halına gətirdi ki, bu,
azərbaycançılıq ideologiyasının təntənəsi idi.
Azərbaycanın müstəqillik qazanması ilə ana dili məsələsi siyasi-ideoloji müzakirələr obyektinə
çevrildi ki, bu da tamamilə təbii idi. Həmin müzakirələr, əsasən aşağıdakı məsələləri əhatə edirdi:
1) ana dilinin sosial-siyasi mövqeyi məsələsi;
2) ana dilinin adı məsələsi;
3) əlifba məsələsi.
H.Əliyev öz yığcam yekun sözündə müxtəlif mülahizələrlə zəngin olan müzakirəni həm çox uğurla
yekunlaşdırdı, həm də mövzu ilə bağlı daha bir sıra məsələlərə toxundu:
a) Azərbaycan dili, yaxud Azərbaycan türkcəsi son dövrdə - sovet dövründə indiyə qədər görünməmiş
bir inkişaf yolu keçmiş, təkmilləşmiş, zənginləşmişdir, ona görə də sovet dövrünün Azərbaycan
xalqının, onun mədəniyyətinin, dilinin tarixində guya geriləmə, tənəzzül dövrü olduğu fıkrində
olanlar tamamilə səhv edirlər;
b) biz müstəqil dövlətə, müstəqil dövlət isə hər necə olursa-olsun müstəqil, özünəməxsus atributlara
meyil edir; günümüzün reallığı belədir və bu reallıq dövlət dili məsələsində də nəzərdən
qaçırılmamalıdır;
c) hər bir xalqın öz milli mənliyi vardır. Biz dilimizin adı məsələsinə baxarkən milli mənliyimizi
itirməməliyik, ona laqeyd qalmamalıyıq.
Azərbaycançılıq ideologiyası aşağıdakı təkamül mərhələlərindən keçmişdir:
XX əsrin 20-ci illərinin əvvəllərindən 30-cu illərin sonuna qədər
XX əsrin 40-cı illərinin əvvəllərindən 60-cı illərin sonuna qədər
XX əsrin 70-ci illərinin əvvəllərindən 80-ci illərin sonuna qədər
1978-ci ildə Azərbaycan SSR Konstitusiyası qəbul edilərkən ulu öndər Heydər Əlliyevin təşəbbüsü
ilə dövlət dili Azərbaycan dili kimi təsdiq olundu.
Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideologiyası əsasında 2001-ci ildə imzaladığı fərmanlar:
2001-ci il iyun ayının 18-də imzaladığı “Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında”
fərman.
2001-ci il avqust ayının 9-da imzaladığı “Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili gününün təsis
edilməsi haqqında” fərman.
Heydər Əliyevin 2001-ci ilin noyabrında Bakıda Dünya azərbaycanlılarının I qurultayında bəyan
etdiyi tezislər əslində azərbaycançılığın, Azərbaycan təəssübkeşliyinin ən lakonik ifadəsi idi: “Biz
istəyirik ki, müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar həmin ölkələrin vətəndaşı kimi, istədikləri
kimi yaşasınlar. Ancaq heç vaxt öz milli köklərini itirməsinlər.Bizim hamımızı birləşdirən həmrəy
edən azərbaycançılıq ideyasıdır.Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gündə fəxr edirəm ki, mən
azərbaycanlıyam”.
Tərəddüd etmədən demək olar ki, Heydər Əliyevin çoxşaxəli dövlətçilik, ictimai-siyasi fəaliyyətinin
əsasında onun XX əsrin ikinci yarısı və XXI əsrin əvvəllərində yaratmış olduğu milli ideologiya
durur. Məhz bu ideologiya həyatımızın müxtəlif sahələri üçün zəruri olan metodoloji bazanı təmin
edir, gələcək inkişafımızı düzgün istiqamətə yönəldir. Heydər Əlyievin müstəsna fitri istedadı,
dahiyanə siyasi uzaqgörənliyi və bacarığı, böyük və mükəmməl həyat təcrübəsi ona xüsusilə, 90-cı
illərdən sonra, eləcə də əvvəlki illərdə də çıxışlarında, yazılarında, göstərişlərində elə fikirlər
söyləməyə imkan vermişdir ki, bu fikirlərin məcmusu qısa bir müddətdə yeni dövr üçün milli
ideologiyamızın formalaşmasına imkan yaratmışdır. Bu ideologiyanın düzgünlüyünü həyatın özü və
Azərbaycanın sonrakı inkişafı, sabitlikdən başlayaraq iqtisadi və siyasi uğurlara gətirən nəticələr bir
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daha sübut etmişdir. Heydər Əliyevin yaratdığı milli ideologiya ölkə həyatının müxtəlif
istiqamətlərdə inkişafını üzvi şəkildə birləşdirib möhkəmləndirdi və hər bir yeni situasiya üçün
düzgün çıxış yolu göstərdi. Heydər Əliyev tərəfindən yaradılan milli ideologiya elə bir əsas olmuşdur
ki, o sonra ölkə başçısı İlham Əliyev cənabları tərəfindən də uğurla davam etdirilərək yeni dövr üçün
zənginləşdirilir və inkişaf etdirilir

Ümummilli lider Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideologiyasının
tədrisinin əsas istiqamətləri
Xülasə
Məqalədə, azərbaycançılq ideologiyasının dünya azərbaycanlılarının vahid ideya ətrafında
birləşməsindən, 1918-ci ildə qurulan və Şərqdə ilk Demokratik Respublika olan Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin qurulmasından, Azərbaycan termininin nə zaman istifadə olunmasından, H.
Əliyevin Azərbaycan dilini dövlət dili səviyyəsinə qaldırması və azərbaycançılıq ideologiyası
əsasında 2001-ci ildə imzaladığı fərmanlardan, Azərbaycan dövlətçiliyi naminə göstərdiyi
xidmətlərdən bəhs olunur.

The Main issue of the ideologies of Azerbaijanizm of National
Lider H. Aliyev
Summary
In the issue is deal with the ideology of Azerbaijanizm, is united around the world ideology, the first
Democratic Republic estableshed in 1918 in the East by the name Azerbaijan People Republic, when
the Azerbaijani terms had been used, on the bases of Azerbaijanizm ideology the treaties which has
been signed by H.Aliyev in 2001, the services demonstrated for the State system of Azerbaijan.

Основные направления преподования идеологии азербайджанства
националъным лидером Азербайджана Г. Алиевым
Резюме
В статъе описана создание националъным лидером Азербайджана Г. Алиевым идеологии
азербайджанства на основе созданной в 1918 году первой на востоке Азербайджанской
Демократической Республики, подписанным в 2001 году указ о возвышении языка и
идеологии Азербайджанской государственности.

İstifadə olunan ədəbiyyat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

İsmayıl Umudlu “Heydər Əliyev azərbaycançılıq ideologiyasının strateqi kimi”.
Azərbaycan Universiteti “Heydər Əliyev və azərbaycançılıq məfkurəsi”. (Bakı 2002)
Vilayət Əliyev “Heydər Əliyevin dil siyasəti”. (Bakı “Nurlan”-2003)
İsa Həbibbəyli “Heydər Əliyev. Dövlətçilik təlimi və müasir dövr”.
Nizami Cəfərov “Ayrılarmı könül candan”.
Fəxrəddin Səfərli “Heydər Əliyev irsi-əbədiyaşar təlim”.
“Yeni Azərbaycan” qəzeti.
Dünya azərbaycanlılarının I qurultayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti H. Əliyevin
nitqi, “Azərbaycan” qəzeti, (10 noyabr 2001)
N.Xudiyev. ” Heydər Əliyev və Azərbaycan dili” (B.1997)

20

MUSTAFA ÇƏMƏNLİ YARADICILIĞINDA FOLKLOR MOTİVLƏRİ
Babayeva Aynurə Nizami qızı
Sumqayıt Dövlət Universiteti, doktorant
Folklor xalq idrakını və bədii düşüncəsini özündə təcəssüm etdirən mənbə qaynağıdır . Əgər yazılı
ədəbiyyat yalnız bir şəxsi hiss, anlayış və düşüncələrinə aiddirsə, folklor, ümumiyyətlə, xalq
müdrikliyini, yəni ümumi dünyagörüşü, həyat tərzini əks etdirir. Ona görə də bu günümüzdə belə
yaranan ədəbiyyat nəsildən-nəslə keçən folklordan yan keçə bilmir. Çünki hər bir bədii material - əsər
mənsub olduğu xalqın, millətin, cəmiyyətin sosial, ictimai, siyasi mətləblərini, problemlərini izhar
edərkən milli-etnik yaddaşa – həyat tərzinə, adət-ənənələrinə, keçdiyi tarixi mərhələlərə müraciəti
qaçılmazdır. Yəni ədəbiyyatın kütləvilik halını almasının bir səbəbi də oxucunun əsərdə istifadə
edilən obrazların, süjetlərin, hisslərin şüuraltı doğma olmasından irəli gəlir. Bir sözlə, folklor milli
ədəbiyyatın yaranmasında təkanverici əsas qüvvələrdən biridir. Elə bir yazıçı tapmaq olmaz ki, o,
yaradıcılığında folklor motivlərindən istifadə etməmiş olsun. Qəhrəmanların dilindən – monoloq və
dialoqlarda rast gəldiyimiz bu fikirlər hikmət və əxlaqı təbliğ və təlqin edir. Mifik təfəkkürə söykənən
obraz və süjetlər isə problemlərin dərin qatını göstərmək üçün, gedişatı bəllli edən xüsusi məna yüklü
bir vasitədir.Milli kökünü itirən cəmiyyət, millət məhvə məhkumdur.
Abdulla Şaiq nahaq yerə demir: “Əski tarixi vəsirələrdə və əsərlərdə öyrənə bilmədiyimiz xalq
yaşayışının, xüsusən, ailə və həyat quruluşunun bir çox mühüm cəhətlərini ancaq el yaradıcılığında
tapmaq mümkündür” [2, s.347]
M.Çəmənli isə, ümumiyyətlə, xalqına, onun tarixinə, ədəbiyyatına, kökünə bağlı bir şəxsiyyətdir.
Buna görə də onun yaradıcılığı folklor motivləri zəngindir. O, müxtəlif atalar sözləri və məsəllər,
deyimlər, bayatılar, rəvayətlər, alqış, qarğış, adət-ənənlər, mərasimlər, inanc və lətifələrdən istifadə
etməklə əsərlərinin bədii dilinə rənagarənglik qatmışdır. Folklorda (nağıllarda və dastanlarda)
mövcud olan romantik qəhrəmanlıq onun yaradıcılığında reallığını qazanır. Xeyir və şərin
mübarizəsini özündə əks etdirən nağıllar, dastanlar, rəvayətlər hər zaman xeyirin qalibiyyəti ilə
nəticələnir. Bu xalqın üstəyini, ümidini təcəssüm etdirir. Lakin M.Çəmənli bu motivlərdən,
mövzulardan istifadə etsə də, reallığı, problemin dərinliyini göstərməyə çalışır. Insanın qalibiyyətini
və məğlubiyyətini olduğu kimi əks etdirməyə çalışır. O, əsərlərində bir sıra atalar sözü və məsəllərdən
istifadə edərək mətnə kolorit, tarixilik və xəlqilik gətirir.
Doğru olaraq, məşhur dilçi, etnoqraf, yazıçı V.İ.Dal atalar sözlərini qısa pritça adlandırır. Həqiqətən
də, xalq bir cümləyə öz tarixini, həyat tərzini, dünyagörüşünü, milli-etik davranışını sığışdırmağa
çalışmışdır. Bu baxımdan yazıçının əsərlərində istifadə olunan atalar sözləri özünəməxsus olaraq
qərar, hökm, ibrət xarakteri daşıyır. Məsələn: “Ağılsız köpək qaysavadan pay umar”, “Südlə gələn
sümüklə çıxar”, “İt hürər, karvan keçər”, “Sonrakı peşmançılıq fayda verməz”, “Su gələn arxa bir də
gələr”, “Dost evində özünü gözlə, məclisdə nəfsini”, “Su səhəngi suda sınar”, “İnsan çiy süd əmib”,
“Qız yükü, duz yükü”, “Qadın var ev tikir, qadın var ev yıxır” və s. atalar sözlərini semantik mənasına
görə belə qruplaşdırmaq olar:
- Xarakteri ifadə edən; qismətə işarə edən; davranış tipini göstərən; ümidlə bağlı olan; ehtiyatla bağlı
olan; qadınla bağlı olan və s.
M.Çəmənli əsərlərində xalq məsəlllərindən, deyimlərindən geniş səpkidə istifadə etmişdir. Onun
lazımi məqamlarda işlətdiyi “Özü doğub, özü də göbəyini kəsən dünya”, “Millətin üz qarası”, “Beş
eşşəkli xoca kimi”, “Ləmbəran camışına oxşamaq”, “Nikolayı taxtda görmüş” və s. kimi məsəllər,
“Padşahın kefinin kök vaxtına düşərsən mükafatlandırar, hirsli vaxtına düşərsən cəzalandırar”, “Hər
zülmət gecənin bir aydın sabahı var”, “Sən düşmənini güllə ilə yox, güllə qarşıla, bəlkə dönüb insan
ola” və s. kimi deyimlər xarakteri və ya hadisəni qısa şəkildə xarakterizə etməyi asanlaşdırır. Bu da
əsərlərin lakoniklik prinsipinni qorumağa kömək edir.
M.Çəmənli əsərlərində bir sıra alqış və qarğışlara (“Səni muradına çatasan”, “Səni əzrayıl aparsın”
və s.), inanclara (daş çevirməklə durna qatarını dağıtmaq), mərasimlərə (toy, yas), adət-ənənələrə,
xalq musuqilərimizə (“Vağzalı”, “Güləşhəngi”, “Gəlin atlandı”, “Tərəkəmə”, “Uzundərə”),
etnoqrafi-yamıza (geyim və bəzəklər) toxunmuşdur. Bununla, o, xalqımızın milli-mənəvi yaddaşını
təzələyir, xalqına olan məhəbbətini izhar edir.
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Ənənəvi miflərin yaranması uzaq keçmişdə qalsa da, bu günümüzün ədəbiyyatı mifin simvolik
dilindən yararlanmaqdan qalmır. Miflərə söykənən müxtəlif allyuziyalar (eyham, işarə) vasitəsilə
bədii əsərlər daha maraqlı və oxunaqlı olur. Mustafa Çəmənli də yaradıcılığında bu metoddan
bəhrələnərək mifik təfəkkürə söykənən obraz və hadisələrə də müraciət etmişdir. Xallı gürzə və ölüm
mələyi kimi obrazlar, qadağan olunmuş meyvəni dadma dini mifik təfəkkürə söykənir. İlk insanlar
sayılan Adəm və Həvvadan başlayaraq insanları aldadan, qanına susayan, yeraltı dünyanın sahibi olan
ilan nağıl, rəvayət, dastan, əfsanə, atalar sözlər və məsəllərdə tez-tez istifadə edilən obrazdır. Yazıçı
bu obrazla uzun əsrlər boyu düşmənimiz olan erməni xalqını simvolizə edir. Yediyi qurbağadan sonra
insana – Pənah xanın qanına susaması qatı düşmənlərimizin fikir və ideyasını tamamilə düz ifadə
edir.
Bir çox xalqların mifik təfəkküründə mövcud olan ölüm mələyi qaranlıq, qorxu, yarımçıq qalmış
talelərin səbəbkarı kimi bilinir. M.Çəmənli öz romanında ölüm mələyinə Allahın hökmünü icra edən
mələk kimi (dini təsəvvürdə) yox, məhz şər əməllərin törədicisi qismində müraciət etmişdir. O, öz
hökmü ilə bütün ailəsini, qohumlarını, xalqını qana boyamış İsmayıl Mirzəni ölüm mələyinə
bənzədir. Ayaq basdığı yerdə gülüşlərin donduğu, qaranlığın çökdüyü bu qəddar obrazı (II İsmayıl)
ölüm mələyi ilə müqayisə edərək, onun qısa müddətlik hakimiyyətinin mahiyyətini ustalıqla açır.
Yazıçının mənəvi-əxlaqi dəyərlərə əsaslanan “Halallıq” povesti də mifik süjetlə bağlıdır. Hamilə
qadının – Gülsümün qonağın xurcunundan halallıq almadan götürdüyü nar motivcə Həvvanın
cənnətdə qadağan olunmuş almanı yeməsinin eynidir. Həvva bunun nəticəsində əri ilə birgə
cənnətdən qovulmağa məhkum olur, Gülsüm isə (böyük qəbahət kimi gözükməyən) nara
yerikləyərək onu icazəsiz götürüb daddığına görə dünyaya Aslan adında “qan-xata” gətirir. Yazıçı bu
motivdən çıxış edərək oxuculara çatdırmaq istəyir ki, hər bir rastlaşdığımız pis hadisənin özülü
özümüzə gedib çıxır. İnsan öz əlinə, gözünə, dilinə, belinə, niyyətinə sahib çıxmadığı üçün çıxılmaz
vəziyyətə düşür. Buna görə də öz əməllərinin bəhrəsi ilə üz-üzə qalan insan başqasını qınamadan
öncə özündə günah axtarmalı, əməlləri haqqında özünə hesabat verməyi bacarmalıdır. Bax, budur
kamillik.
Zəngin folklor nümunələri M.Çəmənli yaradıcılığının məzmun və mənasını daha dərin, dilini isə daha
səmimi və gözəl edən əsas amillərdən biridir. Amma bu nümunələrin hamısını kiçik bir məqaləyə
sığışdırmaq qeyri-mümkündür. Buna görə də bu mövzu daha geniş və hərtərəfli tədqiqat tələb edir.
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Ağbaba Şivəsində Feilin Əmr Şəkli
SDU-nun Azərbaycan dili və onun
tədrisi metodikası kafedrasının
dissertantı Bayramova Arzu Astan qızı
Qərbi Azərbaycanın Ağbaba şivəsi Amasiya rayonunun azərbaycanlılar yaşamış 22 kəndini
əhatə edir. 1988-ci ildən erməni terroru nəticəsində qaçqın düşən ağbabalılar Gəncə, Bakı, Sumqayıt,
Şamaxı, Mingəçevir və digər şəhər və kəndlərdə yaşayırlar.
Ağbaba şivəsində şəqr qrupu dialekt və şivələrindən fərqli olaraq feilin bütün şəkilləri
işlədilir. Feilin əmr, xəbər və şərt şəkli daha çox səciyyəvi xüsusiyyətlərə malikdir. Əlbəttə lazım,
vacib və arzu şəkillərində də müəyyən fəqrli xüsusiyyətlər vardır. Əmr, xahiş, məsləhət, təklif, öyüd
və nəsihət bildirən əmr şəklinin xüsusi morfoloji göstəricisi yoxdur. Əmr şəkli feillərə şəxs şəkilçiləri
artırmaqla ifadə edilir. Bəzi kəndlərdə (Quzukənd, Balıqlı, Göllü, Ellərkənd Sultanabad və qismən
Təpəköy) feillərə qoşulan şəxs şəkilçilərinin fərqli variantları vardır. Mənaca nisbətən gələcək
zamanı ifadə edən əmr şəkli əmr cümlələrinin qurulmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə
də müasir ədəbi dilimizdəki əmr cümlələrinin xəbəri feilin əmr şəklindədir.
Ağbaba şivəsində feilin əmr şəkli qərb qrupu dialekt və şivələrində işlənən formalara
uyğundur.
Bunlara ayrılıqda nəzərə salaq:
Ağbaba şivəsində feilin əmr şəkli çox aktiv işlənir. Bu şivədə əmr forması I şəxsdə həm dördvariantlı
–ım, im, -um, - üm və həm də bəzi kəndlərdə üçvariantlı –em, -om, -öm (Q,B,E,G) şəkilçiləri ilə ifadə
olunur. Məsələn:
Mən – alım, görüm, bilim, təfçiyem (tikim)
Təkdə
Mən – bölüm, gəlem, oxuyom, kiriyim (susum) və s.
Digər dialekt və şivələrimizdə isə bir variantlı (-im, -yim) və ikivariantlı (-ım, -im) şəxs
şəkilçiləri işlənilir.
I şəxsin cəmində isə ikivariantlı – ax, - əx/ (kiriyəx/, alazdıyax və s.) və L və II şəxsin qovuşuq
işlənən, ikivariantlı – ağın (aq+ın), əyın (əy+in) şəkilçiləri (alağın, gedəyin və s.) ilə ifadə olunur.
II şəxsin təkində əsasən –gınan, -ginaən, -iynan, -iynən şəkilçi variantları da feillərə qoşularaq
işlədilir. Məsələn: Dadaşı, bu uşağı bir yüyürüx/ qayirginən; Ayə, sən bir kiriynən və s. (Q., B.). Bəzi
kəndlərdə -nan, -nən, şəkilçisi də işlənir. Məsəkən: Burya gəlnən; Orya getnən və s. (B., El.).
Klassik ədəbiyyatımızda, eləcə də “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının boylarında II şəxs (tək) – gıl, gil şəkilçiləri də ifadə edilmişdir. Məsələn: Ala çadırın yer üzünə tikdırgil; Bəri gəlgil, başım bəxti,
evim təxti və s.Nəsimi şeirlərində də bu forma işləmir. Məsələn:
Üzünü məndən nihan etmək dilərsən, etməgil.
Gözlərin yaşın rəvan etmək dilərsən, etməgil.
II şəxsin təkində işlənən –gilən // ginəm şəkilçisi arxaik – qıl feili və an şəkilçisindən ibarətdir.
Qovuşuq halda işlənir.
Bununla belə, II şəxsin şəkilçisiz və şəkilçili işlənməsi folklor örnəklərində də vardır. Məsələn:
Əv dalında arx axar,
Çayır biçilir, çayır,
Yönü qivlaya baxır.
Otunnan bulul qayır,
Az get-gəlnən, ay oğlan,
O qırmızı dodaxdan,
Anam başıma qaxar (Q).
Mənim payımı ayır (S).
II şəxsin cəmində - ın, in, ün, un şəkilçiləri ilə yanaşı, sağır nunla işlənən dördvariantlı – ı,
-i, -u, ü şəkilçisi də feilə qoşularaq işlənir. Məsələn: Tez burdan gedi, gözdərim görməsin sizi;
Uşağın əlinnən o piçağı alı və s.
Dediyimiz kimi, I şəxsin və II şəxsin cəmində işlənən şəkilçilər müraciətdə qovuşuq da işlənə
bilir. Məsələn: Bir gedəyin, gəzəyin böün hava da yaxşıdı (B); Görəyi nə iş görüf bu yazıq (B).
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Buradakı feillərdə birinci şəxsin ifadə edən -ək, ikinci şəxsi ifadə edən –in şəkilçiləri qovuşuq (əg+in)
işlənərək həm I, həm də II şəxsə aid olur.
Bu şəkilçilər (ağın//əgun//ağın//əyin) barədə türkoloqlar müxtəlif fikirlər söyləsələr də,
M.Şirəliyev, K.Ramazanov və E.Əziziov etimoloji cəhətdən yanaşaraq həmin şəkilçiləri birinci və
ikinci şəxs bildirən cəm şəkilçilərinin birləşməsindən əmələ gələn qovuşuq – mürəkkəb şəkilçi hesab
edirlər. Biz də bu fikirlə razıyıq.
Əmr şəklində III şəxsin təki dördvariantlı –sın, -sin, -sun, -sün, cəmi isə -sınnar, -sünnər, -sunnar, sü:nər şəkilçiləri ilə ifadə olunur. Məsələn: Çovan Qurvan qoy bu işdəri bilsin; Tafşırmışam kin,
xırmandakı taxılı savursınnar (Ox.D.)
Əmr şəklinin şəxslər üzrə işlənməsinə aid nümunələr
Təsdiqdə
Tək
Mən
Sən
O
Cəm
Biz
Siz
Olar
İnkarda
Tək
Mən
Sən
O
Biz
Siz
Olar

alım
alginən//al
alsın

göröm
gör//görginən
görsün

gəlem
gəliynən // gəl
gəlsin

alax
alı
alsın

görəy (in)
görü
görsünnər

gələyin (gələx/)
gəli
gəlsinnər

almıyım
görmüyüm
almıynan//alma görmüynən// görmə
almasın
görməsin
Cəm
almıyax
görmüyəx/
almıyın
görmüyu
almasın
görməsinnər

gəlmiyim
gəlmiyi
gəlməsinnən
gəlmiyəx/
gəlmiyi
gəlməsinnər

Mürəkkəb feillərdə də əmr şəkli müəyyən fonetik dəyişmələrlə nəzərə çarpır. Məsələn:
Təkdə
Mən yaxşı olom (eliyim)
Sən yaxşı olginən (eləynən)
O
yaxşı olson (eləsin)

Cəmdə
Biz yaxşı olax (eliyəx/)
Siz yaxşı olu (eliyi)
Olar yaxşı olsunnlar (eləsinnər)

Ümumiyyətlə, Ağbaba şivəsində işlənən feilin əmr şəkli həm klassik ədəbiyyatın, həm də
bəzi fonetik fərqlərlə müasir dilimizin modellərinə uyğundur.
İxtisarlar
Ox. - Oxcoğlu
S.-Sultanabad
El.-Ellərkənd
G.-Göllü
B.-Balıxlı
Q.-Quzukənd
T.Təpəköy
D.-Daşkörpü
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Köməkçi nitq hissələrinin əsas xüsusiyyətləri və təsnifi
Əliyeva Günay Mobil qızı
Odlar Yurdu Universiteti
Açar sözlər: qoşma, modal sözlər, ədat, bağlayıcı
Key words: conjunction, modal verbs, postposition, particle
Ключевые слова: частицы, предлог, союз, модальные слова
Əsas nitq hissələrindən fərqli olaraq, köməkçi nitq hissələri müstəqil lüğəvi mənaya malik
olmur, ona görədə morfoloji sual tələb etmir, cümlə üzvü kimi çıxış edə bilmir. Köməkçi nitq
hissələri yalnız müəyyən qrammatik mənaya malik olur, cümlədə sözlər arasında əlaqə yaradır və
ya cümləyə, onun üzvlərinə müəyyən məna çaları əlavə edir. Dilçilikdə köməkçi nitq hissələrinin
təsnifində müxtəlif münasibət müşahidə olunur. Bəzi kitablarda qoşma, bağlayıcı, ədat və modal
sözl ər köməkçi nitq hissələri qrupuna daxil edilir, nidalar xüsusi nitq hissəsi kimi verilir, bəzil
ərində isə bunların hamısını köməkçi nitq hissələri qrupuna daxil edilir. Bəzi dilçilər yalnız qoşma,
bağlayıcı və ədatı köməkçi nitq hissəsi adlandırır, modal sözlərlə nidanı bir ad altında verməyi
məqsədə uyğun hesab edirl ər. Köməkçi nitq hissələrinin bir qismi sözlər, cümlələr arasında əlaqə
yaradır, onları bir-biri ilə bağlayır. Qoşmalar və bağlayıcılar dilimizdə məhz bu vəzifənin
daşıyıcılarıdır. Köməkçi nitq hissələrinin bir qismi isə söylənilən fikrə münasibət bildirir, əlavə məna
çaları ifadə edir. Bu xüsusiyyət isə modal sözlər və ədatlar üçün xarakterikdir. Bunlarla yanaşı,
dilimizdə nida adlanan bir nitq hissəsidə vardır ki, o həm əsas, h əm d ə köməkçi nitq hissələrinin
xüsusiyyətl ərindən məhrumdur. Nidalar öz özlüyündə hiss həy əcan bildirdiyi üçün əsas nitq
hissələrinə oxşasa da, adlandırma xüsusiyyəti olmadığına görə onlardan fərql ənir. Ona görə də
nidanın xüsusi nitq hissəsi kimi ayrıca təqdim edilməsi daha məqsəd ə uyğundur. Bundan başqa,
dilimizdə səs təqlidi sözlər, vokativ sözlər də vardır ki, onlar da xüsusiyy ətl ərinə görə nidalara
yaxındır. Köməkçi nitq hissələri:
1.
2.
3.
4.

Qoşma
Bağlayıcı
Ədat
Modal sözlər

QOŞMA.
İsmin yiyəlik, yönlük və çıxışlıq halında olan sözlərə qoşularaq müəyyən məna çaları əmələ gətirən
köməkçi nitq hissəsinə qoşma deyilir. Qoşmalar qoşulduğu sözlə birlikdə cümlənin bir üzvü olur.
Qoşmalar ismin halı ilə işlədilməsinə görə aşağıdakı qruplara bölünür: 1. İsmin yiyəlik halı ilə işlənən
qoşmalar: qədər, kimi, tək, üçün, ilə (la lə), haqqında, barəsində, haqda, barədə, içrə, üzrə, -can, -cən.
Yiyəlik halda olan sözlərə artırılan qoşmaların aşağıdakı məna xüsusiyyətləri var: a) Qədər, kimi, tək
qoşmaları yiyəlik halda olan sözlərə qoşularaq bənzətmə mənası əmələ gətirir. Məs: Təyyarə quş kimi
(tək) uçurdu. Tarla bəyaz qar kimi, Arzu təzə, söz təzə və s. Bu qoşmaların qoşulduğu sözlər ismin
qeyri –müəyyən yiyəlik halında olur. Buna görə də bu cür isimlərin yerinə əvəzlik qoyduqda söz
müəyyənlik bildirən yiyəlik halda olur. Məs: Əhməd tək – sənin tək, Həsən qədər – onun qədər, quş
kimi – onun kimi və s. b) İlə qoşması birgəlik, bəzən də vasitə mənası ifadə edir. Məs: Əli ilə, sənin
ilə (səninlə), telefon ilə (telefonla) və s. c) Üçün qoşması qoşulduğu sözlə səbəb-məqsəd mənası ifadə
edir. Məs: onun üçün, Murad üçün və s. 1. İsmin yönlük halı ilə işlənən qoşmalar. –dək, -can, -cən,
tə-rəf, doğru, qarşı, sarı, görə, əsasən, qədər, dair, aid, kimi, məx-sus, nisbətən. a) Görə qoşması
qoşulduğu sözlə birlikdə səbəb, uyğunluq, isnad və nisbət məzmununu ifadə edir. Məs: Murada görə
qardaşını da məktəbə qoymurdular. Hər kəsə bacarığına görə iş verdilər. Eşitdiyimə görə yaxşı
adamdır. Kamrana görə Arif cavan görünür. b) Nisbətən qoşması yalnız nisbi müqayisə bildirir və
görə qoşmasının sinonimi olur. Məs: Vəliyə nisbətən qardaşı daha çalışqan idi. c) Məxsus, aid, dair
qoşmaları yönlük halda olan sözlərə qoşularaq aidlik məzmununu ifadə edir və biri digərinin sinonimi
olur. Məs: Gəray atasına aid (məxsus, dair) sənədləri arxivə vermişdi. ç) Qarşı qoşması ziddiyyət
(məs:Həqiqətə qarşı çıxmaq nadanlıqdır), istiqamət, yönəltmə (məs: Məmməd ona qarşı gedirdi) və
s. bu kimi mənaları ifadə edir. d) Qədər, kimi, -dək, -can, -cən qoşmaları yönlük halda işlənən zaman
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zərflərinə qoşulduqda zaman mənası (məs: Yaya qədər, indiyə kimi, səhərəcən, axşamadək və s.),
ifadə edir. e) Qədər, kimi, –dək, -can2 qoşmaları yönlük halda olan söz-lərə qoşulduqda məsafə
bildirir. Məs: evə qədər, evə kimi, evədək, evəcən və s. f) Sarı, tərəf, doğru, qoşmaları istiqamət,
yönəltmə bildirir və biri digərinin sinonimi olur. Məs: Evə tərəf, evə sarı, evə doğ-ru, evə qarşı. Qeyd:
Kimi qoşması qədər qoşmasının sinonimi olduqda yönlük, tək qoşmasının sinonimi olduqda isə
yiyəlik halda olan sözlə işlənir. Məs: kəndə kimi, sənin kimi və s. 3. İsmin çıxışlıq halı ilə işlənən
qoşmalar. Sonra, əvvəl, qabaq, bəri, başqa, qeyri, savayı, ayrı, özgə, ötrü, əlavə. a) Əvvəl, sonra,
qabaq, bəri qoşmaları zaman mənası ifadə edir. Məs: Səndən əvvəl (sonra, qabaq, bəri) və s. b) Qeyri,
başqa, savayı, ayrı, özgə qoşmaları fərqlənmə mənası ifadə edir. Məs: Əlidən başqa (savayı, ayrı,
özgə). c) Ötrü qoşması qoşulduğu sözlə birlikdə səbəb – məqsəd mənası ifadə edir. Məs: Atamdan
ötrü, oxumaqdan ötrü və s. Bəzən ötrü qoşması əvəzinə yana qoşması da işlənir. Məs: Səndən yana
bu qədər əziyyət çəkdim. 3. Qoşmaların orfoqrafiyası (yazılışı). -can2, -ca2, -dək qoş-ma-ları şəkilçi
formasına düşdüyü üçün həmişə bitişik yazılır. Məs: evəcən, kəndədək, dəryaca və s. İlə qoşması
samitlə bitən isimlərə qoşulduqda həm ayrı (Kərim ilə), həm də bitişik (Kərimlə) yazılır. Saitlə bitən
sözlərdə isə həmişə ayrı yazılır (Sona ilə, quzu ilə) Bəzən ilə qoşması saitlə bitən isimlərdə bitişik
yazılır və bu zaman «y» bitişdirici samitindən istifadə olunur (şeriylə) və s. Qalan qoşmaların hamısı
ayrı yazılır. 4. Qoşmaların sinonimliyi. Aşağıdakı qoşmalar bir-birilə sinonimdir. 1) Yiyəlik halda
işlənən kimi – tək qoşmaları (sənin tək, sənin kimi) 2) Yönlük halda işlənən qədər – kimi – dək –
can(cən) qoşma-ları və sarı – tərəf – doğru qoşmaları. Məs: evə qədər (kimi, dək, cən); evə tərəf (sarı,
doğru) 3) Çıxışlıq halda işlənənlər: əvvəl – qabaq; (məndən əvvəl (qabaq); qeyri – başqa – savayı;
Səndən qeyri (savayı, başqa) 4) İlə -ca2, qədər – ca2, üçün – ötrü qoşmaları da sinonim ola bilər. 5)
Sarı və bəri qoşmaları ayrılıqda sinonim ola bilmədiyi halda, cümlə daxilində sinonim ola bilər. 5.
Qoşmaların digər nitq hissələrindən fərqləndirilməsi. Dilimizdəki qoşmaların bəzisi ismin yiyəlik,
yönlük və çıxışlıq hallarında işlənən sözlərə qoşularaq ancaq qoşma kimi işləndiyi halda (Məs: Üçün,
ötrü, görə, kimi, savayı, məxsus, dair, içrə), bəzisi nitq hissələri ilə omonim olduğundan cümlədə
yerinə görə müxtəlif nitq hissələrinə aid ola bilir. 1) tərəf, qarşı sözləri həm isim (Hər tərəf (isim)
yaşıllıq idi), həm də qoşma (Sürü bizə tərəf (qoşma) gəlirdi) ola bilir. 2) tək, doğru, yaxın, sarı sözləri
həm sifət (Tək (sifət) əldən səs çıxmaz), həm zərf (Əli kəndə tək (zərf) getdi), həm də qoşma (Xəyalım
quş tək (qoşma) uçur) kimi işlənə bilir. 3) sonra, qabaq, əvvəl sözləri həm zərf (Bu barədə sonra (zərf)
danışarıq), həm qoşma (Bundan sonra (qoşma) danışmağa dəyməz), bəzən də sifət (əvvəl günlər)
kimi işlənə bilir. 4) İlə həm bağlayıcı (İlham ilə Azad dərs ə’laçısıdırlar), həm də qoşma (Atam ilə
şəhərə gedəcəyəm) kimi işlənə bilər.

BAĞLAYICI.
cümlə üzvləri və cümləlr arasında əlaqə yaradan köməkçi nitq hissəsinə bağlayıcı deyilir. Bağlayıcılar
sintaktik vəzifəsinə görə iki yerə bölünür: 1) tabesizlik bağlayıcıları; 2) tabelilik bağlayıcıları.
Tabesizlik bağlayıcıları həmcins üzvləri və tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini, tabelilik
bağlayıcıları isə tabeli mürəkkəb cümlənin tərəflərini əlaqələndirir. Qoşmalar qoşulduğu sözlə
birlikdə cümlənin bir üzvü ola bildiyi halda, bağlayıcılar bağlandığı sözlə bərabər cümlə üzvü ola
bilmir. Bəzi qoşmalar sözlərə qoşulduqdan sonra şəkilçilər qəbul etdiyi halda (Məs: Onun üçündür
ki, sənin kimilər, bizim kimilərdən və s) bağlayıcılar heç bir şəkilçi qəbul edə bilmir. Qoşmalar yalnız
sözlərin sonuna qoşulduğu halda, bağlayıcılar sözlər və cümlələr arasında işlənir və heç bir hal
şəkilçisi ilə əlaqədar olmur. Bağlayıcıların bir qismi durğu işarələri ilə əvəz oluna bilir.
Tabesizlik bağlayıcılarının mənaca növləri.
1)Birləşdirmə bağlayıcıları: və, ilə (la lə). Və bağlayıcısı cümlənin həmcinsi üzvləri (Məs: Uşaqlar
çalır və oynayırdılar), tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri (Məs: Göy güruldadı və yağış
yağmağa başladı) arasında, ilə bağlayıcısı isə cümlənin həmcins üzvləri (Məs: Lalə ilə Vüsalə
tələbədir) və təyini söz birləşməsini ikinci tərəfindəki sözlər (Məs: Raminin qardaşı ilə bacısı bizə
gəldilər) arasında işlənir.
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2) Qarşılaşdırma bağlayıcıları: amma, ancaq, lakin, fəqət, halbuki, yoxsa. Bu bağlayıcılar cümlənin
həmcinsi üzvləri (Məs: O çox əsəbi, lakin ürəyi yuxa adam idi), tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib
hissələri (Məs: Qatar gəldi, ancaq gözlədiyim adam yox idi) arasında işlənərək qarşılaşdırma
mənasının yaranmasına xidmət edirlər.
3) Bölüşdürmə bağlayıcıları: ya, ya da, ya da ki, və ya, gah, gah da, gah da ki, istər, istərsə. Bu
bağlayıcılar cümlənin həmcins üzvləri (Məs: Yol uzaq olduğundan ora ya atla, ya da maşınla getmək
lazımdır; Səhərdən gah yağış, gah da qar ara vermir) və tabesiz mürəkkəb cümlənin tərəfləri (Məs:
Gah mən onu dinlədim, gah da o mənə qulaq asdı; Ya sən mənə kömək etməlisən, ya da mən gedib
kimdənsə borc almalıyam) arasında işlənərək bölüşdürmə, bəzən də ehtimal mənaları yaradır.
4) İştirak bağlayıcıları: həm, həm də, həm də ki, o cümlədən, habelə, hətta, da, də, həmçinin, özü də,
bir də və s. Bu bağlayıcılar həmcins üzvlər, söz birləşməsinin tərkibindəki sözlər və tabesiz mürəkkəb
cümlənin tərkib hissələri arasında işlənərək iştirak məzmunu yaradır. Məs: Vüqar həm anasını, həm
də uşaqlarını kəndə göndərmək istəyirdi. İştirakçıları diqqətlə dinləmək, özü də ən yaxşısını
müsabiqəyə göndərmək lazımdır. Gecə də, gündüz də fikrimdə sənsən. Dəvəsi ölmüş ərəb kimi nəinki
qohuməqrabasını, hətta atasının da sözünə qulaq asmaq istəmirdi. Bütün uşaqlar, o cümlədən Vaqif
də çox sevindi və s.
5) İnkarlıq bağlayıcıları: nə, nə də, nə də ki. İnkarlıq bağlayıcılarının sintaktik vəzifəsi təyini söz
birləşməsinin tərəfləri arasındakı sözləri, həmcins üzvləri və tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkibindəki
cümlələri bir-birinə bağlamaqdan ibarətdir. Məs: Qulu nə kəndin xeyri, nə də şərindən qalan adam
deyildi. Nə Rövşənin hədəsi, nə də anasının göz yaşları ona təsir edirdi. Rəhimin nə kənd cavanları,
nə də ağsaqqallar arasında hörməti qalmamışdı.
6) Aydınlaşdırma bağlayıcıları: yəni, yəni ki, məsələn. Yalnız üç sözdən ibarət olan bu bağlayıcılar
özündən əvvəl işlənən və izahı lazım olan sözü, söz birləşməsini və ya cümləni aydınlaşdırmağa,
dəqiqləşdirməyə xidmət edir. Məs: Kişi bütün uşaqlarını, yəni Əhmədi, Muxtarı, Süsəni, Ələmdarı
toya göndərdi. Elmi rəhbəri aspirantlardan bir neçəsini, məsələn, Rəşad və Ramini möhkəm danladı
və s.
Tabelilik bağlayıcılarının mənaca növləri;
1) Səbəb bağlayıcıları: çünkü, ona görə ki, buna görə də, onun üçün ki, ondan ötrü ki və s. Bu
bağlayıcılar biri digərinə səbəb olan və səbəbə görə də biri digərinə tabe olan cümlələr arasında işlənir
və onları bir-birinə bağlayır. Bu bağlayıcılar səbəb budaq cümləsini baş cümləyə bağlayan başlıca
vasitələrdir. Məs: Kimsə məni qorxuda bilməz, çünki hamının yanında üzüm ağdır. Murad hamıdan
sonra zala girdi, ona görə ki, lap arxa cərgədə oturmaq istəyirdi və s.
2) Şərt bağlayıcıları: əgər, hərgah, madam, madam ki, indi ki, bir halda ki və s. Şərt bağlayıcıları,
əsasən, tabeli mürəkkəb cümlənin şərt budaq cümləsini baş cümləyə bağlamağa xidmət edir. Məs:
Əgər çalışsan, ali məktəbə girə bilərsən. İndi ki, belədir gərək onunla haq hesabı çürüdək. Madam ki,
gəlmək istəmir, xahiş etməyin mənası yoxdur və s.
3) Güzəşt bağlayıcıları: hərçənd, hərçənd ki və s. Güzəşt bağlayıcıları tabeli mürəkkəb cümlənin
tərkibindəki qarşılaşdırma budaq cümləsinin güzəşt yolu ilə baş cümləyə bağlayır. Məs: Hərçənd bir
az naxoşam, amma toyda iştirak edəcəyəm. Hərçənd ki xanım özünü pis hiss edirdi, ancaq bunu
qonaqlara bildirmədi və s.
4) Aydınlaşdırma bağlayıcıları: ki, belə ki. Bu bağlayıcılar tabeli mürəkkəb cümlənin budaq
cümləsini baş cümləyə müxtəlif cəhətlərdən aydınlaşdırma mənaları ilə bağlayır. Məs: Aydın idi ki,
Məmməd rayona getməyəcək. Müzakirəyə qoyulmuş məsələlər yaxşı həll olundu, belə ki, hamı razı
qaldı və s.
7. Bağlayıcıların qurluşca növləri və orfoqrafiyası (yazılışı) Bağlayıcıların quruluşca növləri
aşağıdakılardır:
1) Sadə bağlayıcılar: və, ki, nə, həm, gah, amma, ya, guya, əgər və s.
2) Mürəkkəb bağlayıcılar: halbuki, hərgah, habelə və s.
3) Tərkibi bağlayıcılar: bu bağlayıcılar ən azı iki sözdən əmələ gəlir və ayrı yazılır: ona görə ki, və
yaxud, ya da ki, ya da və s. Sadə və mürəkkəb bağlayıcılar bitişik, mürəkkəb bağlayıcılar ayrı yazılır.
8. Bağlayıcılardan əvvəl və sonra vergülün işlənməsi. -Təkrar olunan nə, gah, həm, ya
bağlayıcılarından əvvəl (birincisindən başqa) vergül qoyulur. (Səhərdən gah yağış, gah da qar yağırdı)
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-Amma, ancaq, lakin bağlayıcılarından əvvəl vergül qoyulur (Gün çıxdı, amma yağış, kəsmədi) Təkrar olunan da, də bağlayıcılarından sonra (sonuncudan başqa) vergül qoyulur (Həsən də, Əli də,
Məmməd də tələbədir) -Sadə cümlələri bağlayan çünki, ona görə ki bağlayıcılarından əvvəl vergül
qoyulur (İmran tez getdi, çünki işi vardı) -Yoxsa bağlayıcısından əvvəl vergül qoyulur (Tez
getməliyik, yoxsa gecikərik) Bağlayıcıların fərqləndirilməsi. Bəzən da, də bağlayıcısı ilə ismin yerlik
hal şəkilçisi -da2, ki bağlayıcısı ilə sifət düzəldən –ki şəkilçisi qarışdırılır. -yerlik hal şəkilçisi sözə
bitişik (evdə, məndə), bağlayıcı isə ayrı yazılır (ev də tikdim, mən də gələcəyəm) -sifət düzəldən –
ki4 şəkilçisi ahəng qanuna görə dörd cür, həm də sözə bitişik (sabahkı, bugünkü, dünənki və s.), ki
bağlayıcısı isə bir cürə (ki) və ayrı yazılır, ondan sonra vergül işarəsi qoyulur (Mənə elə gəlir ki,
havalar istiləşəcək).

ƏDAT.
Sözlərin və cümlələrin təsir gücünü artıran köməkçi nitq hissəsinə ədat deyilir. Ədatlar cümləyə
müxtəlif cəhətdən məna incəlikləri verir, ifadənin səlistləşməsinə və fikrin məntiqi qurulmasına
xidmət edir. Azərbaycan dilində daha çox işlənən ədatlar bunlardır: ki, ha, axı, kaş, bəs, lap, qoy,
məgər və s. Ədatların mənaca növləri. Ədatların mənaca növləri aşağıdakılardır:
1. Qüvvətləndirici ədatlar: Qüvvətləndirici ədatlar ya cümlə daxilindəki sözlərin, ya söz
birləşmələrinin, ya da bütünlüklə cümlənin mənasını qüvvətləndirir. Qüvvətləndirici ədatlar aşağıdakılardar: axı, ən, lap, hətta, daha, artıq, da, də, necə, ha, ki, -ca2. Məs: Axı, biz neyləmişik? Yaxşı da,
daha məni öldürməyəcəksən ki. Lap ağıllı iş görüb. camaatı incitmə ha! Hətta yuxarılarda da belələri
var və s.
2. Dəqiqləşdirici ədatlar: Dəqiqləşdirici ədatlar aid olduqları sözün mənasının dəqiq
müəyyənləşməsinə xidmət edir. Bunlar aşağıdakılardır: elə, məhz, əsl. Məs: Bu elə əsl mən deyəndir.
Bu işi məhz sən görməlisən. Bu əsl arzuladığım adamdır və s.
3. Məhdudlaşdırıcı ədatlar: Məhdudlaşdırıcı ədatlar özlərindən sonra gələn sözün və ya söz
birləşməsinin, bəzən də bütün cümlənin mənasını məhdudlaşdırır. Aşağıdakılar məhdudlaşdırıcı
ədatlar hesab olunur: yalnız, ancaq, təkcə, tək, bircə, bir və s. Məs: Ancaq sənə etibar edirəm. Bizə
yalnız siz lazımsınız. Bunu bircə onlar bilirlər və s.
4. Sual ədatları: Sual ədatları, başlıca, olaraq sual cümlələrində işlənir və cümlənin ümumi
məzmununa aid olan sualın daha da qüvvətlənməsinə kömək edir. Bunlar aşağıdakılardır: məgər,
yəni, bəs, -mı4 və s. Məs: Məgər, bu barədə eşitməmisən? Bu işə razı olarsanmı? Bəs nə üçün
susursan? Yəni bu, mən deyən adamdır? və s.
5. Əmr ədatları: Əmr ədatları aid olduqları cümlədə məsləhət, təkid, xəbərdarlıq, sövqetmə, diqqəti
cəlb etmə və s. mənaların əmələ gəlməsinə kömək edir. Əmr ədatları aşağıdakılardır: di, qoy, bax,
gəl, gör, görün, gəlin, gəlsənə, ha, -sana, -sənə və s. Məs: Bax, gecikmə ha! Götürsənə! Savaşmayın
ha! Di yeri, xoş gəldin! və s.
6. Arzu ədatları: Arzu ədatları aid olduğu cümləyə müxtəlif növlü arzu mənaları gətirir. Bunlar
aşağıdakılardır: kaş, kaş ki, təki, barı və s. Məs: Təki sən gələsən. Kaş hər şey düz ola. Barı bir dəfə
səni görəydim və s. Qeyd: Yuxarıdakı bölgüyə daxil olan ədatlar bə’zən başqa mənada da işlənə bilər.
Məs: Bu ki sudur cümləsində ki ədatı qüvvətləndirmə, təkid bildirdiyi halda, Ay bala, bir yerin ağrımır
ki? cümləsində sual bildirir.
2. Ədatların başqa nitq hissələrindən fərqləndirilməsi: Ədatların bəziləri başqa nitq hissələri ilə
omonim ola bilir. Məs: Ancaq sözü həm bağlayıcı, həm ədat; qoy sözü həm fel, həm də ədat ola bilir.
Telefon zəng çaldı, ancaq cavab verən olmadı (bağ-la-yı-cı); Bu işi ancaq Məmməd bacarar (ədat);
Silahı yerə qoy (fel); Qoy getsin (ədat) Sinonim ədatlar əsasən bunlardır: ki (bağlayıcı və ədat); təkcə
(zərf və ədat); necə (əvəzlik və ədat); da, də (bağlayıcı və ədat); bir, bircə (say və ədat); elə, belə
(əvəzlik və ədat); bax (fel və ədat); hətta (bağlayıcı və ədat) və s. Qeyd: cümlədə işlənmə yerinə və
vəzifəsinə görə belə, elə, axır, tək, təkcə, bir, bircə, bax, gəl, gəlin, qoy, qoyun, gör, görün, görüm,
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görək sözləri həm müstəqil nitq hissələri, həm ədat yerində, ki, hətta, da, də, amma, ancaq, fəqət
sözləri həm bağlayıcı, həm də ədat yerində işlənir. – Lap, axı, məhz, məgər, kaş, barı, bəs, di sözləri
dilimizdə ancaq ədat kimi işlənir. – ca cə , – sana sənə , -mı4 hissəcikləri dilimizdə həm ədat, həm də
şəkilçi kimi işlənir. 1. Ədatların yazılışı (orfoqrafiyası). Sual bildirən –mı4, əmr bildirən –sana2
ədatları şəkilçi halına düşdüyünə görə həmişə qoşulduğu sözə bitişik yazılır. Qalan bütün ədatlar
sözlərdən ayrı yazılır. Da ədatı sözün son hecası qalın saitlə bitirsə «da», «də» şəklində, incədirsə
«də» şəklində yazılır. Məs: Yaz da! De də!

MODAL SÖZLƏR.
Danışanın ifadə etdiyi fikrə münasibətini bildirən köməkçi nitq hissəsinə modal sözlər deyilir. Məs:
Ehtimal ki, sabah o buraya gələcəkdir. Xülasə, qonaq ayağa qalxaraq getməyə hazırlaşdı. Əli,
nəhayət, arzusuna çatdı və s. Modal sözlərin mənaca aşağıdakı növləri vardır:
1) Təsdiq bildirən modal sözlər: əlbəttə (əlbəttə ki), doğrudan (doğrudan da), həqiqətən, sözsüz,
şəksiz, şübhəsiz (şübhəsiz ki), doğrusu, doğrudur, düzü, düzdür və s. Məs: Rəna, əlbətdə ki, yaxşı
həkimdir. Müğənni, doğrudan da yaxşı oxuyurdu. Şübhəsiz, biz yarışda qalib gələcəyik. Düzü, bu
qədər tez gələcəyinizi gözləmirdim və s.
2) Ehtimal və şübhə bildirən modal sözlər: gərək (gərək ki), yəqin (yəqin ki), görünür (görünür ki),
ehtimal ki, bəlkə (bəlkə də), görəsən, görən, güman ki, olsun ki və s. Məs: Kim bilir, bəlkə də, bu
onun son arzusu idi. Bəlkə, indi oralara qar yağıb. Güman ki, bu yay kəndə gedə bilməyəcəyəm.
Görünür, Novruzun bu işdən xəbəri olmayıb və s.
3) Nəticə bidirən modal sözlər: demək (demək ki), deməli, xülasə, ümumiyyətlə, bir sözlə, nəhayət
və s. Məs: Demək, şəhərə az qalıb. Nəhayət, qonaqlar gəlib çıxdılar. Bir sözlə, hamı öz işi ilə məşğul
idi. Ümumiyyətlə, məni bu işlərə qatmayın və s.
4) Bənzətmə və ya müqayisə bildirən modal sözlər: sanki, elə bil (elə bil ki) və s. Məs: Elə bil, zalım
oğlunun gəmisi batıb. Sanki, bir pəridir başda kəlağay və s.
5) Fikrin mənbəyini bildirən modal sözlər: məncə, səncə, bizcə, zənnimcə və s. Məs: İşlərimiz, məncə,
yaxınlarda düzələcək. Zənnimcə, taxılımız yaya qədər bəs edər və s.
2. Modal sözlərin orfoqrafiyası və onlarda durğu işarələrinin işlənməsi.
Modal sözlərin quruluşca iki növü var:
1) Sadə modal sözlər: yəqin, guya, deyəsən, demə, deməli və s.
2) Tərkibi modal sözlər: bəlkə də, görünür ki, söz yox, gərək ki və s. Tərkibi modal sözlər ayrı yazılır.
Modal söz cümlənin əvvəlində gələndə ondan sonra, cümlənin ortasında gələndə həm ondan əvvəl,
həm də ondan sonra vergül qoyulur. Modal sözlər cümlənin sonunda gələndə ondan əvvəl vergül,
sonra isə nöqtə qoyulur. Məs: Nəhayət, gəlib çıxdınız. Bu xəbər məni, əlbəttə, sevindirdi. Daşdan da
gövhərlər çıxarram, əlbət.
Göründüyü kimi Köməkçi nitq hissələri müstəqil lüğəvi mənaya malik olmaması, yalnız
ümumiləşmiş qrammatik məna daşıması ilə əsas nitq hissələrindən fərqlənir. Əsas nitq hissələri
nominativ mənaya malik olduğu halda, köməkçi nitq hissələri nə əşya adı, nə əlamət, nə kəmiyyət,
nə də hərəkət bildirir. Bunlar yalnız sözlər,ifadələr , cümlələr və bəzən də mətnin hissələri arasında
müxtəlif əlaqələr yaradır,sözlərin, ifadə və cümlələrin mənasında müxtəlif çalarlar əlavə edir.
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Main feature of structural parts of speech and their classification features
Summary
Apparently, structural parts of speech differ from national parts of speech with having no
independent linguistic meanings, but denoting only generalized grammatical notion. When the
notional parts of speech express nominative meaning , structural parts of speech denote no name ,
no quality, no quantity and no action. They connect only words, phrases, sentences and sometimes
parts of the texts. Moreover, add various shades of the meanings to the phrases and sentences

Главная особенностьи раздел служебных частей речи
Резюме
Как видно, служебные части речи в отличии от самостоятельных частей речи , не имеют
лексического значения, а имеют общее грамматическое значения. Самостоятельные части
речи имеют номинативный смысл, тогда как служебные части речи включают слова, которые
не называют ни предметов, ни признаков ,ни действий, ни количества. Они помогают
соединить слова, выражения,предложения и иногда могут добавлять различные оттенки к
значениям самостоятельных слов.
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Söz yaradıcılığı dil haqqında elmin xüsusi bölməsi kimi
Əzizova Nahidə Novruz qızı
Odlar Yurdu Universiteti
Dil haqqında elmin xüsusi bir bölməsi söz yaradıcılığıdır.Bu bölmədə sözlərin hansı vasitə və
üsullarla yaranmasından bəhs olunur.Dilimizdə söz yaradıcılığı leksik, sintaktik , morfoloji yola
əsaslanır.Sadə sözlər leksik yolla , düzəltmə sözlər morfoloji yolla, mürəkkəb sözlər isə sintaktik
yolla yaranır.
Əgər söz öz əvvəlki mənasını saxlamaqla yeni bir mənada işlənərsə, o leksik üsulla yaranan söz
olur.Məsələn, Ay Yerin peyki və onun Yer ətrafında fırlama dövrünü bildirən məfhum mənasında
işlənir.Demək yeni bir anlayışı ifadə etmək üçün dildə mövcud olan sözdən istifadə etmişlər və bu
söz əvvəlkindən az -çox fərqli mənada işlənən söz kimi leksik yolla söz yaradıcılığı məhsulu
sayılır.Dövlət, var sözləri də leksik yolla söz yaradıcılığına aid edilə bilər.
Lakin dilimizdə söz yaradıcılığının əsas vasitələri bunlardır.
1.Leksik şəkilçilər vasitəsilə [morfoloji yolla]
2.İki və daha artıq sözün birləşməsi ilə[ sintaktik yolla]
Birinci yolla düzəltmə sözlər yaranır.Məsələn;
Qapıçı, ucadan, evdəki ,qaçış ,çöküntü vəs
İkinci yolla mürəkkəb sözlər yaranır.Məsələn;
Əlüzyuyan, gözütox, şəhərlərarası, radioqəbuledici ,Məmmədəli vəs
Sözlər quruluşuna görə üç cür olur.Sadə, düzəltmə və mürəkkəb.
Sadə sözlər yalnız bir kökdən ibarət olur.Məsələn;
Bacı ,su, ana, kitab ,sarı, qaldırmaq, mavi, məktəb, oxumaq vəs
Düzəltmə sözlər köklərə leksik şəkilçilər əlavə etməklə yaranır.Məsələn;
Duzlu, zülmkar, balıqçı, dairəvi, biçənək, söküntü, armudu, qaldırıcı vəs
Yadda saxlamaq lazımdır ki, yeni düzələn sözün öz kökü ilə məna bağlılığı olur.Əgər bu baglılıq
yoxdursa onda həmin söz düzəltmə söz deyil.
Məsələn qaldırmaq sözündə məna bağlılığı yoxdur.Çünki bu sözdən dır şəkilçisini götürmək mümkün
deyil.Bu baxımdan ağlamaq ,dinləmək sözləri də sadədir.Çünki bu sözlərin ağ, din sözləri ilə heç bir
bağlılığı olmur.
İki və daha artıq sözün birləşməsindən əmələ gəlib yeni mənanı ifadə edən sözlərə mürəkkəb sözlər
deyilir.Mürəkkəb sözlər müxtəlif yollarla əmələ gəlir.
1.İki bəzən də üç müxtəlif mənalı sözlərin birləşməsi yolu ilə. məsələn;
Suiti ,yeraltı, stolüstü, ucaboy, susəpən ,əlüzyuyan ,dəvədabanı, beşmərtəbəli vəs
2.Yaxın mənalı sözlərin birləşməsi yolu ilə ;
Yorğan- döşək, həyət- baca, it –bat, taxta- şalban, dəftər- kitab vəs
3.Antonim sözlərin birləşməsi yol ilə;
Dərə- təpə, gecə -gündüz, böyük- kiçik, az- çox, yaxşı- yaman, gec- tez vəs
Ümumiyyətlə, mürəkkəb isimlər sintaktik yolla yaranan bəzən iki, bəzən isə üç müstəqil söz
birləşməsindən ibarət olur və bir məfhum və yaxud bir məna ifadə edən isimlərdir.Əksəriyyət etibarilə
mürəkkəb isimlərin çoxu yanaşma əlaqəli birləşmə sxemi əsasında qurulub.Belə mürəkkəb isimlərin
tərəfləri müxtəlif nitq hissələrindən düzəlir.Məsələn hər iki tərəfi isimdən ibarət olanlar;
Hacıleylək, dəmirağac, qayınata vəs
Birinci tərəfi sifətdən, ikinci tərəfi isə isimdən ibarət olan mürəkkəb isimlər;
Sarıköynək, qaratoyuq, ağcaqovaq, ağcaqanad vəs
Hər iki üsulla xüsusi isimlər də düzəlir.
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Milli dövlət quruculuğu və Ümummilli Lider Heydər Əliyevin
təhsil strategiyası
Dillər kafedrasının dosenti
f.ü.f.d. Faiq Əliyev
Odlar Yurdu Universiteti
Açar sözlər: Təhsil, strategiya, inteqrasiya.
Ключевые слова: Образование, стратегия, интеграция.
Key words: Education, strategic, integration.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyevin siyasi və dövlətçilik fəaliyyətinin bütün
dövrlərində milli Azərbaycan təhsili və elminin inkişafı priorotet sahə kimi diqqət mərkəzində
olmuşdur. Ulu Öndər bu taleyüklü məsələni belə izah edirdi: “Təhsil sahəsi həyatımızın ən gərəkli,
ən mühüm sahəsidir. O, milli məqsədlər, mənafelər əsasında qurulmalıdır”. Azərbaycan təhsilini milli
mənafelər, xalqa xidmət əsasında formalaşdırmaq və onun inkişaf strategiyasını hazırlayıb həyata
keçirmək Heydər Əliyevin dövlətçilik modelinin prinsipial, aparıcı istiqaməti kimi nəzəri və praktiki
təsdiqini tapdı.
Heydər Əliyevin təhsil və elmin inkişaf sahəsində milli maraqlara əsaslanan dövlətçilik siyasəti elminəzəri əsaslara söykənən, real təcrübədə özünü doğrultmuş mükəmməl konsepsiyaya çevrildi. Bu
konsepsiya Azərbaycan təhsilinin və elminin milli müstəvidə inkişafını onların qabaqcıl dünya
təhsilinə və elminə inteqrasiyası ilə vəhdətdə görürdü. Ümummilli Liderin fenomenal siyasi
müdrikliyi, Vətənə intəhasız sevgisi və milli dövlətçiliyə sədaqəti onun Azərbaycan təhsilinə və
elminə xüsusi diqqət və qayğısında ifadəsini tapırdı. “Təhsil millətin gələcəyidir” – ideyası Heydər
Əliyevin təhsil strategiyasının əsasında dayanan həyat həqiqəti idi. Bu həqiqətin gerçəkliyə
çevrilməsi onun Azərbaycana rəhbərlik etdiyi birinci dövrdə başladı. Təhsildə əsaslı islahatlar
aparıldı, ədalətli, şəffaf, bərabər təhsil imkanı yaradıldı, yeni ali məktəblər və onların filialları
quruldu, SSRİ-nin ali məktəblərinə nadir ixtisaslar üzrə təhsil üçün 15 mindən çox azərbaycanlı gənc
göndərildi. Heydər Əliyev tarixi-siyasi uzaqgörənliklə ölkədə orta və ali hərbi təhsilin təməlini qoydu,
yüksək ixtisaslı milli hərbi kadrların hazırlanması məqsədilə respublikada ali və orta hərbi təhsil
ocaqları yaradıldı, keçmiş sovet respublikalarının 105 ali hərbi məktəbində minlərlə azərbaycanlı
təhsil alıb ordumuzun sıralarına qatıldı. Möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyev Ulu Öndərin
təhsil strategiyasının bu həyati əhəmiyyət kəsb edən istiqamətini uğurla davam və inkişaf etdrib onu
yeni keyfiyyət mərhələsinə ucaltdı. Bu gün Azərbaycan ordusu Qafqazda ən güclü ordudur. Silahlı
qüvvələrimiz döyüş qabiliyyəti, şəxsi heyətin hazırlığı və texniki təchizatına görə dünyanın ən
qabaqcıl orduları sırasındadır. İndi Azərbaycanın mindən artıq hərbi və hərbi texniki məhsul istehsaı
edən Müdafiə Sənayesi Nazirliyi və yüksək ixtisaslı hərbi mütəxəssisləri var.
1987-ci ildə Heydər Əliyevin zorla istefaya göndərilməsindən sonra bütün sahələrdə olduğu kimi,
Azərbaycan təhsilində də tənəzzül başladı, 90-cı illərin əvvəllərində bu tənəzzül xüsusilə geniş
miqyas aldı. Ümummilli Liderin 1993-cü ildə ikinci dəfə hakimiyyətə tarixi qayıdışından sonra elm
və təhsil sahəsindəki böhranın qarşısı alındı. Azərbaycan təhsilinin inkişafı və dünya təhsil sisteminə
inteqrasiyası yenidən Heydər Əliyevin milli təhsil strategiyasının qarşıya qoyduğu əsas vəzifəyə
çevrildi. Özəl təhsil ocaqları yaradıldı, ali təhsil pilləsində ödənişli təhsil tətbiq olundu, mütərəqqi
dünya təhsil sisteminə keçid reallaşdı, ali və orta təhsil üçün yeni dərsliklər hazırlandı və s.
Heydər Əliyevin ödənişli təhsil barədə 1995-ci ildə imzaladığı sərəncam, 1999-cu ildə H.Əliyev
tərəfindən təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində islahat proqramı”, habelə
2000-ci il 13 iyun tarixli “Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında”
fərman respublikada təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsində, onun beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasında və dünya təhsil sisteminə inteqrasiyasında əsaslı dönüş üçün hüquqi baza yaratdı.
“Azərbaycan Respublikası ümumtəhsil məktəblərinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi
haqqında” fərman (2002) və 2003-2007-ci illərdə yeni ümumtəhsil məktəblərinin tikintisi, əsaslı
təmiri və müasir tədris avadanlıqları ilə təmin olunmasına dair qəbul edilmiş proqram ölkədə orta
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təhsil sisteminin inkişaf perspektivlərini müəyyənləşdirdi. Ulu Öndərin milli təhsil strategiyasını
dönmədən həyata keçirən Respublika Prezidenti cənab İlham Əliyevin Azərbaycan təhsilinə və
elminə göstərdiyi qayğı və diqqət onun çoxsaylı fərman və sərəncamlarında, xüsusilə 22 may 2009cu ildə imzaladığı Azərbaycanda ali təhsil sistemində islahatlar üzrə Dövlət Proqramında parlaq
əksini tapdı. İlham Əliyev cənablarının bu sahədəki yorulmaz fəaliyyəti artıq öz bəhrələrini
verməkdədir.
Ümummilli Lider dövlət quruculuğunun mühüm, ayrılmaz hissəsi olan milli təhsil institutunun
məqsədini və ona çatmaq yollarını göstərirdi: “Təhsil sistemində islahatların əsas məqsədi ondan
ibarətdir ki, Azərbaycan təhsil sistemi dünya təhsil sisteminin standartlarına uyğunlaşdırılsın... On
illərlə əldə etdiyimiz təhsil prinsipləri gözlənilməli və inkişaf etdirilməlidir. Əgər biz bu yolla
gedəriksə, qısa bir zamanda Azərbaycanda təhsil sistemini dünya standartlarına çatdıra bilərik”.
Azərbaycan təhsili Ulu Öndərin müəyyən etdiyi bu yolla inamla irəliləyir və bu çətin, şərəfli işdə
Heydər Əliyev Fondunun və onun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın gərgin, səmərəli əməyi
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
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Национальная государственность и стратегия образования
Общенационального Лидера Гейдара Алиева
Резюме
Фаик Алиев
Университет «Одлар Юрду»
В статье прослеживаются этапы разработки и претворения в жизнь стратегии Г.Алиева в
области образования. При этом особо подчеркивается тот факт, что развитие образования в
республике всегда являлось приоритетным направлением госстроительства в Азербайджане,
архитектором которого был Общенациональный Лидер.

National statehood and education strategy of Nationwide leader H.Aliyev
Summary
Faik Aliyev
University “Odlar Yurdu”
In this article the implementation of H.Aliyev strategy and working out stages are observed. At the
same time there is a fact that the development of education in our republic has been the priority
direction of state establishment and our nationwide leader was its founder.
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Azərbaycan dövlətçiliyi : Heydər Əliyev irsi
Odlar yurdu Universiteti
s.e.ü.f.d. prof. Firidun Həsənov
- Ötən əsrin sonlarında qlobal miqyasda cərəyan edən proseslər-Sovet imperiyasının süqutu, Qərb
sivilizasiyasına inteqrasiya, demokratik siyasi sisten quruçuluğu, dövlət idarəçiliyindəki Inzibati
amirlik metodlarından sistemə kiçid, planlı təsərrüfatdan bazar iqtisadiyyatına transformasiyavə s.
problemlərin xalqın düşüncələrində dövlətçilik və siyasət məfhumları haqqında siddi steratiplər
yaratması;
-Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində Heydər Əliyev irsinin özünəməxsus cəhətləri, tarixi və strateji
hədəfləri, konkret məqsədləri;
-Azərbaycanın uzun illər yadelli işğaıçıların fasiləsiz hücumlarına məruz qalması, ikiyə bölünməsi,
parçalanması, müstəmləkə rejiminin ən ağır işgəncələri altında yaşamağa məcbur edilməsi;
-Sovet Azərbaycanına rəhbərlik etdiyi illərdə Heydər Əliyevin dövlət müstəqilliyinə zəmin yaradan
siyasi, iqtisadi və hüquqi sahədə mühüm addımlar atması, bu istiqamətdə ciddi nəaliyyətlər əldə
etməsi;
-1970-ci illərdə Azərbaycanın müstəqil dövlət olaraq mövcudluğunun təmin edilməsinə yönələn bir
sıra koordinal addımlar atması, Azərbaycanın 15 ilə aqrar ölkədən iri sənaye respublikasına
çevrilməsi;
-Heydər Əliyev fenomeninin unikallığı, öz siyasətini birtərəfli qurmaması, kompleks tədbirlər
sistemini qurması, 1970 ci illərdə Azərbaycanda milli hərbi kadr hazırlığına başlaması;
-Dövlət müstəqilliyinin təmin edilməsində intellektual bazanın yaradılmasına diqqətin artırılması,
1970-ci ildən başlayaraq hər il yüzlərlə azərbaycanlının SSRİ-nin nüfuzlu məktəblərinin iqtisadiyyat,
hüquq, beynəlxalq hüquq, diplomatiya, texnika və s. kimi mühüm elm sahələrinə təhsil almağa
göndərilməsi;
-Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətçiliyinin varlığını təsdiqləyən rəmzlərə və atributlara həssas
münasibəti, 1977-ci ildə Konstitusiya layihəsi qəbul edilərkən atdığı addımlar, Azərbaycan dilinin
rəsmi dövlət dili kimi qəbul edilməsi, Azərbaycan dilində dərs keçirilən məktəblərin say nisbətinin
artırılması, “Türkoloya” jurnalının Bakıda cap etdirilməsi;
-Heydər Əliyevin 1969-1982-ci illərdəki fəaliyyəti Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə zəmin yaradılması kimi strateji məqsəd üzərində köklənməsi,SSRİ Nazirlər Soveti sərinin birinci müavini vəzifəsində çalığdığı illərdə də ulu öndərimizin döğma Vətəni üçün əsl oğul sədaqətini nümayiş etdirməsi,
M.Qorbaçov qaragüruhu tərəfindən istefaya göndərildikdən sonra da milli dövlətçiliyin qurulması
uğrunda mübarizədən çəkinməməsi, 1990-cı ilin qanlı yanvar hadisələri zamanı ümummilli liderin
ailə üzvləri ilə birlikdə Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gələrək imperiya əleyhinə
radikal bəyanətlərlə çıxış etməsi Azərbaycanda gedən müstəqillik uğrunda gərgin mübarizəyə son
dərəcə ciddi və müsbət təsir göstərməsi;
-1991-ci ilin iyununda Heydər Əliyevin Kommunist Partiyası sıralarından çıxmasl ilə bağlı verdiyi
bəyanətdə ilk dəfə olaraq müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin siyasi əsaslarını tezislər şəklində ifadə
etməsi;
-1991-ci il dövlət müstəqilliyinin elan edilməsinin formal xarakter daşıması, A.Mütəllimovun
ölkəni Mockvadan verilən dekretlərlə idarə etməsi;
-Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı ən real təhlükə-AXC-Musavat hakimiyyəti dövründə yaranması,
Əbülfəz Elçibəy iqidarının səriştəsizliyindən xarici dövlətlərin istifadə etməsi;
-1993-cü ildə Heydər Əliyevin xalqın təkidi ilə hakimiyyətə gəlməsi, Azərbaycan Cəmiyyətinidə
dövlətçilik ideyalarının bərqərar olmasının fundamental əhəmiyyət kəsb etməsi, 1994-cü ilin oktyabr,
1995-ci ilin mart hadisələrində Azərbaycan dövlətçiliyinin facıələrdən və iflasdan xilas edə bilməsi;
-Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi sabitliyi təmin etməklə yanaşı, demokratik dövlət modeli
konsepsiyasını həyata keçirməsi;
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-Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətçiliyi qarşısında başlıca xidmətlərindən biri-dövlət
quruculuğunn hüquqi bazasının yaradılması, 1995-ci il, AR Konstitusiyasının dövlət quruculuğunun
əsasını qoyması;
-1918-1920-ci illlərdə fəaliyyət göstərmiş AXC-nin dövlətin Əsas qanununu qəbul edə bilməməsi,
1995-ci ulin noyabr ayının 12-də Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə ümumxalq səsverməsi ilə qəbul
edilməsi;
-1995-ci ildə müstəqil Azərbaycanın ilk parlamentinə keçirilən seçkinin dövlət müstəqilliyinin
möhkəmləndirilməsi prosesinin hüquqi bazasının yaradılmasına dair geniş imkanlar yaratması,
müstəqillik amilinin praktiki baxımdan bərqərar olmasına yönəldilməsi;
-Heydər Əliyevin gördüyü ən böyük işlərdən biri-uğurlu neft strategiyasının hazırlanıb həyata
keçiril-məsi, təbii sərvətlərdən Azərbaycan xalqının rifahı naminə daha uğurlu şəkildə istifadə
etmənin əsaslan- dırılması;
- XX əsrin sonlarından başlayaraq beynəlxalq aləmdə gedən proseslərin əsas mahiyyəti, güc
mərkəzlərinin qlobal enerji resusrslarına nəzarəti təmin etmək üzərində qurulması, Heydər Əliyevin
bu mübarizədən Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi üçün bacarıqla istifadə
etməsi, 1994-cü il 20 sentyabrda dünyanın ən iri şirkətləri ilə imzalanmış “Əsrin müqaviləsi”;
-Heydər Əliyevin Xəzərin karbohidrogen ehtiyatlarını dünya bazarına nəql edəcək Bakı-Ceyhan
strateji neft kəmərini təkcə Azərbaycanın deyil, ümumilikdə Cənubi Qafqaz-Mərkəzi Asiya
regionunun gələcək taleyini müəyyənləşdirəcək strateji layihəyə çevirməyi bacarması;
- Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində görülən əsas işlərdən biriölkənin dünya intiqrasiyasının təmin olunmasıdır. Heydər Əliyevin uğurlu xarici siyasəti, 300 dən
artıq beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq;
-Yeni kollektiv sənədlərə və beynəlxalq müqavilələrə qoşulma, böyük İpək yolunun bərpası,
Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin inkişafı, Xəzərin karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi
və dünya bazarlarına çıxarılması layihəsinin səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi;
-Ulu öndərin dövlətçilik konsepsiyasının uğurlu istiqamətlərindən biri –ölkəmizin 2001-ci il
yanvarın 25-də Avropa Şurasına tam hüquqlu üzv qəbul olunması. Müstəqillik tarixində ilk dəfə
olaraq Azərbaycan nümayəndəsinin Avropa Şurası rəhbərliyində təmsil olunması, 2003-cü ilin
yanvarında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri İlham Əliyevin AŞPA-nın vitse-prezidenti və
Büro üzvü seçilməsi;
-Heydər Əliyevin dövlətçilik irsinin əsas istiqamətlərindən biri-dövlətin milli təhlükəsizliyinin və
ərazi bütövlüyünün təmin olunması sahəsində kompleks tədbirlərin görülməsi;
-Azərbaycanın öz texniki və maddi təchizatına görə başqa dövlətlərin silahlı qüvvələrindən geri
qalmayan hərbi qüvvəyə malik olması, Heydər Əliyevin müstəqilliyin dövlətləşdirilməsi
istiqamətində yürütdüyü ardıcıl siyasət, Azərbaycan Silihlı Qüvvələr üçün milli kadr potensiyalının
hazırlanması;
-Neydər Əliyevin 1998-ci ilin dekabrında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Akademiyasını təsis
etməsi;
-Heydər Əliyevin dövlətçilik irsi Azərbaycan Cəmiyyətinin vahidliyinin təmin olunmasını özünün
əsas strateji vəzifəsi hesab etməsi, 1993-cü ildə başlanan proseslərin cəmi iki il ərzındə Azərbaycanda
demokratikləşmə prosesinin inkişafı üçün real zəminin yaradılması, bu prosesə mane ola biləcək
bütün xarici və daxili düvvələrin neytrallaşdırılması;
-Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətçiliyini iflasdan, Azərbaycan xalqını fəlakətdən qurtarması,
dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi, onu xain əllərdən, çevriliş, qiyam cəhdlərindən hlfz edərək dirçəliş
və inkişafa döğru yönəltməsi, cəmiyyətdə özünəinam hissinin bərpa etməsi, sabitlik və firavanlığa
təminat yaratması;
-Azərbaycanın Heydər Əliyevin başladığı inkişaf yolu ilə getməsi, Azərbaycanda Heydər Əliyevin
döv- lətçilik ənənələrinin davam etdirilməsi;
-Heydər Əliyev dövlətçilik irsinin varisliyinin təmin olunmasınin sosial sifarişliyi;
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-Azərbaycanın 1980-ci illərin sonu, 1990-cı illərin əvvəllərində hakimiyyət dəyişiliklərinin və
onların daşıyıcılarının sistemsiz, millətimizə baş ucalığı gətirməyən idarəcilik metodlarının ağır
nəticələrini yaşa- ması;
-11 aprel 2018-ci il seçkiləri, Azərbaycan xalqının ümummilli liderinin siyasi kursuna sadiqliyin
tam mənada dərk edilməsi;
-Cənab İlham Əliyevin prezident səlahiyyətlərinin icrasına başladığı ilk gündən etibarən
iqtisadiyyatın inkişafının sürətləndirilməsinə və əhalinin sosial vəziyyətinin daha da
yaxşılaşdırilmasına xüsusi diqqət yetirəcəyini nümayiş etdirməsi;
-İlham Əliyevin böyük cəsarət və iradə nümayiş etdirməsi, milli mənafeyimizin qorunması uğrunda
daha əzmlə çalışması, prezidentin xanımı, I vitse-prezident Mehriban Əliyevanın Heydər Əliyev
siyasi irsinin fundamental prinsiplərinə sadiq qalaraq Azərbaycan mədəniyyətinin mühafizəsi, milli
mənəvi dəyərlərimizin qorunması istiqamətində səmərəli fəaliyyət göstərməsi;
-Mehriban xanım Əliyevanın bu gün həm də “Heydər Əliyev Fondu”nun prezidenti kimi dövlətçilik
tariximizdə müstəsna xidmətlər göstərməsi, böyük bir şəxsiyyətin –Azərbaycan xalqının ümummilli
lideri Heydər Əliyevin irsinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi;
-Mədəniyyətimizin, milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunması istiqamətində fəallıq nümayiş
etdirməsi, Mehriban Əliyevanın qısa bir vaxt ərzində yüksək nüfuz qazanmasının təmin edilməsi;
-Bu gün müstəqil Azərbaycana cavan, enerjili, intellektual, vətənpərvər, Heydər Əliyev fenomeni
və dahi şəxsiyyətinin siyasi kursunu davam etdirən şəxsin-Prezident Heydər Əliyevin rəhbərlik
etməsi xal- qımızın alın yazısı olması;
- Azərbaycan xalqının öz tarixinin ən şərəfli dövrlərindən birini yaşaması, bütün sahələrdə dinamik
inkişaf, işgüzarlığın müşahidə edilməsi, xalqın firavən yaşayışı, təhlükəsizliyi uğrunda mübarizə
aparıl- ması, Azərbaycana bacarıqla rəhbərlik edən prezident İlham Əliyevin ümummilli lider
Heydər Əliyevin dövlətçilik irsini uğurla davam etdirməsi;
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Köməkçi nitq hissələri, onların xarakterik xüsusiyyətləri ,təsnifi.
Əliyeva Günay Mobil qızı
Odlar Yurdu Universitetinin magistrantı
Köməkçi nitq hissələri sözlərin elə məna qruplarıdır ki:1) leksik mənaya malik olmur; 2)
ayrılıqda cümlə üzvü kimi işlənə bilmir; 3) müstəqil suala cavab olmur; 4) şəkilçi qəbul edib dəyişmir.
Köməkçi nitq hissələri:Qoşma, Baglayıcı,Ədat, Modal sözlər
Qoşma: ismin yiyəlik, yönlük və çıxışlıq halında olan sözlərə qoşularaq müəyyən məna çaları əmələ
gətirən köməkçi nitq hissəsinə qoşma deyilir. Qoşmalar qoşulduğu sözlə birlikdə cümlənin bir üzvü
olur. Qoşmalar mənşə etibarı ilə əsas nitq hissələrindən əmələ gələrək, müstəqil mənası olmayan
şəkilçiyə doğru inkişaf prosesi keçirir.
Qoşmalar müasir vəziyyətinə görə dörd qismə ayırmaq olar: 1) Əsas nitq hissəsi ilə omonim
olanlar: bəri, qədər,tərəf,başqa,özgə,ayrı,əlavə,qeyri,qarşı və.s 2) Bağlayıcı ilə omonim olanlar: İlə 3)
Yalnız qoşma kimi işlənənlər: üçün, ötrü,görə,kimi,tək,aid,dair,savayı 4)Şəkilçi ilə oxşar olanlar –
İlə(la-lə) –can(cən) –dək
Qoşmanın məna növləri və qoşulduğu hallar – Yuxarıda qeyd edildiyi kimi qoşmalar təklikdə
müstəqil mənaya malik deyildir. Onlar ismin müxtəlif hallarında işlənən sözlərə qoşulduqdan sonra
müxtəlif mənalar kəsb edir. Aşağıdakı qruplara ayırmaq olar: 1. İsmin yiyəlik halı ilə işlənən
qoşmalar: qədər, kimi, tək, üçün, ilə, haqqında, barəsində, haqda, barədə, içrə, üzrə, -can, -cən.
Yiyəlik halda olan sözlərə artırılan qoşmaların aşağıdakı məna xüsusiyyətləri var.a) Qədər, kimi, tək
qoşmaları yiyəlik halda olan sözlərə qoşularaq bənzətmə mənası əmələ gətirir. Məs: Təyyarə quş kimi
(tək) uçurdu. Tarla bəyaz qar kimi, Arzu təzə, söz təzə b) İlə qoşması birgəlik, bəzən də vasitə mənası
ifadə edir. Məs: Əli ilə, sənin ilə (səninlə),
2 İsmin yönlük halı ilə işlənən qoşmalar. –dək, -can, -cən, tə-rəf, doğru, qarşı, sarı, görə, əsasən,
qədər, dair, aid, kimi, məx-sus, nisbətən. a) Görə qoşması qoşulduğu sözlə birlikdə səbəb, uyğunluq,
isnad və nisbət məzmununu ifadə edir. Məs: Murada görə qardaşını da məktəbə qoymurdular.
3. İsmin çıxışlıq halı ilə işlənən qoşmalar. Sonra, əvvəl, qabaq, bəri, başqa, qeyri, savayı, ayrı, özgə,
ötrü, əlavə. a) Əvvəl, sonra, qabaq, bəri qoşmaları zaman mənası ifadə edir. Məs: Səndən əvvəl (sonra,
qabaq, bəri) və s. b) Qeyri, başqa, savayı, ayrı, özgə qoşmaları fərqlənmə mənası ifadə edir. Məs:
Əlidən başqa (savayı, ayrı, özgə). c) Ötrü qoşması qoşulduğu sözlə birlikdə səbəb – məqsəd mənası
ifadə edir. Məs: Atamdan ötrü, oxumaqdan ötrü və s.
Qoşmaların orfoqrafiyası (yazılışı). -can2, -ca2, -dək qoşmaları şəkilçi formasına düşdüyü üçün
həmişə bitişik yazılır. Məs: evəcən, kəndədək, dəryaca və s. İlə qoşması samitlə bitən isimlərə
qoşulduqda həm ayrı (Kərim ilə), həm də bitişik (Kərimlə) yazılır. Saitlə bitən sözlərdə isə həmişə
ayrı yazılır (Sona ilə, quzu ilə) Bəzən ilə qoşması saitlə bitən isimlərdə bitişik yazılır və bu zaman
«y» bitişdirici samitindən istifadə olunur (şeriylə) və s. Qalan qoşmaların hamısı ayrı yazılır.
Baglayıcı Cümlə üzvləri və cümlələr arasında əlaqə yaradan köməkçi nitq hissəsinə bağlayıcı
deyilir. Bağlayıcılar sintaktik vəzifəsinə görə iki yerə bölünür: 1) Tabesizlik bağlayıcıları 2)Tabelilik
bağlayıcıları Tabesizlik bağlayıcıları həmcins üzvləri və tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib
hissələrini, tabelilik bağlayıcıları isə tabeli mürəkkəb cümlənin tərəflərini əlaqələndirir.
Tabesizlik bağlayıcılarının mənaca növləri. 1)Birləşdirmə bağlayıcıları: və, ilə (la-lə). 2)
Qarşılaşdırma bağlayıcıları: amma, ancaq, lakin, fəqət, halbuki, yoxsa. 3) Bölüşdürmə bağlayıcıları:
ya, ya da, ya da ki, və ya, gah, gah da, gah da ki, istər, istərsə 4) İştirak bağlayıcıları: həm, həm də,
həm də ki, o cümlədən, habelə, hətta, da, də, həmçinin, özü də, bir də və s. 5) İnkarlıq bağlayıcıları:
nə, nə də, nə də ki. 6)Aydınlaşdırma bağlayıcıları: yəni, yəni ki
Tabebelilik bağlayıcılarının mənaca növləri 1) Səbəb bağlayıcıları: çünkü, ona görə ki, buna görə
də, onun üçün ki, ondan ötrü ki və s. 2) Şərt bağlayıcıları: əgər, hərgah, madam, madam ki, indi ki,
bir halda ki və s. 3)Güzəşt bağlayıcıları: hərçənd, hərçənd ki və s. 4) Aydınlaşdırma bağlayıcıları: ki,
belə ki.
Bağlayıcıların quruluşca növləri aşağıdakılardır; 1) Sadə bağlayıcılar: və, ki, nə, həm, gah, amma,
ya, guya, əgər və 2) Mürəkkəb bağlayıcılar: halbuki, hərgah, habelə və s. 3) Tərkibi bağlayıcılar: bu
bağlayıcılar ən azı iki sözdən əmələ gəlir və ayrı yazılır: ona görə ki, və yaxud, ya da ki, ya da və s.

37

ƏDAT Sözlərin və cümlələrin təsir gücünü artıran köməkçi nitq hissəsinə ədat deyilir. Ədatlar
cümləyə müxtəlif cəhətdən məna incəlikləri verir, ifadənin səlistləşməsinə və fikrin məntiqi
qurulmasına xidmət edir. Azərbaycan dilində daha çox işlənən ədatlar bunlardır: ki, ha, axı, kaş, bəs,
lap, qoy, məgər və s. Ədatların mənaca növləri aşağıdakılardır: axı, ən, lap, hətta, daha, artıq, da, də,
necə, ha, ki, -ca
2. Dəqiqləşdirici ədatlar: elə, məhz, əsl. 3. Məhdudlaşdırıcı ədatlar: yalnız, ancaq, təkcə, tək, bircə,
bir və s. 4. Sual ədatları: məgər, yəni, bəs, -mı4 və s. 5. Əmr ədatları: di, qoy, bax, gəl, gör, görün,
gəlin, gəlsənə, ha, -sana, -sənə . Arzu ədatları: kaş, kaş ki, təki, barı və.s

MODAL SÖZLƏR.
Danışanın ifadə etdiyi fikrə münasibətini bildirən köməkçi nitq hissəsinə modal sözlər deyilir.
1.Təsdiq bildirən modal sözlər: əlbəttə (əlbəttə ki), doğrudan (doğrudan da), həqiqətən, sözsüz,
şəksiz, şübhəsiz (şübhəsiz ki), doğrusu, doğrudur, 2) Ehtimal və şübhə bildirən modal sözlər: gərək
(gərək ki), yəqin (yəqin ki), görünür (görünür ki), ehtimal ki, bəlkə (bəlkə də), görəsən, görən, güman
ki, olsun ki və süzü, düzdür və s. 3) Nəticə bidirən modal sözlər: demək (demək ki), deməli, xülasə,
ümumiyyətlə, bir sözlə, nəhayət və s. 4) Fikrin mənbəyini bildirən modal sözlər: məncə, səncə, bizcə, zənnimcə və s.5)Bənzətmə və ya müqayisə bildirən modal sözlər: sanki, elə bil (elə bil ki) və s
Modal sözlərin quruluşca iki növü var:
1) Sadə modal sözlər: yəqin, guya, deyəsən, demə, deməli və s.
2) Tərkibi modal sözlər: bəlkə də, görünür ki, söz yox, gərək ki və s.

Ədəbiyyat.
1.
2.
3.
4.
5.
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Hüquqi şəxslərin cinayət məsuliyyəti Azərbaycan Respublikasının cinayət
hüququnun yeni institutu kimi
Məmmədli Gündüz Zakir oğlu
Odlar Yurdu Universiteti
Azərbaycan Respublikasının dövlətdaxili hüququ dünyada mövcud olan milli hüquq sistemlərindən
biri olub, özündə ayrı-ayrı bir neçə müstəqil hüquq sahəsini (məsələn, konstitusiya, maliyyə, inzibati,
mülki, əmək, ekologiya, cinayət və digər hüquq sahələrini) birləşdirir ki, bu sahələrdən hər birinin
özünəməxsus nizamasalma predmeti – tənzimlədiyi ictimai münasibətlər vardır. Məlum olduğu kimi,
konstitusiya hüququ yaşadığımız həyatda və cəmiyyətdə yaranan konstitusiya, mülki hüquq əmlak və
şəxsi qeyri-əmlak, maliyyə hüququ dövlətin maliyyə fəaliyyəti prosesində əmələ gələn münasibətləri
və s. tənzimləyir ki, bu münasibətlər müvafiq olaraq həmin hüquq sahələrinin nizamasalma
predmetini təşkil edir.
Azərbaycan Respublikasının dövlətdaxili (milli) hüquq sisteminin müstəqil sahələrindən biri olan
cinayət hüququna gəldikdə, qeyd etməliyik ki, bu hüquq sahəsinin əsas funksiyası və işi cəmiyyətdə
yaranan cinayət münasibətlərini tənzimləməkdən ibarətdir. Nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, dövlət (daha
doğrusu, dövləti təmsil edən səlahiyyətli dövlət orqanları, məsələn, prokurorluq – istintaq, məhkəmə
və digər hüquq-mühafizə orqanları) və cinayəti törədən şəxs arasında əmələ gələn cinayət münasibətləri Azərbaycan Respublikasının dövlətdaxili (milli) hüquq sistemində müstəqil yerlərdən birini
tutan və ayrıca hüquq sahəsi kimi tanınan cinayət hüququnun nizamasalma predmetini təşkil edir.
Cinayət qanununda (Cinayət Məcəlləsində) müəyyən edilən cinayət hüquq normaları (cinayət
qanununun nəzərdə tutduğu hüquq normaları) ilə tənzimlənməsi nəticəsində həmin münasibətlər
cinayət hüquq münasibətləri kimi hüquqi forma alır. Belə ki, cinayət hüquq münasibətləri ictimai
münasibətlərin növlərindən biri olan cinayət münasibətlərinin hüquqi formasıdır.
Cinayət hüquq münasibətləri dedikdə cinayət qanunu (Cinayət Məcəlləsi) ilə tənzimlənən elə ictimai
münasibətlər başa düşülür ki, bu münasibətlər ictimai təhlükəli əməl olan cinayəti törədən şəxs və
dövlət arasında əmələ gəlir [1, s.27-28]. İstənilən hüquq münasibətləri kimi, cinayət hüquq
münasibəti də həmçinin daxili quruluşa malik olub, üç elementdən ibarətdir: 1) cinayət hüquq
münasibətinin subyektləri; 2) cinayət hüquq münasibətinin məzmunu; 3) cinayət hüquq
münasibətinin obyekti. Cinayət hüquq münasibətinin subyektləri dedikdə dövlət (dövləti təmsil edən
səlahiyyətli orqanlar) və cinayət törədən şəxs başa düşülür. Onların, yəni cinayət hüquq münasibəti
subyektlərinin hüquq və vəzifələrinin məcmusu cinayət hüquq münasibətlərinin məzmunu adlanır.
Cinayət hüquq münasibəti nəyin barəsində yaranırsa, o da cinayət hüquq münasibətinin obyekti
sayılır. Heç də sirr deyil ki, cinayət hüquq münasibətləri cinayət qanunu (Cinayət Məcəlləsi) ilə cəza
təhdidi altında qadağan olunmuş ictimai təhlükəli əməlin (hərəkət və ya hərəkətsizliyin) təqsirli olaraq törədilməsinə görə bu və ya digər şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması və ona cinayəthüquqi xarakterli tədbirlər tətbiq edilməsi ilə bağlı əmələ gəlir. Odur ki, cinayət məsuliyyəti və
cinayət-hüquqi xarakterli tədbirlər cinayət hüquq münasibətinin obyektidir [1, s.38].
Cinayət hüquq elmində (doktrinasında) mütəxəssis alimlər (cinayət hüququ üzrə mütəxəssis alimlər)
tərəfindən söylənilmiş və hamılıqıa qəbul edilmiş elmi-nəzəri fikrə görə cinayət hüquq münasibəti
cinayət məsuliyyətinin mövcud olma formasıdır. Belə ki, cinayət məsuliyyəti yalnız cinayət hüquq
münasibəti çərçivəsində mövcud ola bilər. Bu səbəbdən cinayət hüquq münasibəti çərçivəsi və
hüdudlarından kənarda cinayət məsuliyyətinin əmələ gəlməsi qeyri-mümkündür. Cinayət məsuliyyəti
və cinayət hüquq münasibəti arasında qırılmaz əlaqənin (bağlılığın) mövcud olması özünü həm də
bunda göstərir ki, cinayət məsuliyyəti yalnız cinayət hüquq münasibəti çərçivəsində realizə edilə
bilər. Unutmaq olmaz ki, cinayət hüquq münasibəti cinayət məsuliyyətinin həm də realizə olunma
formasıdır. Məhz bu səbəbdən cinayət hüquq münasibəti çərçivəsi və hüdudlarından kənarda cinayət
məsuliyyətinin realizə olunması qeyri-mümkündür. Odur ki, cinayət hüquq ədəbiyyatı səhifələrində
haqlı və düzgün olaraq göstərilir ki, cinayət hüquq münasibəti cinayət məsuliyyətinin həm mövcud
olma, həm də realizə edilmə formasıdır [2, s.112]. Söylənilmiş bu fikir cinayət hüququ üzrə
mütəxəssis alimlərin hamısı tərəfindən praktiki olaraq qəbul edilir və tanınır. Lakin nəzərdən
qaçırmaq olmaz ki, cinayət hüquq münasibəti və cinayət hüquq məsuliyyəti kimi iki cinayət-hüquqi
anlayış arasında mövcud olan qırılmaz əlaqə (bağlılıq) təkcə bununla bitmir və məhdudlaşmır.
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Cinayət hüquq münasibəti və cinayət məsuliyyəti arasında mövcud olan qırılmaz əlaqə (bağlılıq) həm
də bunda təzahür edir və ifadə olunur ki, cinayət məsuliyyəti cinayət hüquq münasibətinin məzmununun gerçəkləşdirilməsinin, yəni cinayət hüquq münasibəti subyektlərinin (dövlət və cinayət törədən
şəxsin) öz hüquq və vəzifələrini realizə etmələrinin nəticəsidir [3, s.68]. Təsadüfi deyildir ki, bunu
nəzərə alan və əldə əsas tutan bəzi müəlliflər cinayət məsuliyyətinə cinayət hüquq münasibəti
subyektlərinin (dövlətin və cinayət törətmiş şəxsin) öz hüquq və vəzifələrinin realizə olunması kimi
doktrinal (elmi) anlayış verirlər [4, s.83]. Əgər cinayət hüquq münasibətinin subyektləri olan dövlət
və cinayət törətmiş şəxs öz hüquq və vəzifələrini həyata keçirərlərsə (gerçəkləşdirərlərsə), bu, o
deməkdir ki, cinayət məsuliyyəti realizə olunmuşdur. O ki qaldı cinayət hüquq münasibəti subyektlərinin hüquq və vəzifələrinə, qeyd etmək lazımdır ki, cinayət hüquq münasibəti subyektlərindən
biri olan dövlətin malik olduğu əsas hüquq cinayət törətmiş şəxsi cəzalandırmaqdan və ona cinayət
qanununda (Cinayət Məcəlləsində) nəzərdə tutulmuş həddə cəza təyin etməkdən ibarətdir. Cinayət
hüquq münasibətinin digər subyekti olan cinayət törətmiş şəxs isə cinayət qanununda müəyyən
edilmiş cəza növünü (məsələn, azadlıqdan məhrum edilmə və digər cəza növlərini) çəkməlidir ki, bu,
onun üzərinə düşən vəzifə hesab olunur. Xatırlatmaq istərdik ki, cinayət hüquq münasibəti
subyektlərinin (dövlət və cinayət törətmiş şəxsin) hüquq və vəzifələri cinayət hüquq münasibətlərinin
məzmununu təşkil edir. Cinayət hüquq münasibətinin məzmunu isə qeyd etdiyimiz kimi, onun, yəni
cinayət hüquq münasibətlərinin struktur elementlərindən biridir ki, bu barədə dissertasiya tədqiqatının əvvəllərində danışmışıq. Buna görə də cinayət hüquq münasibətinin subyektləri məsələsinə
təkrarən yenidən toxunmağa və həmin məsələyə aydınlıq gətirməyə lüzum görmürük.
Cinayət hüquq ədəbiyyatı səhifələrində cinayət hüquq münasibəti və cinayət hüquq məsuliyyəti kimi
iki cinayət-hüquqi anlayış arasında mövcud olan əlaqə məsələsinə ayrı-ayrı müəlliflər tərəfindən
əsaslandırılan digər yanaşma və nöqteyi-nəzərlərlərə də rast gəlmək mümkündür. Bəzi alimlərə görə
cinayət hüquq münasibəti və cinayət hüquq məsuliyyəti eynimənalı anlayışlar olub, bir bərabərdə
tanınır. Bir qrup müəllif belə hesab edir ki, cinayət məsuliyyəti nəinki cinayət hüquq, həmçinin cinayət-prosessual və cinayət-islah hüquq münasibətlərinin realizə olunmasını ifadə edir. Cinayət hüququ
üzrə mütəxəssis alimlər arasında elələrinə də təsadüf olunur ki, onların fikrincə, cinayət məsuliyyəti
cinayət hüquq münasibətinin məzmununun yalnız bir hissəsidir və s. [5, s.48].
Əlbəttə, cinayət hüququ üzrə mütəxəssis alimlər tərəfindən cinayət məsuliyyəti və cinayət hüquq
münasibəti kimi iki anlayış arasında mövcud olan əlaqə barədə söylənilmiş hər bir doktrinal (elmi)
fikir mühüm əhəmiyyətə malik olub, elmi maraq doğurur. Tam yəqinliklə deyə bilərik ki, həmin
fikirlərin hamısı müəyyən mənada ağlabatan və inandırıcı olub, barəsində danışdığımız anlayışlar
arasındakı əlaqənin hərtərəfli başa düşülməsində onların vacib rol oynamaları şəksizdir. Lakin biz
heç də o niyyətdə deyilik ki, alimlərin söylədikləri fikirlərdən hansının üstün və həqiqətəuyğun
olmasını müəyyənləşdirək. Biz öz qarşımıza nə belə məqsəd qoymuşuq, nə də bu, dissertasiya işinin
tədqiqat predmetinə aid olan məsələdir. Necə deyərlər, hədəfimiz hüquqi şəxslərin üzərinə düşən və
onların daşıdıqları hüquqi məsuliyyətin cinayət-hüquqi aspektlərini tədqiq etməkdən (öyrənməkdən)
ibarətdir.
Cinayət məsuliyyəti mülki, inzibati və intizam məsuliyyəti ilə yanaşı, hüquqi məsuliyyətin
növlərindən biri olub, Azərbaycan Respublikasının cinayət hüququnun (nəinki Azərbaycan
Respublikasının, həmçinin bütün dövlətlərin cinayət hüququnun) fundamental anlayışları sırasına
daxildir [6, s.148]. Unutmaq olmaz ki, cinayət qanununun (Cinayət Məcəlləsinin) konkret
maddəsində formulə və ifadə edilməsə də Azərbaycan Respublikasının cinayət hüququ məsuliyyətin
labüdlüyü kimi vacib prinsipdən çıxış edir [7, s.38]. Cinayət hüququnun sahəvi (xüsusi)
prinsiplərindən biri olan məsuliyyətin labüdlüyü prinsipi öz hüquqi ifadəsini bunda tapır ki, törədilən
hər bir cinayətin üstü hökmən vaxtında və tam açılmalı, təqsirkar şəxs isə mütləq cinayət
məsuliyyətinə cəlb edilməlidir. Mürəkkəb fenomen kimi tanınan və cinayət hüququnun fundamental
(əsas) anlayışlarından biri olan cinayət məsuliyyəti “cinayət – cinayət məsuliyyəti – cəza” üçlüyündə
birləşdirici (əlaqələndirici) həlqə rolunu oynayır ki, bu üçlük mahiyyətcə, bütövlükdə cinayət
qanunvericiliyinin mənasını ifadə edir [5, s.5].
Cinayət məsuliyyəti konkret şəxsin cinayət əməli törətməsinin sosial-hüquqi nəticəsi olub, törədilmiş
əmələ (hərəkət və ya hərəkətsizliyə) görə bu şəxsin cinayət qanununun (Cinayət Məcəlləsinin)
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normaları əsasında cavabdehliyidir ki, həmin cavabdehlik cinayət törətmiş şəxs üçün şəxsi və əmlak
xarakterli məhrumiyyətlərə gətirib çıxarır, ona cəza və cinayət-hüquqi xarakterli digər tədbirlər tətbiq
edilməsinə, ictimai təhlükəli əmələ dövlət tərəfindən mənfi qiymət verilməsinə və şəxsin töhmətləndirilməsinə, eləcə də məhkumluğa səbəb olur. Bu, bizim tərəfimizdən cinayət məsuliyyətinə cinayəthüquqi konteksdə verilən elmi (doktrinal) anlayışdır ki, həmin anlayışda cinayət məsuliyyəti kimi
mürəkkəb fenomeni xarakterizə etməyə imkan verən bütün əlamətlər (elementlər) ehtiva edilmişdir.
Bu və ya digər şəxs cinayət məsuliyyətinə o halda cəlb edilir ki, həmin şəxs cinayət qanunu (Cinayət
Məcəlləsi) ilə cəza təhdidi altında qadağan olunmuş hər hansı ictimai təhlükəli əməli (hərəkət və ya
hərəkətsizliyi) təqsirli olaraq törətsin. Şəxsin törətdiyi ictimai təhlükəli əməl cinayət əməli ilə bağlı
olduğuna görə cinayət məsuliyyəti hüquq məsuliyyətinin ən ağır, kəskin və sərt növüdür ki, bu növ
hüquq məsuliyyətinin nəzərdə tutulması şəxsin özünün malik olduğu hüquqlardan məhrum
edilməsinə və ya hüquqların məhdudlaşdırılmasına səbəb olur.
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Bəxtiyar Vahabzadə poeziyasında Vətənpərvərlik motivlərinin tədrisi
Hacıyeva Könül Araz qızı
Odlar Yurdu Universitetinin magistrantı
Bəxtiyar Vahabzadə poeziyaya orijinal bir yolla gəlmişdir. Bu orijinallıq özünü hər şeydən əvvəl
həyat hadisələrinə münasibətdə göstərir. O, həyatın poetik mənasını, əşya və hadisələrin daxili
mahiyyətini açmağı, varlıq haqqında, onun zahiri gözəlliklərinə dair obrazlı ifadələr, hikmətli
aforizmlər işlətməkdən üstün tutmuşdur. Onun ədəbiyyata gəldiyi ağır müharibə illərində şeirdə
başlıca mövzu Vətənə məhəbbət, düşmənə kin və qəzəb hisslərinin tərənnümü idi. Həyat və məişətini
dəhşətli müharibə şəraitinə uyğunlaşdıran, işini və fəaliyyətini “hər şey cəbhə üçün, hər şey qələbə
üçün” şüarı əsasında quran insanları mücərrəd, təkcə quru təmtəraqla bəzədilən, nida və çağırışlarla
dolu şeir ruhlandıra bilməzdi. Müharibə dövrünün spesifik xüsusiyyətləri sənətdən və sənətkardan
həqiqi ehtiras və poetik tablolar tələb edirdi. Məhz ona görə də B.Vahabzadə şeiri ilə insanın daxili
aləminə səslənməyə çalışdı.
Məlum olduğu kimi, şairin ilk mətbu şeiri “Ana və şəkil”dir. Bu şeirdə öz övladlarını müharibəyə
yola salan minlərlə ananın ürək yanğısı, kədəri, övlad həsrəti və sevgisi ifadə olunub. Bununla yanaşı,
anaların övladlarını vətənpərvər ruhda böyüdüb tərbiyə etmələri tərənnüm olunur, müharibəyə yola
salması anı real tablolarla təsvir olunur.
Ədəbi tənqid tarixindən bəlli olduğu kimi, B.Vahabzadəni bir şair kimi məhşurlaşdıran “Yaşıl çəmən,
ağac altı, bir də ki, tünd çay” şeiri olmuşdur. Şeirdə müəllif orijinal yol tutur; əsərdə azərbaycanlı
əsgərin döyüşçü dostu haqqında təəssüratı verilmişdir. Müəllif cəbhədən qayıdan əsgərin dili ilə
döyüş meydanında qəhrəmancasına əbədiyyətə qovuşan döyüşçü yoldaşının doğma yurda bəslədiyi
dərin məhəbbətini, Vətən həsrətini maraqlı epizodlarla canlandırmışdır. Şairin özü kimi lirik
qəhrəmanı da torpağa möhkəm bağlıdır. Bu məziyyətlərə daha çox şairin “Dağ torpaq”, ”Göy-göl”,
”Dağlarım”, ”Ana torpaq” və s. şeirlərində rast gəlirik. Vətənin güllü-çiçəkli düzləri, başı qarlı
dağları, sonalı gölləri - hər şey şairin poetik misralarında yeni keyfiyyət qazanıb könülləri oxşayır.
Şairə görə, nə qədər ucalsan da, səmalara uçsan belə, yenə doğma torpağa bağlı olmalısan. Torpaqdan
məhrum olmaq, ayağını yerdən üzmək səni gücsüz, çəkisiz, qiymətsiz edər. Göründüyü kimi,
vətənpərvərlik şairin irili-xırdalı bütün şeirlərindən qırmızı xətt kimi keçir.
Şairin lirik qəhrəmanı Vətənini sevməklə kifayətlənmir, həm də gələcək uğrunda, xalqının sabahı
uğrunda döyüşlərə hazır olduğunu bildirir. B.Vahabzadə həyatı boyu Vətən, millət, azadlıq və istiqlal
arzuları ilə yazıb-yaratmışdır. Onun əsərlərində Qarabağ harayı, 20 Yanvar faciəsi dil açıb danışır,
insanları Vətən uğrunda canından keçməyə çağırır. Şair “Vətəndaş” şeirində insanın Vətən qarşısında
borcunu Tanrı qarşısında borcu kimi eyniləşdirir. ”Azərbaycan oğluyam” şeirində şair özünü
oxuculara Vətəni sevən bir insan kimi təqdim edir, onun hər bölgəsini göz bəbəyi kimi qorunmasını
vacib sayır.
B.Vahabzadə yaradıcılığının əsas özəyini təşkil edən vətənpərvərlik mövzusu digər mövzulardan
öndə gedir. Fikrimizi obrazlı şəkildə ifadə etsək, şairin şeirlərindən Azərbaycan torpağının ətri gəlir,
doğma yurdunun rayihəsi duyulur. “Azərbaycan”, “Bakı”, “Vətən torpağı” şeirlərindəki səmimi
hisslər oxucunun qəlbini ehtizaza gətirir. Şair şeirlərinin birində göstərir ki, Vətənin əbədiliyi Vətən
üçün verilən qurbanların əvəzidir. Və bu əbədiliyə görə şair şükür edir,”Təki Vətən yaşasın” deyir.
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Yuxarı sinif şagirdlərinin bədii ədəbiyyatın mütaliə xüsusiyyəti
Odlar Yurdu Universiteti
Hüseynli Lalə Nazim qızı
Açar sözlər: mütaliə, təmayüllü siniflər, təhsil islahatı, tam orta təhsil, kitabxana
Ключевые слова: чтение, дисциплины, реформа образования, полное среднее
образованиебиблиотек
Keywords: reading, discipline, education reform, complete secondary education, library
Gilbert - insan gücü ilə yox mütaliə etməklə agıllanar
C.Bruno - əsl təhsil yalnız mütaliə ilə əldə edilir
V.Kubarev - Savadlı adam mütaliə etmirsə təkrar savadsızlığa məhkumdur. İnsan gərək bütün ömrü
boyu mariflənsin.
İnsan zəkasının inkişafında mütaliənin müstəsna rolu vardır. Çox kitab oxuyan insanın zəngin söz
ehtiyyatı fərqli dünyagörüşü yaradıcı şüuru formalaşır və geniş düşünmə imkanı yaranır.
Mütaliə üçün vaxt əsas amildir. Şagirdlərin boş vaxtlarının mənasız keçməməsi üçün oxuduqlarını
mütalə etsələr təhsillərində daha çox uğur əldə etmiş olarlar.. Kitab oxumağı alışqanlıq halına gətirmiş
şagirdlər isə hər boş vaxtını dəyərləndirmiş olarlar. Şagirdlərin hər vəziyyətdə kitab yanında
olmalıdır.
Kitab oxuma alışqanlığı şagirdlərdə həmdə tərbiyyəvi xüsusiyyət aşılayır. Oxunacaq əsərlər,
kitablar şagirdlərin yaş və bilik səviyyəsinə uyğun olmalıdır. Yaş və bilik səviyyəsi ona görə nəzərə
alınmalıdır ki, mütaliə üçün səhv secim şagirdlərdə fikir qarışıqlığına yol açır, onu ümidsizliyə sövq
edir və hər şeyə şübhə ilə yanaşan birinə çevirir. Bundan başqa pis vərdişlərin yaranmasına səbə ola
bilər. Şagirdlərin mütaliə kitablarını 3 qrupa ayırmaq olar.
Birincisi stolüstü kitabdır. Bu kitabları bir dəfə oxumaqla anlamaq olur. Dönə-dönə mütaliə olunur.
Hər zaman onlara ehtiyac vardır. Hər bir sahə ücün belə kitablar var.
İkincisi elmi–tədqiqat əsərləridir. Bura lüğətlər, ensiklopediyalar hər hansı elm sahəsinə aid kitablar
daxildir. Şagirdlərin bu cür kitab oxumaqları cox faydalıdır.
Üçüncüsü mədəniyyət, tarix və.s sahələrlə bağlı kitablardır.
Şagirdlərin mənəvi inkişafına fayda verəcək kitablar eyni zamanda onların ümidsizliyə düsməsinin
qarşısını alır. Bu cür kitabları oxuyan şagirdlər təmiz zehniyyətə sahib olduğu üçün doğru ilə yanlışı,
pislə yaxşını çox keçmədən asanlıqla anlayır. Mütaliə olunan hər bir kitab fikir mübadiləsinin
silahıdır.
Xalq yazıçısı Cingiz Abdullayev şagirdlərin mütaliəsinin cox vacib olduğunu qeyd edir. “ Mütalə
etmədən düşüncə formalaşa bilməz. Əgər bizim uşaqlar kitab oxumasalar biz Qarabağı xilas edə
bilməyəcyik “. Yazıçı şagirdlərə vətənpərvərlik mövzusunda ədəbi əsərlər oxumağı tövsiyə edir.
Təhsil nazirliyidə şagirdlərin mütaliə mədəniyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində ciddi işlər
aparır. Bu işlərin aparılmasında məqsəd son zamanlar ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin mütaliyə
mədəniyyətinin formalaşdırılması üzrə zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsinin əvvəlki dövrlərlə
müqayisədə zəifləməsinin qarşısını almaq, eləcədə şagirdlərin mütaliəsi işinin təşkilindəki təcrübədə
sınaqdan çıxmış ənənələri bərpa etməkdir.
Əmrə əsasən hər il yenilənməklə şagirdlərə mütaliə edilməsi tövsiyə olunan Azərbaycan və xarici
ölkə yazıçılarının əsərlərinin təxmini siyahısı hazırlanmalı, məktəb və kitabxanaları yeni nəşrlərlə
zənginləşdirməli, bunlarda dərs ili ərzində bədii əsərlərin oxusu və müzakirəsi təşkil edilməlidir.
Şagirdlərin müasir Azərbaycan yazıçıları ilə görüşləri keçirilməli, bu prosesdə şagirdlər həmin
yazıçılar və onların əsərləri haqqında məlumatlandırılmalı, müvafiq təbliğat işləri həyata
kecirilməlidir.
Məktəblər “Ən fəal oxucu”, “Bədii əsr haqqında ən yaxşı inşa” , “Bədii əsər barədə ən mükəmməl
rəy”, müsabiqələrinin, ədəbi-bədii qiraət gecələrinin, hekayə axşamlarının keçirilməsi və qaliblərin
rəğbətləndirilməsi təmin edilməlidir. Şagirdlərin oxuduqları və ya oxuyucaqları əsərlər əsasında teatr
tamaşaları hazırlanmalı və onların müzakirəsi keçirilsə daha maraqlı və unudulmaz, yaddaqalan olar.
Şagirdlərin oxuduqları əsərlər üzrə məktəblərdə şagirdlərin iştirakı ilə fraqmentlər şəklində
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səhnələşdirilmiş tamaşa nümunələri təşkil edəcək. Düzgün təşkil edilmiş və planlaşdırılmış mütaliə
biliyi genişləndirməklə yanaşı, insana məmnunluq hissləri bəxş edir.
Belə bir deyim vardır insan öz düşüncələrini formalaşdırmaq üçün çox oxumalıdır. Mütaliə
məktəblilərin tərbiyəsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Kitabı bütünlüklə oxumaq, əsəri dərk etmək
mütaliə mədəniyyətinin vacib ünsürüdür. Kitab məktəblilərin marağını, mənəvi tələbatını ödəyir və
təfəkkürünü inkişaf etdirir, yeni bilik qazandırır. Bədii ədəbiyyat gənc nəslin təlim-tərbiyyəsində
mühüm yer tutur. Şagirdlər bədii ədəbiyyatı daha çox mütaliə edirlər. Bədii ədəbiyyat uşaqların
hisslərinə, şüuruna və davranışına müsbət təsir göstərir və onların şəxsiyyət kimi formalaşmasına
kömək edir. Şagirdlər bədii ədəbiyyatın köməyi ilə bir sıra həyat hadisələrini daha yaxşı mənimsəyir
və düzgün anlayır. B.Vahabzadənin, M.Arazın, Elçinin, R.Rövşənin, İ.Əfəndiyevin və.b şair və
yazıçıların əsərləri məktəblilərin tərbiyyəsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Kitabxanalarda təşkil edilən bütün məktəbdənkənar tədbirlər bura daxildir dərnək məşğələləri,
söhbətlər, disput və müzakirələr, ədəbi-bədii tədbirlər şagirdlərin asudə vaxtının səmərəli keçməsinə
geniş şərait yaradır.
Yaradıcılıq qabiliyyəti hər şagirddə mövcuddur. Buna görədə məktəb kitabxanalarının başlıca
vəzifələrindən biri şagirdlərə bədii yaradıcılıq fəaliyyətinin müxtəlif növləri ilə məşğul olmaq üçün
əlverişli şərait yaratmaqdır. Bu şərait elə təşkil olunmalıdır ki, oxucuların yaradıcılıq qabiliyyətinin
aşkara çıxarılmasa ilə yanaşı onların inkişafına və təkmilləşməsinə təsir edir. Məsələn, şagirdlər <<
Gənc müxbirlər >>, << Ədəbiyyat >>, << Bədii qiraət >>, << sağlam kitablar >> dərnəkləri vasitəsi
ilə öz istedadlarını bədii-estetik zövq və mənəvi tələbatlarını, ədəbiyyata olan meyillərini üzə çıxarır,
çırılmış, köhməlmiş kitabları bərpa edərək yenidən həyata qaytarırlar.
Bu məqsədlə kitabxanada müxtəlif mövzular üzrə sərgilər təşkil etmək olar.
‘’Ana vətəni sev və qoru “, ” Vətənim Azərbaycandır ” və.s kimi sərgilərdə kitablar və
illüstrasiyaların nümayişi ilə yanaşı üstündə “Vətən sənin üçün nədir?” yazılmış böyük zərf asılır.
Zərfin altında isə aşağıda göstərilən formada vərəqlər qoyulur. Həmin vərəqdə şagirdlər Vətən
haqqında bildiklərini yazıb zərfə qoyurlar. Kitabxanaçılar və müəllimlər şagirdlərin yazdıqlarını
oxuyub analiz edir. Ən sonda yaxşı yazılar müəyyənləşib qaliblərə kitabxananın hədiyyələri təqdim
olunur.
Şagirdlərin oxuduqlarını mütaliə etməsi onların intelektual səviyyəsini yüksəltməklə yanaşı,
dünyaya baxışınıda formalaşdırır. Mütaliənin şagirdlərin həyatında aşagıdakı rolu vardır:
1. Diqqəti yönəltmək qabiliyyətini artırır.
2. İnsaların qarşılarına hədəf qoymalarına kömək edir.
3. Çox kitab oxuyanlar boş vaxtlarından düzgün faydalanırlar və vaxtlarını hədər yerə sərf etmirlər.
4. Güclü prespektivə sahih olurlar.
5. İntusiya, oxuduğunu tətbiq etmək qabiliyyətini gücləndirir.
6. Yazıb oxuma bacarığını təkmilləşdirir.
7. Yaddaşı gücləndirir.
8. Zehni fəaliyyətin yaxşılaşmasını təmin edir.
9. Dünyagörüşü geniş olur.
Biz niyə bədii ədəbiyyat oxumalıyıq? sualina Nil Heymanın məruzəsini demək yerinə düşərdi.
Bədii ədəbiyyatın 2 təyinatı var.
Birincisi - o sizə mütaliədən aslılığı göstərir. Sonra nələrin baş verəcəyini bilmək arzusu, səhifəni
çevirmək, davam etmək zəruriyəti, kimnsə dar gündə olduğuna görə bunu etmək çətin olsaydı, sən
bilməlisən bu nə ilə bitəcək əsl drayv burdadır. Bu yeni sözlər öyrənməyə, başqa tərzdə düşünməyə,
irəli addımlamağa məcbur edir. Savadlı uşaq böyütməyin zəmanətli yolu onlara oxumagın xoş
əyləncə olduğunu göstərməkdir. Ən asanı onların xoşuna gələn kitabı tapmaqdır. Kitabı onlara əlçatan
edin və oxumağa şərait yaradın. Şagirdlər üçün pis müəllif yoxdur. Onlar kitablarını axtarırlar, çünki
uşaqlar müxtəlifdir. Onlar özlərinə lazım olan hadisəni tapır və o hadisəyə daxil olurlar.
İkincisi – bədii ədəbiyyatın etdiyi şey empatiya yaratmıqdır. Televiziya verlişi və ya filmə baxarkən
siz başqalarının başına gələnləri izləyirsiz. Bədii ədəbiyyatda isə xəyallardan istifadə edərək bir dünya
yaradırsınız. Heç vaxt dərk etməyəcəyiniz şeyləri dərk edirsiniz. Empatiya insanları bir yerə yığan və
özlərini tənha hiss etməyə qoymayan alətdir.
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Əsərlərin müstəqil oxusu üçün müəllim sinifdənxaric oxu materialları təqdim edir. Müstəqil oxu
tapşırığını hər şagird bir cür qəbul edir. Bəzi şagirdlər müstəqil oxuya həvəs göstərir, bəziləri oxuya
könülsüz başlayır, bəzən isə maraqlı əsər onları cəlb edir. Bəzi siniflər isə mütaliəni xoşlamır və
proqramdan əlavə əsəri nadir hallarda oxuyur. Lakin müəllim belə şagirdləri proqram və sinifdənxaric
oxu materiallarının mütaliəsinə sövq etməyi bacarmalı tədricən mütaliəyə həvəs sabit tələbat
yaranmağa başlayır.
Bu mənada ədəbiyyat dərslərində sinifdənxaric oxunmuş əsərlər üzrə müntəzəm, ardıcıl söhbətlər,
şagirdlərin müstəqil oxuduqları əsərləri dərsdə nümayiş etdirməsi fəal oxucuların daim
rəğbətləndirilməsi xüsusi əhəmiyyətlidir.
Mütaliəyə maraq oyatmaq məqsədi ilə viktorinalardan da istifadə edilə bilər.Müəllim mətindən bir
parça oxuyur şagird orda kimdən söhbət getdiyini bu və ya digər sözü hansı qəhrəmanın söylədiyini
əhvalatın harda baş verdiyini müəyyənləşdirir, lakin bu zaman şagirdin əsəri bütövlükdə necə
qavradığını müəyyənləşdirmək mümkün olmur.
Şagirdlərin əsəri necə qavradığını yoxlamaq və istiqamətləndirmək üçün aşağıdakı sual və
tapşırıqlardan istifadə olunur.
1. Əsərdə xoşladığınız yaddaqalan epizodları göstərin?
2. Əsər sizə necə təsir etdi?
3. Sinifdə hansı məsələləri müzakirə etmək istərdiniz ?
İlk iki tapşırıq şagirdlərin emosionallığını artırır, ən maraqlı epizodları seçməyə, nağıl etməyə
sövq edir. Əsər barədə danışmaq tapşırığı şagirdlərin oxucu təəssüratını bölüşməyə sövq edir.
Üçüncü sual şagirdləri əsərdəki çətin məsələləri müəyyənləşdirməyə, düşünməyə, təhlil etməyə,
analitik təfəkkür fəaliyyətinə istiqamətləndirir. Beləliklə müəllim əsərin necə qavranıldığını
müəyyənləşdirir.
Şagirdlərin mütaliə marağı - onların yaş xüsusiyyətlərindən, bilik dairəsindən psixologiyasından
cox aslıdır. Müşahidələrdə göstərir ki, şagird ayrı-ayrı yaş dövrlərində ona yaradıcılığı ilə tanış
olduğu səmətkarlar müxtəlif qələm sahibləri kimi görünür. Məsələn V sinifdə hər hansı bir yazıçının
əsərini və ya şerini oxuyan şagird V –XI sinifdə eyni əsəri oxuduqda şagirddə müxtəlif təsüratlar
formalaşır.
Səməd Vurğunun << Azərbaycan >> şerini V sinifdə oxuyan şagirddə bu şer haqqında belə təssürat
yaranır - şer vətənimizin gözəlliyini tərənnüm edir, Azərbaycan haqqında bildiklərimizi
genişləndirdiyi halda XI sinifdə bu şeri oxuyan şagirdlərdə isə təssürat fərqli olur, bu mövzu üzərində
şairin poetik axtarışlarına diqqət cəlb olunur. Ona görədə << hər yaşın öz Nizamisi, öz Füzulisi, öz
Sabiri öz Sabiri öz S.Vurğunu var >> deyimi deyilənlərə haqq qazandırır.
Şagirdi bədii ədəbiyyatın mütaliə obyekti kimi tədqiq edən və onların mütalə marağını öyrənən
psixoloqların elmi qənaiti belədir ki, bu işdə uşaq yaşının 3 inkişaf mərhələsini nəzərdə tutmaq və
fərqləndirmək lazımdır.
Kicik yaş 10-12 yaş, orta yaş 13-14 yaş, ilk gənclik 15-17 yaş.
Kiçik və orta yaş uşaqlara nisbətən ilk gənclik yaş dövründə yəni X-XI siniflərdə olan şagirdlərin
psixoloji xüsusiyyətləri, həyat və adamlara münasibətləri mütaliə maraqları daha güclü olur. Onlar
əsl sənət əsərlərini duyub və qiymətləndirməyi bacarır, ədəbi qəhrəmanların psixoloji aləmlərinə,
əxlaqi keyfiyyətlərinə dərindən nüfuz edir, sənətkarların mövqeyini təbliğ etdiyi fikirləri öyrənməyə
böyük həvəs göstərirlər. Onlar öz yaş və bilik səviyyələrinə uyğun povest və roman oxuyurlar.Bu
yaşda olan şagirdlər lirik əsərləri maraqla oxuyur və əzbərləyir faciə əsərləri ilə maraqlanirlar. Yuxarı
sinif şagirdləri öz maraq dairələrinə uyğun əsərləri oxumaqla, ədəbi qəhrəmanları təqlid etməyidə çox
xoşlayırlar.
Yuxarı sinif şagirdlərində əsərin müəllifini onun ədəbi mövqeyini müasirləri arasındakı yerini
öyrənmək marağıda aşağı siflərdən fərqlənir. Belə olduqda şagird oxuduğu əsər müəllifinin ümumi
yaradıcılığını da öyrənmək istəyir, onun başaqa əsərlərinidə oxumağa başlayır.
Mütali marağının öyrənilməsində aparılan tədqiqatların nəticəsi göstərir ki, şagirdlərdə aşağı
siniflərdən başlayaraq tədricən dəyişir.
Şagirdlərin mütaliə marağı sabit deyildir. İnkişaf etdikcə yeni və maraqlı mütaliə kitablarının nəşri
və keyfiyyəti dəyişdikcə oda dəyişir, başqalaşır. İlk gənclik dövrü hesab olunan 15-17 yaş bu yaş
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dövründə şagirdlər 10-11ci siniflərdə oxuyurlar və onların marağını zaman özü müəyyənləşdirir. Bu
dövr bol informasiyalar dövrüdür, həyatımızın günü –gündən gözəlləşdiyi bir dövrdür. Müasir dövrdə
məktəbin yuxarı siniflərində oxuyan şagirdlər daha tələbkar, daha zövqlü və bilikli olmuşlar. Bu
yaşda olan şagirdlər indi yalnız özünü deyil valideyininin tərbiyyəsini, müəllimini dəyişmək müasir
həyatla ayaqlaşmaq məcburiyyəti qarşısında qalır. Müasir uşaqda yeni fikirlər orijinal mülahizələr
cəmiyyət və təbiət hadisələrinə yeni baxış cox surətlə dəyişir. O böyük arzularla yaşayır.
Sagird mütaliəsinə rəhbərlik - mütaliənin faydalı və effektli olması ona metodik rəhbərlikdən cox
aslıdır. Müəllim bilir ki, mütaliə biliyi artırır, şagirdləri həyatı və insanları daha yaxşı başa düşməyə
hazırlayır. Şagirdlərin mütaliəsi planlı və ardıcıl olmalıdır. Şagird oxuduğu kitabdan bir növ mənəvi
qida almalıdır. Oxuda məqsəd aydınlığı şüurluluq başlıca şərtdir. Rus pedaqoqu Uşinski göstərmişdir
ki, oxumaq hələ işin hamısı demək deyidir, əsas məqsəd nəyi oxumaq və oxunulanı necə başa
düşməkdən ibarətdir. Müəllim şagirdlərə məhz nəyi oxumagı və oxunulanı necə başa düşməyi
öyrətməli, bu sahədə qarşıya çıxan çətinlikləri aradan qaldırmaqda onlara kömək etməlidir. Müəllim
şagirdin düzgün oxusunu təşkil etmək üçün bir sıra şərtlərə əməl etməlidir. Metodik ədəbiyyatda
həmin şərtlər belə qruplaşdırılır:
1. Şagirdlər ən çox hansı kitabları oxumağı seçirlər (bədii əsərlər yaxud elmi-kütləvi əsərlər, tarixi
əsərlər).
2. Şagirdlər oxuduqları əsərlərdən daha cox hansını xoşlayırlar?
3. Hazırda şagirdlər hansı mövzularda və hansı əsərləri oxuyurlar?
4.Şagirdlər kitabı haradan əldə edirlər?
5. Şagird kitabları kimin məsləhətinə görə secir?
6. Şagird orta hesabla həftədə sinifdənxaric oxuya neçə saat vaxt ayırır? və.s
Onuda qeyd edək ki, bu şərtlər təxminidir. Hər bir müəllim şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərindən və
bilik səviyəsindən məktəbin şəraitindən asılı olaraq tərtib olunan şərtləri artırıb əksildə bilir. Oxuya
düzgün rəhbərlik etmək üçün müəllim şagirdlərin aşağı siniflərdə oxuduqları əsərlər dəqiq bilməlidir.
Bu müəllimə öz işini daha səmərəli planlaşdırmaqda çox kömək edə bilər.
Şagirdlərin oxusunu nizama salmaq üçün müəllim birinci növbədə məktəb kitabxanası ilə
yaxından əlaqə yaratmalıdır, kitab fondunu öyrənməlidir. Müəllim həmçinin şagirdlərin fərdi
kitabxanaları ilə tanış olmalıdır. Elə şagirdlər vardır ki, onlar vaxtı ilə oxuduqları kitabı saxlayırlar.
Bu kitablardan digər şagirdlərdə istifadə edə bilər.
Oxuda şagirdlərin mütaliəyə süurlu münasibət bəsləmələrini təmin etmək dil və ədəbiyyat
müəlliminin mühüm vəzifəsindən biridir. Gənc oxucular üçün aydın olmalıdır ki, kitab insanın ən
yaxşı dostudur. Belə kitablar oxucunu həyat həqiqətləri ilə yaxından tanış edir, onun həyata baxışını
fəallaşdırır. Bu sahədə müasir ədəbiyyatın tərbiyyəvi əhəmiyyəti böyükdür. Müasir ədəbiyyat
qabaqcıl, ideallıq ədəbiyyatıdır. Müasir ədəbiyyat şagirdi əhatə edən mühitə, cəmiyyətdə baş verən
hadisələrin mahiyyətini başa düşməyə kömək edir, onlarda nəcib əxlaqi sifətlər aşılayır. Müəllim
mütaliəyə rəhbərlik zamanı müasir ədəbiyyatın təbliğinə geniş yer verməli, şagirdlərin müasir
yazıçılarla, müasir ədəbiyyatın nailiyyətləri olan əsərlərin üzərində daha çox işləməlidir.

Суть художественной литературы старшеклассников
Pезюме
В статье рассматривается исключительная роль чтения для старшеклассников. Работы,
которые нужно читать, книги должны соответствовать возрасту и уровню знаний студентов.
Возраст и уровень знаний должны учитываться, потому что неправильный выбор для чтения
может привести к путанице студентов. Надзор за преподавателями и бухгалтерами является
одной из важнейших задач, которые необходимо выполнить.
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The essence of fiction of high school students
Summary
The article considers the exceptional role of reading for high school students. Works that need to be
read, books should correspond to the age and level of knowledge of students.Age and level of
knowledge should be taken into account, because the wrong choice for reading can lead to student
confusion. Supervision of teachers and accountants is one of the most important tasks that must be
fulfilled.

Ədəbiyyat siyahısı
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Azərbaycan Respublikası Təhsil qanunu. Bakı.2009
Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin milli kurikulumu. Bakı,2006.
Əhmədov C.M. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası.Bakı: Bakı Universiteti ,1991
Qarabağlı Ə.M. Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi metodikası.Bakı :Maarif,1975
Orta məktəbdə ədəbiyyat tədrisi. I hissə. A.M.Babayevin redaktəsi ilə.Bakı Maarif, 1976
Bilal Həsənli Ədəbiyyatın tədrisi metodikası “ Müəllim nəşriyyatı ” Bakı- 2014

47

Heydər Əliyev dövlətçilik modeli: reallıqlar və faktlar Ümumilli Lider
Heydər Əliyevin dövlətçilik siyasəti və bu dövlət idarəçiliyində
baş verən hadisələr.
İbrahim Babazadə
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
+994 55 317 80 01 ibrahim.babazadeh@icloud.com

Giriş
Azərbaycan Respublikasının ümumilli lideri cənab Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının
təhlükəsizliyini insanların yaşayışı onların mədəni sosial rifahının qorunmasına dair bir çox lahiyələr
həyata keçirtmişdir.Əsaslı məqsəd Azərbaycan Respublikasının digər ölkələrlə münasibətdə fərqli
olaraq Azərbaycanın tez bir şəkildə inkişafı nəzərə alınmışdır.Ulu öndərin yeritdiyi siyasət öz
bəhrəsini verdi.Yeridilmiş düzgün siyasət nəticəsində Azərbaycan dünyanın ən böyük neft qaz və
sənaye ölkələrindən birinə çevrildi.Hal-hazırda Azərbaycan dünyanın bir çox iri neft şirkətləri ilə
əlaqə saxlayır və birgə neft ixracı ilə məşqul olurlar.Azərbaycan hal-hazırda dünyanın ən böyük neft
şirkətlərindən olan Opek, British-Petrolium, Lukoil, Statoil, Total və digər iri neft şirkətləri ilə əlaqə
saxlayır.Yaranan beynəlxalq əlaqələr nəticəsində Azərbaycan inkişaf etməyə başladı.Bu yol ilə
ölkələr arasında sərhəd gömrük idarə etmə sistemi yaradıldı.Azərbaycanda Milli Ordu təsis
olundu.Bununla bərabər olaraq ümumilli lider Heydər Əliyevin qərarı ilə DTX orqanı yaradıldı.DTX
ilkin rəmzi Qalxan sonra isə bu rəmz Qartal ilə əvəz olundu.DTX xidmətinin nəznində Kəşfiyyat və
Əməliyyat qrupu yaradıldı.Heydər Əliyev cənablarının bu idarəni yaratmağda məqsədi Azərbaycanda
əhalinin sosial mədəni rifahının təhlükəsizliyinin təmin olunması və ölkə daxilində iğtişaş törətmək
istəyən bir və yaxud bir qrup şəxslərin öncədən zərərsizləşdirmək idi.Azərbyacanda DIN, XIN
Nazirlikləri yarandı ki bu nazirliklərin əsas məqsədi isə həm Azərbaycan daxilində həm xarici
ölkələrdə Azərbaycanlıların təhlükəsizliyini təmin etmək və onların Azərbaycan daxilində və eləcədə
xarici ölkələrə gedişinin asandlaşdırmasına gətirib çıxartdı.QMİ idarəsi yaradıldı ki Ümumilli liderin
bu idarəyə xüsusi qayğısı insanların rahat bir şəkildə məscidlərdə ibadət etməsinə gətirib çixartdı.
Məscidlərin mühafizəsi və təhlükəsizliyi ilə bağlı olaraq Heydər Əliyev cənabları Dini Qurumlarla iş
üzrə Dövlət Komitəsini yaratdı. Bu komitə 2001-ci ildə yarandı və bu komitənin əsas məqsədi ölkədə
olan məscidlərin mühafizəsi və ölkədə din adı altında iğtişaş törətmək istəyən radikal qrupların
qarşısının alınmasıdır.Ümumilli liderin sərəncamı ilə Müdafiə Sənayesi Nazirliyi yaradıldı.Bu
nazirliyin yaranmasının məqsədi Azərbycan üçün silah sürsat istehsal etmək və ordunu lazımi
avadanlıqlarla təmin etməkdir.Azərbycanda yaranmış nazirliklərdən biri də Əmək və Əhalinin sosial
Müdafiəsi Nazirliyidir. Bu nazirliyin yaranma məqsədi Azərbaycanda qaçqın məcburi köçgün
ailələrinə müavinətlərin verilməsi və onların evlə işlə təhsillə təmin olunmasıdır. Azərbaycan
Ümumilli liderin hakimiyyəti dövründə inkişaf etməyə başladı. Ümumilli liderin hakimiyyəti
dövründə Azərbaycan bir çox təşkilatlara üzv oldu.
İKT, GÜAM, ATƏT, QDİƏT və digər bu tipli təşkilatlara üzv oldu. Azərbaycan üzv olduğu
təşkilatlar vasitəsi ilə dünyada tanınmağa başladı. Azərbaycan yüksək şəraitdə inkişaf edir və
Azərbaycanın güclü ordusu var.
Ümumilli lider 1970-ci ildə Azərbaycana doğma vətəni olan Naxçıvan şəhərinə gəlmişdir.Bu zaman
Azərbaycan Rusiya tərəfindən idarə olunurdu. Rusiya xalqının nümayəndələri Heydər Əliyevın güclü
siyasətçi olduğunu bilirdi və Heydər Əliyev Naxçıvan hava limanına enən zaman erməni
jurnalistlərdən ibarət bir neçə şəxsi ora göndərmişdilər. Jurnalistlər Azərbaycan xalqının adından
istifadə edərək lövhələr hazırlamışdılar. Bu lövhələrdə Heydər Əliyev sən geri qayıt Bakı əhalisi səni
istəmir deyə yazılmışdı.Amma xalqın igid oğlu bu sözlərə əhəmiyyət vermədi. Hətta Heydər Əliyevə
qarşı suiqəst təşkil olunmuşdu. Buna baxmayaraq Heydər Əliyev sağ qaldı və doğma vətəni olan
Naxçıvana getdi. Bir müddətdən sonra isə Heydər Əliyev rusiyaya geri qayıtdı və bir n eçə müddətdən
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sonra Heydər Əliyev öz vəzifəsindən azad edildi. Rusiya nümayəndələri Heydər Əliyevin böyük
siyasətçi olduğunu bilirdi və buna görə də onu vəzifəsindən azad etdilər.Buna baxmayaraq Heydər
Əliyev Naxçıvana gəldi. Mənfur ermənilər 20-Yanvar hadisəsini törətdilər. Qarabağ hadisələri və
eləcədə Gəncədə sürət hüseynovun üsyanı Naxçıvan ermənistan sərhəddində baş verən hadisələr.
Əbülfəz Elçibəy Heydər Əliyevə zəng etdi və bakıda vəziiyətin pis olduğunu ona izah etdi və ondan
bakıya gəlməsini xaiş etdi. Hətda Heydər Əliyev üçün xüsusi təyyarə göndərildi. Həmin təyyarə 3
gün Naxçıvan hava limanında gözlədi. Nəhayət Heydər Əliyev Bakıya gəldi. Heydər Əliyev
Azərbaycan təklənən zamanda hakimiyyətə gəldi və xalq ölkənin layiqli oğluna səs verdi və onu
Prezident seçdi.Prezident seçildikdən sonra Heydər Əliyev gəncəyə getdi və sürət hüseynov üsyanı
yatırıldı. Naxçıvan ermənistan sərhədi bərpa edildi. Naxçıvan Türkiyə arasında Ümid körpüsü açıldı.
Bununla belə Azərbaycanda atəşkəs elan olundu. Ölkə sərhəddi bərpa edildi və düşmən susduruldu.
Azərbaycan 1994-cü ildə BMT-yə üzv olundu. Bir sıra ölkələr Azərbaycanda baş verən hadisələri
təsdiqlədilər. Qarabağ 20-yanvar hadisələrinin reallığı barədə bir çox ölkələrin televiziya və radio
proqramlarında deyildi. Bu hadisələrin reallığı ilə bağlı olan sübutlu sənədlər dəlilli faktlar və
videomateriallar var idi. Hal hazırda da həmin materiallar saxlanılır və mühafizə olunur. Digər xarici
ölkələrin nümyəndələrinə göstərilir və bu zaman həmin faktlar öz yerini təsdiqləyir .Heydər Əliyev
tanınmış siyasətçi idi. Bir çox ölkələrin nümayəndələri onunla danışanda çəkinirdilər. Buna səbəb isə
o çox uzaqgörən və düzgün insan idi. Ölkə başçısı olmasına baxmayaraq Heydər Əliyev Ali Baş
Komandan təyin olunmuşdu. Orduya başçılığ edən Heydər Əliyev ordu ilə davamlı maraqlanır və
tez tez sərhəd bölgəsinə gedirdi. Ümumilli lider həm də təhsilə önəm verirdi. Olkə başçısı tələbələrin
xarici ölkələrdə təhsil alması üçün şərait yaratdı. Azərbaycanda məktəblər və üniversitetlər açıldı.
Ümumilli lider həmişə çıxışlarında qeyd etmişdir ki Təhsil Millətin Gələcəyidir. Bununla belə Heydər
Əliyev Prezident seçildikdən sonra andiçmə mərasimi keçirildi ki buradada Heydər Əliyev Qurana əl
basaraq Azərbaycan Respublikasına layiqli prezident olacağına dair and içdi. Heydər Əliyev
regionların inkişafına dair bir çox işlər görmüşdür buna məsəl olaraq Bakı Ələt yolunun yenidən
bərpa edilməsi tarixi ipək yolunun yenidən bərpasına gətirib çıxartdı.
Regionların inkişafına ayrılan dəstək forumunda sahibkarlara və kənd təssarufatına məvacib ayrılır
və buda ildən ilə kənd təsərüfatının inkişafına gətirib çıxartdı. Heydər Əliyev ölkənin inkişafına dair
bir çox işlər görmüşdür. Ümumilli liderin davamlı siyasətini hal hazırda Cənab İlham Əliyev həyata
keçirir. İlham Əliyev Azərbaycanın inkişafına dair bir çox işlər görür və Azərbaycan Respublikası
gündən günə inkişaf edir və gündən günə çiçəklənir,

Xülasə
Azərbaycan gündən günə inkişaf edir. Bunun səbəbi isə Azərbaycanın çox qədimi tarixə malik
olmasıdır. Hal hazırda Azərbaycan düzgün idarə etmə sistemi tətbiq edildiyinə görə Azərbaycan son
25 ildə inkişaf etmişdir. Azərbaycan öz layiqli Prezidentini seçmişdir. Azərbaycan xalqı öz layiqli
Prezidentinə. inanır. Azərbaycan xalqı düşmən tərəfindən ələ keçirilən torpaqları geri qaytarmağa
inanır.

İstifadə olunan ədəbiyyatlar
1.
2.
3.
4.
5.

Heydər Əliyev Müstəqillik yolu
Heydər Əliyevin həyat yaradıcılığı ilə bağlı çəkilmiş sənədli film
Heydər Əliyevin dövlətçilik siyasəti
Ziya Bünyadov 1-ci cild
Ziya Bünyadov 2-ci cild

49

Klassik Azərbaycan şerində işlənən poetik obrazlar
Qurbanova Kəmalə Seyfulla qızı
Odlar Yurdu Universiteti
Üslub sözünə incəsənətdə, ədəbiyyatda, dilçilikdə tez-tez rast gəlmək olur. Artıq o çoxmənalı sözlər
sırasına daxil olmuşdur. Üslub hərfi mənada tərz, üsul, səliqə deməkdir. Üslub incəsənətdə tarixən
əmələ gəlmiş sabit obrazlar sistemi, vahid ideya ilə şərtlənmiş bədii ifadə vasitələri, üsulları, bir
xalqın incəsənətini ayıran xarakter fərqlərinin məcmusu mənasında işlənir. Dilçilikdə üslub
ünsiyyətin müxtəlif sahələrində işlədilən ifadələr sistemi deməkdir. Qədim Hindistanda üslub nitqi
bəzəyən bir vasitə, üslubiyyat isə ifadə vasitələri haqqında olan nəzəriyyə kimi izah edilir. Üslubların
içərisində bədii dil üslubu öz xüsusiyyətlərinə görə başqa üslublardan fərqlənir. Bədii yaradıcılıq
obrazlı yaradıcılıqdır. Bədii dil üslubu başqa üslublardan birinci növbədə öz obrazlılığı ilə fərqlənir.
Obrazlılıq çox geniş anlayışdır. «Obrazlılıq» bir termin kimi tam dəqiqləşdirilməmişdir. Fonetik,
leksik vasitələr bədii ədəbiyyatda obrazlılığın yaradılmasına xidmət edir. Buna görə geniş mənada
obrazlılığı üslubi kateqoriya kimi götürmək olmaz. Əsas janrlar üzrə müxtəlif variantlara malik olan
bədii üslub başqa əsas üslublardan, məsələn: elmi, siyasi-ictimai üslubdan fərqləndirən əlamətdar
cəhətlər burada daha çox dilin ekspressivlik. emosianal və təsvir vasitələrinin seçilmiş sistemindədir.
Bədii üslub və ya bədii dil obrazlı dildir,bu üslubda obrazı, surəti daha parlaq, canlı etmək üçün ən
əlverişli söz və ya ifadəni tapıb işlətmək tələb olunur. Məsələn:
S.Vurğunun «Car çəkir çarxların çaxnaşıq səsi» misrasında «çarxların fırlandığını» sadəcə ifadə
etməmiş, çarxların fırlanmasında yeni quruculuğun səs saldığı bu səsin eşidilməsini ifadə edən elə
sözlər seçmişdir ki. ifadə obrazlılığı hər tərəfli təmin edilmiş olsun. Burada sözlərin mənasından
əlavə, sözlərin tərkibində olan xüsusi tipli səslərə bu səslərdən düzələn hecaların cərgəsi (c,ç,ş səsləri)
(çax,çarx hecaları) ahəngdarlıq təşkil edir. Bədii əsərin dilindən danışarkan, əsasən, onun təlqinliyi,
sadə və aydınlılığı, təmizlik və dürüstlüyü və obrazlılığı əsas yer tutur. Çünki, bu və ya digər
məsələlər bu və ya digər dərəcədə ədəbi dilin başqa üslublarına da xasdır. Bədii üslubun spesifik
əlamətlərindən ifadəlilik vasitələri sisteminin olmasıdır. Belə vasitələrdən poetikada bəhs edilir;
üslubiyyatda bunların hansı materialda və necə qurulmasında, poetikada isə əsasən nə üçün
qurulmasından bəhs edilir. Buna baxmayaraq, həm üslubiyyatda, həm də poetikada bu faktlar üzvi
surətdə əlaqəli tədqiq olunur. Poetik obraz dedikdə incəsənət gözümüzün önündə canlanır. Poetik
obrazların özü də üç növə bölünür: 1) görmə obrazı -bura məcazlar sistemi daxildir, 2) eşitmə obrazıbura digər dil faktorları, yəni, fonetik üslubi vasitələr daxildir. 3) əlaqəli obraz-bu obrazın yaradılması
ücün böyük bir kontekst yaratmaq lazım olur. Görmə obrazı dedikdə məcazlar, məcazlar sistemi
nəzərdə tutulur. Çox zaman dilin bədiiliyi sözlərin məcazlaşması ilə izah edilir. Daha doğrusu,
məcazlaşmayan sözlərin heç bir keyfiyyətə malik olmaması fikri irəli sürülür. Bu fikrin əlehidarları
da vardır. A.M. Peşkoviski bədiilik üçün məcazlaşmanın əsas olmadığını göstərir. A.M.Peşkoviskinin
yazdığına görə L.N.Tolstoyun «Qafqaz əsiri» əsərində iki məcazlaşmış söz vardır. Lakin əsərin dili
çox bədiidir. A. Yefimov bu fikrə etiraz edir. O, göstərir ki, bədiilik üçün məcazlaşma əsasdır. L.
N.Tolstoyun yuxarıda adı çəkilən əsərində iki söz yox iyirmi səkkiz söz məcazi mənada işlənmişdir.
Məcazlaşmanı əsas götürən alimlər bədiilik yaradanda məcazlaşma ilə birlikdə iştirak edən digər dil
faktorlarını – fonetik, morfoloji, sintaktik vahidlərinin obrazlılığın yaradılmasında kömək etdiyini
inkar etmir. Ümumiyyətlə obrazlılıq haqqında, onu yaradan faktorlar haqqında çox danışmaq olar.
Görmə obrazını yaradan məcazlar sistemi, onların növləri haqda bir qədər məlumat verərkən
Azərbaycan dilinin geniş obrazlılıq və ifadəlilik imkanlarına malik olmasını nəzərə almalıyıq. O, bu
xüsusiyyətli sərvətlərə zəngin sinomika, frazeologiya, məcazlar xəzinəsi hesabına sahiblənmişdir.
1.
2.
3.

İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT SİYAHISI
Axundov A .,”Ümumi dilçilik”, Bakı, 1979
Cəfərov S. ,”Müasir Azərbaycan dili.”,”Maarif’ nəşriyyatı,1970
Cəfərov V. Diplomatik etiket və ünsiyyət mədəniyyəti. B., 2003
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ƏRƏB ƏDƏBİYATININ İNKİŞAFININ TARİXİ MƏRHƏLƏLƏRİ
Lalə Məzahir qızı Bayramova
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına
Şərqşünaslıq İnstitutunun “Təhsil şöbəsi”nin müdürü
email: bayramova78@hotmail.com
mob: 0558558182
Ərəb ədəbiyyatı dünyanın ən qədim və ən zəngin ədəbiyyatlarındandır. İlk nümunələri islamdan öncə
Ərəbistan yarımadasında yaranan Ərəb ədəbiyyatı İslamın yaranmasından sonra İspaniyadan tutmuş
Çin sərhədlərinə qədər böyük bir ərazidə inkişaf etmiş və öz mahiyyətini dəyişib ümummüsəlman
ədəbiyyatı xarakteri kəsb etmişdir . Ərəb ədəbiyyatının dünya xalqlarının ədəbiyyatına böyük təsiri
olub. Şərq ədəbiyyatında əruz və qafiyə sistemi ərəb ədəbiyyatından əxz olunub. “Leyli və Məcnun”
dastanının da kökü ərəb ədəbiyyatına gedib çıxır. Avropa ədəbiyyatı nümunələrinə- “İlahi
komediya”(Dante). “Robinzon Kruzo”(Daniel Defo), kələkbazlıq romanları və s. kimi əsərlərin Ərəb
ədəbiyyatının təsiri ilə yaranıb.
Ərəb ədəbiyyatı tarixi ərəb xalqının mədəni-intellektual səviyyəsi və hər bir dövrün ictimai-tarixi
hadisələri ilə bağlı olaraq inkişaf yolu keçmiş, zənginləşmiş və formalaşmışdır. Ərəb ədəbiyyatının
inkişafının tarixi beş mərhələyə bölünür: İlkin mərhələsi sayılan Cahiliyyə dövründən (475-622)
etibarən, ta Sədrul-İslam və Əməvilər (622-750), Abbasilər (750-1258), Monqollar və Osmanlılar
(1258-1798), Müasir dövrə (XVII-ci əsrin sonu–XX-ci əsrin əvəlləri).

I mərhələ - İslamaqədərki ərəb ədəbiyyatıdır.
Bütün xalqların ədəbiyyatı kimi ərəb ədəbiyyatı da öz təməlini şifahi xalq yaradıcılığından
götürmüşdür. İslama qədər yaradılmış ərəb ədəbiyyatı nümunələrinin yalnız az bir hissəsi dövrümüzə
gəlib çatmışdır. Bunlar da VIII-X əsrlərdə yazıya alınmışdır. Poeziya və nəsrin vətəni Ərəbistan
yarımadasıın səhralıqları idi.İlk ərəb şairləri bədəvilər (–) بدوىyəni, səhrada yaşayanlar
olmuşdur.Cahiliyyət dövrünün ən dəyərli nümunələri “müəlləqələr” adlanan yeddi və ya on məşhur
qəsidədir. İmrul-Qeysin, Tərəfə ibn əl-Əbdın, Zuheyr ibn Əbi Sulmənin, Nabiğə əz-Zubyaninin,
Meymun əl-Əşənin, Ləbid ibn Rabiənin, Abid ibn əl-Abrasın, Əntərə ibn Şəddadın, Kəb ibn
Zuheyrin, Haris ibn Hillizənin adları ən yaxşı qəsidə sahibləri kimi fuhul şair olaraq anılmışdır.
(Ərəblər həm yaxşı şairə, həm də cins dəvəyə fəhl demişlər). O dövrdə müxtəlif təbəqələrin tanınmış
şairləri cərgəsində quldurları təmsil edən Şənfəranı, Təəbbata Şərranı, Urva ibn əl-Vardı, həniflər
içərisindən çıxmış xristianlığa meylli Uməyyə ibn əbi-əs-Salti, cəngavər şair Hatəm ət-Taini də
xatırlamağa dəyər.

II mərhələ İlkin islam və Əməvilər dövrü
Ərəb ədəbiyyatının sonrakı mərhələsini İlkin islam və Əməvilər dövrü ədəbiyyatı təşkil edir. İlkin
islam dövrünün ən möhtəşəm nümunələri müqəddəs Qurani-Kərim və Hədisi-Şərifdir. QuraniKərimin nəinki ərəb, ümumiyyətlə, müsəlman elm, mədəniyyət və ədəbiyyatına misilsiz
töhvədir.Əslində ərəb dilçiliyi, ərəb ədəbi tənqidi, leksikologiya, leksikoqrafiya və s. kimi elmlər
Quranın öyrənilməsi zərurətindən yaranmışdır. Qurani-Kərim təfsir elminə, hədislərin toplanıb
yazıya alınmasına, fiqh və kəlamın meydana çıxıb inkişaf etməsinə də təkan vermişdir. Ayrıca olaraq,
Quranın başa düşülməsi üçün əsas qaynaqlardan biri ərəb şeri sayıldığından, İslamdan sonra qədim
ərəb ədəbi irsinin yazıya alınıb toplanması da geniş rəvac tapmışdır. Yəni Quranın öyrənilməsi
poeziyaya da təkan vermişdir. İlkin İslam dövründə bir çox islam şairlərinin – Həssan ibn Sabitin,
Kəb ibn Zuheyrin, Kəb ibn Malikin, Abdulla ibn Rəvahənin yaradıcılığı da maraq doğurur. Bu dövrdə
İslama zidd poeziya da olmuş, amma onun nümunələri zəmanəmizədək gəlib çatmamışdır. Əməvilər
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dövründə ədəbiyyat bir neçə şaxədə inkişaf etmiş, bu dövrdə üzri qəzəl, hadari qəzəl, nəqaid şeiri
kimi poeziya nümunələri yaranmış, xütbə və tərəssül sənətləri inkişaf etmişdir.
Xüsusilə, Cəmil ibn Məmər, Qeys ibn Mülavvah, Kuseyyir Uzzə, Leyla əl-Əxyəliyyə kimi şairlərin
yaradıcılığı ilə ərəb qəzəlinin yeni bir mərhələsini təşkil edən üzri qəzəl ədəbiyyatın sonrakı inkişafına
böyük təsir göstərmişdir. Orta əsrlərdə fars və türk dillərində yaranmış “Leyli və Məcnun” dastanları
üzri qəzəldən bəhrələndiyi kimi, irfani poeziya da bu qəzəldən qaynaqlanaraq bir sıra obraz və
rəmzlərini ondan əxz etmişdir.

III mərhələ Abbasilər dövrü
Ərəb ədəbiyyatının “qızıl dövrü”adlanan Abbasilər dövrü öz növbəsində üç tarixi dövrə bölünür:
1.
Yeniləşmə dövrü ədəbiyyatı (750-820)
2.
Ənənələrə qayidiş dövrü ədəbiyyati (820-930)
3.
Ədəbi sintez dövrü (930-1258)
I.Yeniləşmə Dövrü (750 – 825).
Bu dövr Abbasilər hakimiyyətinin ilkin mərhələsini əhatə edir. Bu mərhələdə ictimai – siyasi həyatda,
məişətdə olduğu kimi ədəbiyyat və mədəniyyət sahəsində də kənar xalqların, xüsusilə farsların təsiri
güclənir. Bu dövrdə poeziyada poetik fiqurlara meyl güclənir. Bədii adlanan üslub bərqərar olur.
Digər tərəfdən, klassik ənənələrdən yayınma, hətta ərəb şerinin klassik qanun-qaydalarına istehza
etmə, ələ salma da müşahidə olunur. Bu dövrün görkəmli şairləri Əbu Nüvas, Bəşşar ibn Burd, Əbu
əl-Ətahiyə, Müslim ibn Valid və b. idi.
II. Ənənələrə qayidiş dövrü ədəbiyyati (820-930).
Bu dövrün əsas xüsusiyyətləri dində və ədəbiyyatda kənar təsirlərə qarşı dayanıb, sırf ərəb ədəbi irsini
dirçəltmək idi. Bu dövrün görkəmli nümayəndələri Əbu Təmmam, Buhturi, Cahiz və başqaları ərəb
təəssübkeşləri olub, şüubilərə qarşı çıxmışlar. Klassisizm 825 – IX əsrin axırınadək olan zamanı əhatə
edir. Bu dövrdə klassik ərəb ədəbiyyatı nümunələrinin toplanması sahəsində də böyük işlər görülür.
Ədəbiyyatda fikir, düşüncə, məntiqilik, eləcə də gizli fikirlər, sözaltı mənalar artır. Ərəb poeziyasının
şərh olunması zərurəti də bu dövrdə yaranır.
III.

Ənənələrin sabitləşməsi, yaxud ədəbi sintez dövrü.

Bu dövr ərəb ədəbiyyatının intibah dövrüdür. Bu dövrdə ərəb ədəbiyyatında əl-Mütənəbbi, Əbul- Əla
əl-Məərri, Bədi əz-Zaman əl-Həmədani kimi korifeylər yetişir. Bu dövr X əsrdən başlayır.
Ənənələrin sabitləşməsi dövrü əl-Fərabi, Biruni, İbn Rüşt, Əbu Hamid Ğəzali, İbn Sina, İbn Ərəbi və
başqaları kimi intibah korifeylərinin yaşadığı dövrdür. Bu dövrün xarakterik cəhəti indiyədək öz
inkişafında nəzmdən geri qalan ərəb nəsrinin inkişaf edib böyük uğurlar qazanması, ərəb tərəssül
sənətinin misilsiz inkişafı və məqamə adlanan ərəb kələkbazlıq novellalarının yaranmasıdır.
Müasir Ərəb Ədəbiyyatı
XIX əsrdən etibarən Müasir Ərəb Ədəbiyyatı yaranıb inkişaf edir. Bu ədəbiyyatın inkişafı müxtəlif
ölkələrdə fərqli xüsusiyyət kəsb edir. Qərbi Avropa ilə ilk təmasa girən ölkələrdə, Misirdə, Livan və
Suriyada bu inkişaf daha da tez başlayır. Qərbi Avropa ölkələrinin təcavüzünə ilk məruz qalan bu
ölkələr olduğundan milli-azadlıq ruhu və milli dirçəliş ədəbi-mədəni proseslərə öz müsbət təsirini
göstərir. Bundan sonra isə İraq, Tunis, Əlcəzair, Mərakeş ədəbiyyatları tərəqqiyə başlayır. Körfəz
ölkələrində müasir ədəbiyyatın inkişafı nisbətən gec başlasa da, XX əsrin ortalarından bu ölkələrdə
də güclü ədəbi proseslər gedir. Müasir ərəb ədəbiyyatı olduqca mürəkkəb bir anlayışdır. Yəni, eyni
bir dildə yazılma, eyni bir ədəbi irsə arxalanma bu ədəbiyyatları birləşdirsə də, müxtəlif ərəb
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ölkələrinin müxtəlif tale yaşamaları, müxtəlif ictimai-siyasi duruma malik olmaları bu ədəbiyyata
rəngarənglik gətirmişdir.
XIX əsrdə tarixi roman janrı, novella, hekayə, povest və digər janrların inkişafı yüksək həddə çatdı.
Bu janrlar Səlim əl-Bustani (1848-1884), Cəmil əl-Mudauvar (1862-1907) və Circi Zeydan (18611914) kimi ədiblərin sayəsində inkişaf etməyə başladı. Səlim əl-Bustani “Budur” (1872), Cəmil əlMudauvar “Bağdadda islam mədəniyyəti” (1888), “tarixi” roman janrının banisi, 22 roman müəllifi
Circi Zeydanın “Əbu Muslim Xorasani” (1904-1905), “Harunun bacısı Abbası və yaxud
Bərməkilərin süqutu” (1905-1906), “Əmin və Məmun” (1906-1907), “Fərqanə gəlini” (1907-1908)
kimi maarifçilik ideyalarını təbliğ edən möhtəşəm əsərlər yaratmışlar və bu əsərlər sayəsində yeni
nəslə yeni ideyalar aşılamışdılar. C.Zeydan ümumilikdə 22 roman,4 cildlik “Ərəb ədəbiyyatı tarixi”,
ərəb dilçiliyi və tarixinə dair bir sıra tədqiqat əsərlərinin müəllifidir. O, bu gün də çap olunan ədəbibədii “Əl-Hilal” jurnalının təsisçisi və naşiri olmuşdu.
XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində ərəb məhcər ədəbiyyatı yaranır. XIXəsrin sonlarına doğru
Suriyadan və Livandan ABŞ-a ərəb mühacirəti başlayır və Amerikada yeni ərəb cəmiyyətləri yaranır.
1920-ci ildə “Qələmlər cəmiyyəti” təsis olunur və onun Əmin-ər-Reyhani,C.X.Cubran,M.Nuaymə,
İlya Əbu Madı, Nəcib Ərbil və.b kimi üzvləri yaranır. Amerikada ərəb mətbuatı yaranaraq, “əlƏyyəm”, “əl-Huda”, “əl-Mühacir”, “əs-Saih” və s. qəzet və jurnallar təsis olunmağa başlayır. Əsasən
Livan və Suriyada mühacirət etmiş xristian ərəblərin Amerikada yaratdıqları bu ədəbiyyat örnəyi
Əmin-ər-Reyhani (1860-1940), C.X.Cubran (1883-1931), M.Nuaymə (1898-1988) kimi korifeylərlə
dünya ədəbiyyatına möhrünü vurmuşdur.
XX–XXI əsr ədəbiyyatı ərəb ədəbiyyatında Yeniləşmə dövr ədəbiyyatı da adlanır. XIX əsrdə yaranan
yeni janrlar burda daha da inkişaf etməyə başladı. Ədəbiyyata yeni cərəyanlar daxil oldu. Bu dövrdə
yenilikçi ədiblər Tofik əl-Həkim, Yusif İdris, Tahə Bahir və b. idilər. Bunlardan ən məşhuru 34
roman, 350 hekayə müəllifi Nəcib Məhfuz (1911-2006) 1988-ci ildə Nobel ədəbiyyatı mükafatını
müasir ərəb ədəbiyyatı tarixinə bəxş etmişdir.
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Azərbaycan dili dərslərində müxtəlif tipli lüğətlərdən istifadənin
metodoloji əsasları
Xankişiyeva Mahnur İlham qızı
Odlar Yurdu Universitetinin magistrantı
Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin “Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi
haqqında” 2001 – ci ildə imzaladığı tarixi Fərman Azərbaycanda dövlət dilinin Azərbaycan dilinin
inkişafı və istifadə sahələrinin genişləndirilməsi üçün yeni imkanlar açdı. Bu Fərman Azərbaycan
dilinin tədrisini yaxşılaşdırmaq istiqamətində Azərbaycan dili proqramları və dərsliklərinin
təkmilləşdirilməsi sahəsində dilçi alimlər, metodistlər, müəllimlər, bütövlükdə respublikanın təhsil
işçiləri qarşısında ciddi vəzifələr qoydu. Həmin vəzifələrin ümumiləşmiş ifadəsi belədir: “Hər bir
Azərbaycan vətəndaşı, hər bir azərbaycanlı öz ana dilini mükəmməl bilməlidir”.
Bu tələbin uğurla yerinə yetirilməsi konkret təşkilatı və əməli işlər görməyi zəruri etmişdir. Belə
ki, şagirdlərin nitqinin inkişafına yönəldilmiş metodik sistemin işlənib hazırlanması həmin işlərdən
biridir. Məlumdur ki, danışanın və yazanın öz fikrini, hissini, başqasına aydın və təsirli çatdırmasında
sözün rolu böyükdür. Eyni zamanda söz üzərində iş şagirdlərin təfəkkürünü inkişaf etdirir. Ətraf
aləmin əşya və hadisələrini müşahidə və müqayisə etmək, ümumiləşdirmək və nəticə çıxartmaq söz
vasitəsilə mümkün olur. Bu mənada şagirdlərin lüğət ehtiyatının zənginləşməsi ilə onların mədəni
nitq vərdişlərinin formalaşması təmin edilmiş olar.
Azərbaycan dilinin lüğət tərkibi fars (o cümlədən ərəb) sözləri ilə sıx əlaqədə olmuşdur. Bu əlaqə
nəticəsində Azərbaycan dilinin lüğət tərkibi fars sözləri hesabına zənginləşmişdir. Həmin əlaqənin
bir səbəbi, ilk növbədə, İranla qonşu olmağımız, bu qədim tarixi olan dövlətdə türk və fars xalqlarının
iqtisadi, sosial, ədəbi və mədəni münasibətlərdə olmaları ilə bağlıdırsa, ikinci səbəbi ədəbi dilimizdə
Xaqani, Nizami, Nəsimi, Füzuli kimi dahilərimizin fars dilində təhsil alması, yaradıcılıqda böyük
məharət göstərərək ölməz sənət əsərləri yaratmaları və həmin dahilərin davamçılarının da əruzda
yazılmış poetik nümunələrdə fars kəlmələrindən istifadə etməklə ədəbi dili zənginləşdirməsi və ən
nəhayət, fars sözlərinin nitqə şirinlik qatması ilə bağlıdır.
Ədəbi dilimizin bugünkü inkişaf səviyyəsində nitqdə çoxişlək olan fars mənşəli sözlər vətəndaşlıq
hüququ qzandığından həmin sözlər hamı tərəfindən anlaşılır və hətta ibtidai sinif şagirdindən belə
sözləri (dünya, şənbə, nişan, asudə, əfsus, qəhrəman, güldan, meydan, qənddan, xurma və s.) türk
sözlərindən fərqləndirmək tələb olunmur.
Lüğət üzrə iş şagirdin ümumi dünyagörüşünün, təfəkkürünün inkişafının əsasıdır. Hər hansı dildə
kifayət qədər minimum lüğət ehtiyatı olmayan adam həmin dilə, həqiqi mənada, sahib ola bilməz.
Əlbəttə, dilə həqiqi mənada yiyələnmək üçün bununla da kifayətlənmək olmaz. Çünki təkcə şifahi
nitqə yiyələnmək də nitqə tam mənada sahib olmaq deyildir. Ədəbi tələffüz normalarına, cümlə
qurmaq qaydalarına sahib olmaqla bərabər, savad üçün orfoqrafik vərdişlərə yiyələnmək əsas şərtdir.
Alınma sözlər hesabına lüğət üzrə işlər də təbiidir ki, şagirdlərin söz ehtiyatını qaydaya salır, cümlə
qurmaq və rabitəli nitq vərdişlərinin inkişafına zəmin yaradır. Dərsdə belə sözlərlə şagird nitqinin
zənginləşdirilməsi lüğət üzrə iş vasitəsilə mükəmmələşdirilir. Üslubundan asılı olmayaraq, rus
dilindən alınma sözlərin də cümlədəki, mətndəki mənası şagirdlərə izah olunmalıdır.Belə sözlərin
sayı isə məlumdur ki, az deyil və dildə intensiv işlənən ərəb – fars tərkiblərindən sonra ikinci yerdə
durur. Həmin sözlərin müasir şəraitdə bütün üslublar üzrə dominant vəziyyətlərdə işlədilməsi
metodikada çoxişləklik prinsipinə əsaslanmağı aktuallaşdırmışdır. V – VI sinif Azərbaycan dili
dərsliklərində yazılışı çətin sözlərə və lüğət üzrə imlalara dair çalışma mətnlərində həmin tipdən olan
leksik vahidlərə geniş yer verilməsi bununla əlaqədardır. Rus dilindən alınma sözlərin öyrədilməsi
sistemini qurmaq istəyənlər bu problemin ibtidai siniflərdən başlanmasına da diqqət yetirməlidirlər.
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Əsas təhsil bazasında bu cəhətə o qədər də fikir verilmir. Ümumiyyətlə, mətnin məzmununun daha
dərindən mənimsədilməsi məqsədi ilə belə çətin sözlərin hamısının üzərində geniş iş aparmağa və
onların lüğətdə fəallaşdırılmasına ehtiyac yoxdur. Belə iş yalnız nitq üçün zəruri olan sözlər üzrə
aparılmalıdır.
Yazılışı çətin sözlər üzərində işi düzgün təşkil etmək üçün, hər şeydən əvvəl, onları düzgün
müəyyənləşdirmək lazımdır.
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FƏAL TƏLIM METODLARININ MAHİYYƏTİ VƏ MƏZMUNU
Mehtiyeva Nigar Nəbi
Odlar Yurdu Universiteti
Açar sözlər : interaktiv metod ,fəal təlim,məzmun,inteqrasiya
Key words : interactive method, active training , context, integration
Ключевые слова: интерактивный метод , активное обучение, контекст, интеграция
Müasir dərs dedikdə, öyrətmə prosesində müəllimin göstərdiyi pedaqoji məharət, ustalıq nəzərdə
tutulur. Müəllim sinifdə işgüzər şərait yaradıb şagirdlərin müstəqil mühakimələrinə geniş meydan
açırsa, hər mövzunun xarakterinə uyğun priyomlardan, çeviklik və interaktivlik təmin edilməsindən,
problemli təlimdən istifadə edirsə, deməli o, dərsi müasir tələbələr əsasında qura bilir.
Müasir dərsdə uşaqlarda yaradıcı təxəyyülü inkişaf etdirməyə və idraki müstəqilliyə xidmət
göstərən problemli suallara, düşündürücü məsələlərə xüsusi yer verilməlidir. Belə dərs şagirdlərdə
müəyyən bacarıq və vərdişləri formalaşdırır. Müasir dərs müəllimin dərsə ciddi hazırlaşmasını tələb
edir. Buna görə də müəllim hansı priyomlardan necə və nə zaman istifadə edəcəyini qabaqcadan
müəyyənləşdirməli, sinifdə deyəcəyi informasiyanın sturukturunu qabaqcadan düşünməli, mövzuya
dair yardımçı, fakt və hadisələri əsas məsələnin həllinə yönəltməyi bacarmalı, elmi-texniki
yeniliklərdən, dövrün mühüm ictimai-siyasi hadisələrindən baş açmalı, biliyini müntəzəm olaraq
artırmalıdır. Müasir dərs uşaqların dünyagörüşünü inkişaf etdirməli, onların əqidəcə mətinləşməsinə
şərait yaratmalı, dərsdə əyanilikdən və müxtəlif mənbələrdən alınmış əlavə məlumatlarla onların
dərketmə qabiliyyətini artırmalıdır.
Təlimlə tərbiyənin vəhdəti də müasir dərsin qarşısında qoyulmuş mühüm tələbdir. Dərs şagirdlərin
mənəvi inkişafına, əxlaqca təkmilləşməsinə, vətənpərvərlik, insanpərvərlik, əməksevərlik ruhunda
yetişməsinə xidmət göstərməlidir. Müasir dərs milli təhsilin yaradılmasına yönəlməlidir. Bunun
əsasını demokratikləşdirmə, humanistləşdirmə, inteqrasiya, fərdiləşdirmə və s. prinsiplər təşkil
etməlidir. Bu zaman şagirdlər aktiv, tədqiqatçı mövqeyi tutur, müəllim tərəfindən şagirdlər üçün yeni
biliklərin müstəqil olaraq əldə olunması, mənimsənilməsi şəraiti yaradılır. Bu cür fəal təlimdə
şagirdlərdə aktiv, yaradıcı düşünmə qabiliyyəti və yeni biliklərə sərbəst yiyələnmək yolları
birləşdirilmiş olur. Belə iş forması şagirdlərə problemin birgə həll edilməsini, bir-birinin fikrinə
hörmətlə yanaşmağı, müstəqil öyrənməyi, sərbəst söyləməyi öyrədir.
Belə hesab edirik ki, müəllimlərin bir-birinin dərslərini dinləməsi və nümunəvi, qabaqcıl
təcrübəyə malik olan müəllimlərin “açıq dərs”lərinin keçirilməsi dərsin tələblərinin tədrisdə nəzərə
almaq baxımından faydalıdır. Çünki müşahidə olunan dərslərin təhlil və müzakirəsi nəticə etibarı ilə
tənqidi təfəkkürün süzgəcindən keçib ümumiləşir, bundan isə müəllimlər həm metodik cəhətdən
qazanırlar, həm də yeni təlim metodlarını tətbiq etmə imkanlarına yiyələnirlər.
İnteraktiv təlim prosesi elə təşkil olunmalıdır ki, şagirdlər biliyi tədqiqat yolu ilə əldə etsin. Bu
təlim prosesində sinif qrup və cütlər formasında problemin həlli yollarına dair axtarışa çıxarılır,
qruplar əldə olunmuş nəticələri işçi vərəqlərində qeyd edir, sonra onun təqdimatını həyata keçirirlər.
Təqdimatlar bitdikdən sonra bu tədqiqat nəticələrinin müzakirəsi başlanır, məlumatlar sistemləşdirilir
və tədqiqatın başlanğıcında şagirdlərin irəli sürdüyü ilkin fərziyələrlə müqayisələr aparılır. Şagirdlər
hansıların üst-üstə düşdüyünü, nələrin isə yeni olduğunu müşahidə edirlər Bu zaman müəllimin
vəzifəsi motivasiya yaratmaqdır. Motivasiya təhrik etmək deməkdir. Yəni motivasiya şagirdlərin
təlim-dərketmə marağını problemin həllinə doğru fəal, canlı şəkildə istiqamətləndirir. Onun digər
vəzifəsi isə tədqiqat sualını ortaya qoymağa şərait yaratmaqdır. Belə ki,həmin tədqiqat sualı ilkin
fərziyyələr irəli sürməyə və tədqiqat işlərini təşkil etməyə imkan yaratmış olur. Tədqiqat sualı
tədqiqat işinin həyata keçirilməsini tələb edir. Tədqiqat işlərinin nəticələri işçi vərəqlərində qeyd
olunur və təqdimatlar həyata keçirilir.
Müasir informasiya-kommunikasiya dövründə elmin müxtəlif sahələrində toplanmış bilik kütləsi
elə sürətlə artır ki, təlimin ənənəvi sxem və prinsiplərinə əsaslanaraq onları həm öyrənənə çatdırmaq,
həm də mənimsətmək, əslində qeyri-mümkün işə çevrilir. Əgər əvvəllər bilikləri əldə etmək üçün
şagirdi iki əsas bilik mənbəyi kimi müəllim və dərslik qane edirdisə, bu gün həmin mənbələr çoxsaylı
məlumat mənbələri ilə müqayisədə geridə qalır. Bu səbəbdən müasir təlimin başlıca vəzifələrindən
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biri öyrənməyi öyrətməkdir, yəni şagirdləri bilikləri müstəqil əldə etməyə yiyələndirməkdir. Yalnız
təlim metodlarının keyfiyyətcə dəyişdirilməsi təlimə böyük səmərə verə bilər. Bu zaman
şəxsiyyətyönümlü tədris prosesi inkişaf proseslərinin keyfiyyətinə də təsir edəcək: idrakı və sosial
fəallığı artırmaqla, şəxsiyyətin dəyərlərini və vərdişlərini formalaşdıracaq.
Təhsil sisteminin inkişaf tendensiyası, fəal və interaktiv metodlar sahəsində müxtəlif məktəblərin,
novator müəllimlərin iş üsullarına dair toplanmış faydalı təcrübələr təlim-tərbiyə prosesinin
məzmununun yeniləşdirilməsini tələb edir. Bu problemlərin həlli pedaqoji prosesə fəal və interaktiv
metodlar anlayışının elmi əsaslarla gətirilməsini vacib bir problem kimi qarşıya qoyur və bu da
təhsildə texnoloji yanaşmaların tətbiqini aktuallaşdırmağa imkan yaradır. İstər qabaqcıl təcrübənin,
istərsə də xarici ölkələrin təhsil sahəsindəki yeniliklərin öyrənilməsi sistemli və ardıcıl pedoqoji
araşdırmaların aparılması üçün vacib hesab edilir. Təcrübə və müşahidələr sübut edir ki, müasir təlim
texnologiyaları üçün aşağıdakılar vacib və məqsədəuyğundur :
Müəllimin özünün fəallığı vasitəsilə şagirdin yaradıcı fəallığa cəlb edilməsi;
Şagirdin aktiv fəaliyyəti və bu zaman onlara elementlər bacarıqların aşılanması;
Müəllimin şagirdlərlə və şagirdlərin bir-biri ilə əməkdaşlığı;
Hərəkətli, süjetli, musiqili didaktik rollu oyunlardan istifadə, sosial bərabərliyin və psixoloji şəraitin
yaradılması;
Müəllimin təqdim etdiyi tematik materialın şagirdin yaradıcı təfəkkürünə və milli düşüncə tərzinin
formalaşmasına təsir etməsi.
Müasir təlim texnologiyalarına əsasən şagirdlərdə aşağıdakı keyfiyyətləri inkişaf etdirmək lazimdir:

Müstəqil düşünmək, sərbəst fikir söyləmək

Öz təcrübəsini və biliyini təhlil etmək qabiliyyəti

Özünü qiymətləndirmək

Başqalarını dinləmək, müxtəlif fikirlərə hörmət etmək və dözümlü olmaq

Öz fikirlərini arqumentlərlə izah və sübut etmk

Kreativ təfəkkürü inkişaf etdirmək

Birgə həll yollarını müəyyənləşdirmək və qərar çıxarmaq
Fəal təlim texnologiyaları dərsə qədər hazırlıq prosesində müəllimin, dərsdə isə şagirdlərin
fəallığını tələb edir. Müasir təlim texnologiyalarının köməkliyi ilə təlimin həm təhsilləndirici, həm
inkişafetdirici, həm də təqbiyələndirici funksiyaları özünü daha qabarıq şəkildə büruzə verir və
təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə səbəb olur.
Fəal təlim şagirdlərin fəal irak fəaliyyətinə əsaslanan və təhsil prosesinin digər iştirakçıları ilə
əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirilən təlimi nəzərdə tutur.
Çox vaxt bu anlayışın sinonimi kimi “interaktiv təlim metodları” anlayışından da istifadə olunur.
Fəal (interaktiv) təlim – tədrisin və idrak fəaliyyətinin təşkili və idarə olunması metodlarının
məcmusudur. Bu təlim üçün aşağıdakı cəhətlər səciyyəvidir:
Şagirdlər üçün səərbəst təlim mühitinin yaradılması
Müəllim tərəfindən planlı şəkildə idraki problem situasiyasının yaradılması;
Problemin həlli prosesində şagirdlərin fəal tədqiqatçı mövqeyinin yaradilması və stimullaşdırılması;
Şagirdlər üçün yeni və zəruri olan biliklərin əldə edilməsi və mənimsənilməsi üçün zəruri şəraitin
yaradılması.
Fəal təlim şagirdlərin yaddaşının yalnız yeni elmi biliklərlə zənginləşdirilməsinə deyil, həm də
təfəkkürün müntəzəm inkişaf etdirilməsi əsasında onlarda mühüm bacarıq və vərdişlərinin, şəxsi
keyfiyyət və qabiliyyətlərin qazanılmasına yönəlib. Bu zaman şagirdlər müəllim rəhbərliyi altında,
xüsusi seçilmiş, asan başa düşülən yadda qalan və ən vacib təlim materialının öyrənilməsi prosesində
fakt və hadisələrin səbəblərini aşkar etməyi, nəticə çıxarmağı, mühüm və dərin ümumiləşdirmələr
aparmağı öyrənirlər. Şagirdin mövqeyi – “kəşf edən”, “tədqiqatçı” mövqeyidir; o, gücü çatdığı
məsələlər və problemlərlə rastlaşdığı halda ounları müstəqil tədqiqat prosesişəraitində həll edir.Belə
ki, şagirdlər bilikləri fəal axtarış və kəşflər prosesində mənimsəyərək bu prosesdə tədqiqatçı kimi
çıxış edirlər.
Ümumiyyətlə interaktiv təlim dərsdə yaranan şagirdlərarası öyrənmə ünsiyyəti və əməkdaşlığı,
müəllim-şagird birliyini nəzərdə tutur. İnteraktiv metodlar isə təlim prosesində öyrənmə və
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anlaşmaya, bacarıq və keyfiyyətlərə şagirdlərin yiyələnməsinə həyata keçirən üsullar, tərzlər, işlər,
yanaşmalar, vasitələrdir . 2005-ci ildən etibarən Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Mədəd
Azərbaycan Humanitar Təşkilatının (RELİEF) birgə layihəsi olan Müəllimlərin Peşəkarlıq
Səviyyəsinin Təkmilləşdirilməsi Təlimlərində Respublika müəllimləri mərhələ-mərhələ
Konstruktivlik, interaktiv təlimlərlə, müasir pedaqoji texnologiyalarla yaxından tanış edilirlər.
Təlimlərin praktik əhəmiyyəti çox böyükdür. Fəal təlim prosesində şagirdlər tamhüquqlu iştirakçı
olmaqla, qazanılan bilikləri axtarışlar və kəşflər hesabına mənimsəyirlər. Fəal təlim metodları bir sıra
xüsusiyyətləri ilə seçilir:
1.
Şagirdlərin fəal öyrənmə mövqeyi.
2.
Təfəkkürün müstəqilliyi və sərbəstliyi.
3.
Əməkdaşlıq və qrupda qarşılıqlı fəaliyyət.
4.
Həyati məqsədlərə nail olmaq üçün biliklərin yaradıcı tətbiqi.
Qeyd olunan xüsusiyyətlər şagirdlərin təlim əməyi üzrə hazırlığının başlıca amilləridir.
Fəal təlim zamanı müəllim şagirdlərə fərdi yanaşmalı, onların bilik, bacarıq və vərdişlərinin
inkişafı üçün daha səmərəli tədris üsullarından, informasiya texnologiyalarından istifadə etməlidir.
Fəal təlim metodunun tədris prosesinə daxil edilməsi şagirdlərin passivliyinin aradan
qaldırılmasına, lazım olan təfəkkür xüsusiyyətlərinin və yaradıcılığın formalaşdırılması və təlim
keyfiyyətinin yüksəldilməsinə şərait yaradır.
Fəal təlimin səmərəsinin artamsına təsir edən əsas amilləri nəazərdən keçirək:
Şagirdlərin idrak fəaliyyəti
Təlim motivasiyası
Təfəkkürə əsaslanmaq
Biliklərin müstəqil, məhsuldar və yaradıcı şəkildə əldə edilməsi və mənimsənilməsi
Fəal təlimin tətbiq edilməsi məktəbdə şəraiti dəyişərək şagirdlərin özünə inamını artırır,
şəxsiyyətarası münasibətləri yaxşılaşdırır, məktəbə və oxumağa olan münasibəti daha müsbət edir,
biliklərə müstəqil yiyələnmək və yenilərini əldə etmək, onlardan həyat məqsədlərinə çatmaq üçün
istifadə etmək vərdişlərini formalaşdırır.
Təlim prosesində təfəkkürün fəallaşdırılması nəticəsində həmçinin:

Bilikləri daha müstəqil, sərbəst qavranılır və mənimsənilir;

Məntiqi, tənqidi və yaradıcı tərəkkür, habelə problemlərin həlli və qərar qəbul edilməsi üzrə
vərdişlər formalaşdırılır;

Elmi-tədqiqat vərdişləri formalaşdırılır;

Qarşılıqlı hörmət hissi və əməkdaşlıq vərdişləri aşılanır.
Beləliklə, fəal (interaktiv) təlimin zəruriyyəti birinci növbədə ondan ibarətdir ki, şəxsiyyətdə belə
bir qabiliyyətlərinin formalaşdırılması daim dəyişən şəraitə uyğunlaşma və onun həyata effektiv daxil
olmasına imkan yaradır.
Dünya təcrübəsi göstərir ki, fəal təlim metodu müəllim üçün dərsin keyfiyyətini artırmaq üçün
vacib bir vasitə ola bilər. Bu metodşagirdlər üçün dərsi çox maraqlı və cəlbedici edir. Fəal təlim
həmtəlimin məzmununun öyrənilməsini, həm də məzmunun tətbiqini daha səmərəli edir, şagirdlərin
dərketmə fəaliyyətini daha da fəallaşdırır. Şagirdlərin öyrənməyə həvəsi və naliyyətləri artdıqca,
müəllimin də fəaliyyəti yüngülləşir. Lakin bu o demək deyil ki, müəllimin zəhməti azalır. Fəal dərsin
hazırlanması müəllimdən planlaşdırma mərhələsində daha çox zəhmət tələb edir.
Fəal təlimin üstünlüklərinə baxmayaraq, müəllim ənənəvi (izahedici-illüstrativ və reproduktiv)
metodlardan istifadəsindən tam imtina etməməlidir. Təlimin məqsədindən, məzmunundan,
şagirdlərin hazırlığından asılı olaraq müəllim öz seçimini etməlidir. Məsələn, müəllim bacarıq və
vərdişlərin formalaşması məqsədini qoyursa, o daha çox reproduktiv (təkrarlama və model üzrə iş)
metodu üstün tuta bilər. Əgər 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 onları şərh etmək və s.) salmaq mümkündür və
məqsədəuyğundur.
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Konstruktiv təlimlə qurulan və keçirilən dərslər öz quruluşu etibarı ilə fəal və interaktiv təlimlə
qurulan dərslərdən seçilir. Fəal təlim - şagird öz təlim fəaliyyəti ilə proqram çərçivəsində bilikləri
mənimsəyir, onu əks etdirir, yenidən tətbiq edir və yadda saxlayır, uyğunluğu tapır. İnteraktiv təlim
- təlim prosesində şagird və müəllimin qarşılıqlı təlim əlaqələri yaradılır, fikir mübadiləsi aparılır,
yeni fikir formalaşdırılır, işlərin düzgün bölgüsü aparılır, məsuliyyət hissi artır, sosial bilik və
vərdişlər aşılanır. Konstruktiv təlimdə - təhsil alan təfəkkür əməliyyatlarının köməkliyi ilə təlim
prosesində sərbəst hərəkət edir, əvvəlki biliklərə istinad edərək “yeni biliklər” sistemi yaradır.
Konstruktiv təlim yaradıcı xarakter daşıyır. Təhsil alanlar öyrədəndən, dərslikdən və digər
mənbələrdən əldə etdiyi informasiyalar üzərində məntiqi əməliyyatlar apararaq öz daxili duyumu,
qavrayışı, başa düşmə qabiliyyəti hesabına xüsusidən ümumiyə istiqamətlənərək yeni biliklər
formalaşdırır.
Dərsdə müasir təlim texnologiyalarını tətbiq etməklə, ənənəvi təlim sistemini dəyişərək ona
tədqiqat xarakteri verməkdən və biliklərin mənimsənilməsi prosesində şagirdi (tələbəni) əsas sima
etmək və onu təlimin subyektinə çevirmək mümkündür. Belə ki, bu prosesdə müəllim biliklərin ədə
edilməsi yolunun bələdçisi, şagird isə tədqiqatçı, bilikləri kəşf edən rolunu oynayır. Müasir təlim
texnologiyaları tədrisin səmərəliliyini artırmağa kömək edir. Əgər öyrənilən biliklər müasir həyatla,
cəmiyyətin inkişafı ilə əlaqələndirilmirsə həmin bilik şagird üçün mənasız yükə çevrilir. Belə olduqda
şagirdlərin elmi biliyə marağı azalır, şüurluluq və fəallıq səviyyəsi aşağı düşür. Ona görə də müəllim
ayrı-ayrı mövzuların öyrənilməsi zamanı keçirilən materialın həyati əhəmiyyətini şagirdlərə başa
salmalıdır. Hər kəsə məlumdur ki, ənənəvi izahedici-illüstrativ izahetmə metodu ilə şagirdlər passiv
olaraq müəllimin hazır şəkildə verdiyi bilikləri əzbərləmiş olur. Bu da uşaqlarda müstəqilliyi,
sərbəstliyi məhdudlaşdırır, şagird təlim prosesinin tam hüquqlu iştirakçısı yox, təlim prosesinin
obyekti olur. Beləliklə, şagirdlər təlimə yaradıcılıqla yanaşmır, onların elmə, elm öyrənməyə
qaldırılmasında müasir təlim texnologiyalarından istifadə etmək daha məqsdəuyğundur.
Fəal dərs təlimdə əsas və aparıcı amillərindən biridir. Dərsin interaktimv metodla aparılmasında
təlim prinsiplərinə əsaslanan dərs mərhələlərinin çox mühüm əhəmiyyətə malikdir.Gəlin onlara nəzər
salaq :
1. Şəxsiyyətə yönəlmiş təlim prinsipi. Nə üçün uşaqlar erkən yaş dövründə daha fəal olurlar? Bir
qədər inandırıcı olmasa da elmi araşdırmalar göstərir ki, insan bütün ömrü boyu qazandığı məlumatın
təxminən 70% -ni 6 yaşa qədər əldə edir. Paradoks ondan ibarətdir ki, məktəbə daxil olduqdan sonra
uşağın idrak fəallığı müəyyən dərəcədə ləngiməyə başlayır. Bu nəyə görə baş verir?
İş ondadır ki, məktəbəqədər dövrdə uşaq dünyanı bir tədqiqatçı kimi dərk edir: o, suallar verir, bu
suallara cavab tapmaq üçün öz imkanı dairəsində müxtəlif məlumat mənbələrindən istifadə edir və
ilk növbədə öz təcrübəsinə əsaslanır. Onu əhatə edən dünyanı müstəqil dərk edərək uşaq öz
maraqlarına görə fəaliyyət göstərir.
Birinci sinfə qəbul olarkən uşaq elə bir təlim mühitinə düşür ki, burada ondan adət etdiyi, təbii olan
öyrənmə metodundan əl çəkmək tələb olunur. Müəllim tələb edir ki, uşaq ona diqqətlə qulaq asıb
dediklərini yadda saxlasın, təlimatlarını dəqiq yerinə yetirsin və bu təlimata aid olmayan sualları az
versin. Bununla şagirdə, demək olar ki, passiv mövqe tutmaq, tətqiqatçı rolundan imtina etmək və
müəllim tərəfindən verilən məlumatla kifayətlənmək təklif olunur. Bu cür təlim prosesinin
mərkəzində şagird yox, müəllim dayanır. Məhz müəllim təlim prosesinin fəal iştirakçısı olur və
şagirdə nəyi və necə dərk edilməsini diktə edir. Bunun nəticəsində şagirdin dərketmə imkanları
məhdudlaşır, onun ehtiyacları, maraq və qabiliyyətləri nəzərə alınmır.
Deməli, şagirdin fəallaşması üçün ilk növbədəi, onun, bir şəxsiyyət kimi təlim prosesinin mərkəzi
obyekti kimi çıxış etməsi vacibdir. Təlim uşağın maraq və tələbatlarına, onun bilik səviyyəsinə,
imkan və qabiliyyətlərinə yönəlməlidir. Müəllim tərəfindən şagirdə şəxsiyyət kimi yanaşılmalı, onun
fərdi cəhətləri nəzərə alınmalı və ona hörmət əsasında münasibət göstərilməlidir.
2. Fəal idrak prinsipi. Tədris prosesi elə təşkil olunmalıdır ki, o, idrak fəallığı, təbii öyrənmə fəaliyyəti
doğursun, şagirdə «ilk kəşf» sevinci keçirməyə imkan versin, onda yeni biliklərə yiyələnmək həvəsi
yaratsın. İdrak fəallığı ilk növbədə təfəkkürün fəallaşdırılması əsasında yaranır. Buna nail olmaq üçün
birinci növbədə təlim prosesində idrak fəallığını stimullaşdıran problemli situasiyalar yaradılmalıdır.
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Uşaqda bu problemin həlli tələbatının yaranması nəticəsində bütün idrak prosesləri də fəallaşır, o,
yeni bilikləri kəşf etməyə yönəlir.
3. İnkişafedici təlim prinsipi. Görkəmli rus psixoloqu, müasir pedaqoji psixologiyanın banilərindən
biri olan L.S.Vıqotskinin nəzəriyyəsinə görə təlim inkişafı qabaqlamalı, uşağın «qarşıdakı (yaxın)
inkişaf zonasına» yönəlməlidir. Bu inkişaf zonasında uşağın potensial imkanları mərkəzləşib, onları
aktuallaşdırmaq üçün xüsusi təlim şəraiti yaradılmalıdır. Buna nail olmaq üçün şagirdlərə imkanlarına
uyğun, lakin bir qədər mürəkkəb tapşırıqları müstəqil həll etmək təklif edilməlidir. Eyni zamanda,
müəllim və digər böyüklər suallar verməklə onları problemin həllinə istiqamətləndirməlidirlər. Yəni
təlim uşağın özünün müstəqil fəaliyyəti və ya böyüklərin köməyi sayəsində bilik və bacarıqları əldə
etmək üzrə aşkarlanan potensial imkanlarının gerçəkləşdirilməsinə yönəlməlidir. İnkişafedici təlim
ilk növbədə təfəkkürü və yaradıcılığı formalaşdırmalıdır.
4. «Qabaqlayıcı təlim» prinsipi. Müasir dövrdə baş verən sürətli dəyişikliklər təlimin qarşısında
şagirdlərin həyata hazırlanması məsələsini daha kəskin qoyur. Bunun üçün ilk növbədə təlim
cəmiyyətin inkişaf meyillərini əks etdirməli və yeni nəsli yaxın gələcəkdə həyat şəraitinə
hazırlamalıdır. Məktəb şagirdə baza bilik, bacarıq və vərdişləri verməklə kifayətlənməməlidir. O,
eyni zamanda onda idraki fəallığı, hər şeyi öyrənmək həvəsi və digər zəruri keyfiyyətləri
formalaşdırmalıdır. Təlim şagirdə zəruri olan informasiyanı müstəqil əldə etməyi, onu yenidən
işləməyi, düzğün istifadə və tətbiq etməyi öyrətməlidir.
5. Təlim-tərbiyə sisteminin çevikliyi prinsipi. Təlim-tərbiyə sisteminin çevikliyi ilk növbədə onun
real şəraitə uyğunlaşmaq qabiliyyətidir. İctimai mühitin və şagirdlərin dəyişən tələbləri nəzərə
alınmaqla, tədris planları və proqramlarının məzmunu, təlim-tərbiyə prosesinin təşkili, pedaqoji
texnologiyaların seçilməsi sistematik olaraq təzələnməlidir. Çevik təlim-tərbiyə sistemində, daha çox
təlimin diferensiallaşmasına, şagirdlər tərəfindən müxtəlif məlumatların işlənilməsi və
mənimsənilməsinə üstünlük verilir. Buna nail olmaq üçün müəllim hər bir şagirdə fərdi yanaşmağa,
təlimdə müxtəlif bilik mənbələrindən və məlumatı təqdimetmə formalarından (görmə, eşitmə, hiss
etmə və s. duyğulara əsaslanan) istifadə etməyə çalışmalıdır. Təlim-tərbiyə sisteminin çevikliyi bir
nəticə olaraq biliklərin daha çox yaradıcı və tətbiqi olmasında öz əksini tapır, şagirdlər təlim
məqsədlərini qoymağa özləri cəhd edirlər.
6. Əməkdaşlıq prinsipi. «Müəllim-şagird» qarşılıqlı münasibətləri sistemində bu subyektlərin hər biri
təlim prosesində tərəf müqabili kimi iştirak etməlidirlər. Əməkdaşlıq ilk növbədə təlim prosesinin
kollegial və dinamik keçməsində öz əksini tapır. Əgər şagird təlim prosesində müəllimlə
bərabərhüquqlu şəxs kimi çıxış edirsə, bu onun fəaliyyətində yeni bir keyfiyyət yaradır: şagirdin
özünə inamı artır, o öz fikrini çatdırmağa qorxmur, öz potensial imkanlarını gerçəkləşdirir.
Əməkdaşlıq prinsipi müəllimdən tələb edir ki, o, şagirdin qiymətləndirilməsində daha çox
dəstəkləyici qiymətlərdən istifadə etsin. Əməkdaşlıq təlim mühitini şagird üçün daha əlverişli,
fəallaşdırıcı və ruhlandırıcı edir.
7. Dialoji təlim prinsipi. Məsələlərin birgə həlli gedişində özünün və qrup üzvlərinin fikirlərini,
imkanlarını və təcrübələrini bölüşə bilmək və bundan qarşılıqlı faydalanmaq məqsədi ilə hər bir
şagirdin müzakirələrdə və qrupun işində iştirakı təmin edilməlidir. Təlim prosesində bütün şagirdlərin
müxtəlif nöqteyi-nəzərlərini və fikirlərini nəzərə almaqla, dialoji təlim fikir müxtəlifliyinə, tədrisin
məzmununu daha da zənginləşdirməyə imkan yaradır, nəticəçıxarma prosesinə müsbət təsir edir.
Bu prinsiplərin həyata keçirilməsi sagirddə səmərəli həyat fəaliyyətinin formalaşması və onun
aramsız dəyişən şəraitə uyğunlaşması üçün təsiredici zəruri bacarıqların əldə olunmasına şərait
yaradır. Bütün bu prinsiplərin təlim prosesində ən dolğun şəkildə tətbiqi fəal(interaktiv) təlim
metodları vasitəsilə mümkündür.

60

THE CONTEXT AND ESSENCE OF ACTIVE TRAINING
SUMMARY
N.N. Mehtiyeva
This article deals with active training ,modern lesson structure, functions of teachers during tne
lessons and the students` activity. Active training is very useful to develop the students ` abilities of
knowledge . It demands from teachers to be creative , to have a good cooperation with their students
and to control their lessons with responsibility.

КОНТЕКСТ И СУЩНОСТЬ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
РЕЗЮМЕ
Н.Н. Мехтиева
Это статья посвящена активному обучению, структуре современного урока, функциям
учителей во время урока и деятельности студентов. Активное обучение очень полезно для
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(креативными), хорошо ладить со студентами ( хорошо сотрудничать) и с ответственностью
контролировать свои уроки.
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Giriş.
“Dövlət ,ölkə nə qədər çox xalqı birləşdirsə ,bir o qədər zəngin olur,çünki onların hər
biri...ümumdünya mədəniyyətinə və sivilizasiyasına öz töhfəsini verir”. HEYDƏR ƏLİYEV
Bakı Beynəlxalq Multikultiralizm Mərkəzinin yaradılmasında məqsəd tolerantlığın bir həyat
tərzinə çevrildiyi Azərbaycan gərçəkliyinin mədəni,sosial ,siyasi mahiyyətini öyrənmək ,etnikmədəni ,dini müxtəlifliyin tolerant əsaslarının elmi təhlilini aparmaq və qorunub saxlanması yollarını
müəyyənləşdirmək,təhsil,elm mədəniyyət və digər sosial sahələrdə özünü göstərən çatışmazlıqların
sistemli şəkildə aradan qaldırilması istiqamətində layihələr keçirməkdir.Prezident İlham Əliyevin
təçəbbüsü ilə multikulturalizm dövlət siyasətinin ən önəmli istiqamətlərindən birinə çevrilib .Artıq
paytaxt Bakı qlobal əhəmiyyətli humanitar məsələlərin öz həllini tapdığı məkandır .Təsadüfü deyil
ki, dövlətimizin başçısının Sərancamı ilə 2014-cü ilin fevralın 28-də Azərbaycan Respublikasının
millətərarası ,multikulturalizm və dini məsələlər üzrə Dövlət Müşavirliyi Xidməti təsis edildi.Eyni
zamanda ,multikulturalizmin dövlət siyasətinin əsas komponentlərindən biri kimi
dəyərləndirilməsinin nəticəsidir ki,2014-cü il mayın 15-də Azərbaycan Prezidentinin Fərmanı ilə
Bakı Beynəkxalq Multikulturalizm Mərkəzi yaradıldı.Mərkəzin əsas məqsədi tolerantlığın və mədəni
,dini,linqvistik müxtəlifliyin qorunmasını təmin etmək ,habelə Azərbaycan dünyada multikulturalizm
mərkəzi kimi tanıtmaq və mövcud multikultural modelləri tədqiq və təşviq etməkdir.Mərkəzin
yaranması ilə bağlı Fərman may ayından başlayıb.Amma bu qısa müddətdə Mərkəz xeyli tədbirlər
keçirməyə müvəffəq olub .Belə ki ,16 noyabr Beynəlxalq Tolerantlıq Günü münasibətilə ölkəmizin
bütün bölgələrində silsilə tədbirlər,Bakıda isə yekun konfrans keçirilib.” Mən fəxr edirəm ki,
azərbaycanlıyam” mövzusuna həsr edilən və müvafiq icra hakimiyyətləri ilə birlikdə keçirilən region
toplantılarında milli azlıqların nümayəndələri ,dini icma rəhbərləri ,ziyalılar iştirak edərək
müzakirələr aparıb ,maraqlı təkliflər irəli sürüblər.Mərkəz,eyni zamanda ,Beynəlxalq Tolerantlıq
Günü ilə əlaqədar ölkəmizin ,eləcə də dünyanın bu sahə üzrə aparıcı mütəxəssislərinin qatıldığı
“virtual dəyirmi masa”təşkil edib.Bakıda keçirilən yekun”dəyirmi masa”da Azərbaycandakı
multikultural cəmiyyətin üstün məziyyətləri müzakirə olunub.[4]
Avropa və bəzi qərb dövlətləri multikulturalizmi idarə etməyin kifayət qədər mürəkkəb
kulturoloji vəzifə olması ilə əlaqədar ondan imtina etmişlər.Bəzi xalqların nümayəndələri bu və ya
digər dövlətlərin milli mədəniyyətinə nə assimilyasiya ,nə də inteqrasiya olmağı arzu etmirlər.Bu
vəzifənin həlli üçün bütün dünyada “Homo sapiens” tipli insandan “Homo culturalies”tipli insana
keçid beynəlxalq proqramının bütün dünyada işlənib hazırlanması və tətbiq edilməsi zəruridir.Olsun
ki,Azərbaycan multikulturalizm ənənəvi siyasətinin çox yaxşı modelidir.[ 2. Səh 13 ].Bunu
multikulturalizm siyasətinin tətbiq olunduğu ölkəri müqaisə edərək daha yaxşı göstərmək olar.İlk
növbədə multikulturalizmin Amerikan modelinə baxaq.1960-cı illərin ortalarından etibarən ABŞ
anqlo-saksonları immiqrantlarla bir yerə qatan bir növ “ əridici qazan” (“melting pot”) rolunu
oynayırdı.Bu “qazanda” anqlo-saksonlar üstün mövqeyə malik idilər.Lakin bir müddət keçdikdən
sonra vəziyyət tamamilə dəyişdi.”Əridici qazan “proqramı multikulturalizm ideologiyası ilə əvəz
olundu .Göründüyü kimi Azərbaycanda əsrlərdən bəri mövcud olan ,üstəlik ilkin dövrlərdə heç bir
siyasət olmadan yaranan ,lakin dövlət siyasəti nəticəsində daha da möhkəmlənən ,az qala xalqın heyat
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tərzinə çevrilən multikultiralizm Azərbaycanın milli dəyəridir.Başqa bir ölkənin multikulturalizmini
-misal olaraq İsveçi təhlil edək.
Multikulturalizmin İsveç modelinin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki,cəmiyyətdə mədəni müxtəlifliyin
saxlanılmasında dövlət fəal rol oynayır.Dövlətin bu cür fəallığı ilk növbədə ölkədəki konkret siyasi
durumla əlaqədardır.Belə ki, İsveçdə uzun müddət çox güclü siyasi mövqeyə malik Sosial –Demokrat
partiyası hakimiyyətdə olmuşdur.1976-cı ildə İsveç höküməti əcnəbilərə səs vermək hüququ
verdi.1997-ci ildə qəbul olunmuş “İmmiqrasiya haqqında Qanun” isə İsveçi multikultural cəmiyyət
kimi qələmə verir.İsveçin multikultural siyasətinin əsas istiqamətləri –dil və təhsil
strategiyalarıdır.Bu strategiyalar immiqrantları həm öz doğma dillərini, həm də İsveç dilini
öyrənməyə sövq edir.İsveç höküməti ölkədəki mədəni mütəlifliyə vacib və zəruri olan bir reallıq kimi
yanaşır.[ 6 ].İsveçdə milli azlıqlara səs vermək hüququnu 1976-cı ildə qəbul etmişdir,hansı ki, 1918ci ildə yaranmış AXC-nin İstiqlal Bəyannaməsi tərtib olunarkən onun maddələrindən birində qeyd
olunmuşdur ki,Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti millət,məzhəb ,sinif,silk və cins fərqi gözləmədən
qələmrəvində yaşayan bütün vətəndaşlarına hüquqi-siyasiyyə və vətəniyyə təmin edir.Digər maddədə
qeyd olunur ki , Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ərazisi daxilində yaşayan bil cümlə millətlərə
sərbəstanə inkişafları üçün geniş meydan buraxır.[ 3 ]
Müasir Azərbaycan dövlətinin də əsas prinsiplərindən biri olmuşdur bu.Xalq hakimiyyəti-bu
azadlıq ,bərabərlik və ədalətli ideyaları timsalında azlıqların hüquqlarını və maraqlarını
tanımaqla ,çoxluğun iradəsinə və mövqelərinə uyğun qərarların qəbul olunmasıdır[1.səh.49.]
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin 2016-cı ili Azərbaycanda “Multikulturalizm ili”elan etməsi
bir çox obyektiv amillərdən qaynaqlanır.Birincisi,Azərbaycan əsrlər boyu mədəniyyətlərin
qovuşduğu məkanda yerləşməklə dinlər və sivilizasiyalararası anlaşmada aparıcı rol oynayıb,bununla
bağlı dərin tarixi baza formalaşdırıb.Ölkəmizdə heç vaxt dini və etnik zəmində heç bir qarşıdurma
olmayıb və bu proses indi də uğurla davam etdirilir.İkincisi ,Azərbaycan cəmiyyətindəki dözümlülük
ölkədə nadir tolerantlıq mühiti yaradıb və indi bu,bir nümunə kimi beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini
cəlb edir.Üçüncüsü isə Azərbaycanda mültikulturalizm ənənələrinin inkişafı və möhkəmlənməsi üçün
bütün zəruri siyasi və sosial şəraitin mövcud olmasıdır.
Prezident İlham Əliyev 2014-cü il oktyabrın 2-də IV Bakı Beynələxalq Humanitar Forumunun
rəsmi açılış mərasimindəki nitqində bu barədə deyib:”Multikulturalizm Azərbaycanda həyat
tərzidir.Düzdür ,bu termin nisbətən yenidir.Ancaq əsrlər boyu Azərbaycanda multimədəniyyətli
cəmiyyətlər mövcud olub .Xalqlar arasındakı dostluq və həmrəklik bunun bariz nümunəsidir.Biz bu
gün də çalışarıq ki,öz təşəbbüsümüzlə regionda və dünyada gedən proseslərə müsbət təsirimizi
göstərək”.[ 5 ]
Xülasə.
Nəticədə belə qənaətə gəlirik ki, əsirlərdən bəri Azərbaycanda formalaşan mutikultural dəyərlər
düzgün siyasət nəticəsində daha da güclənmiş,davamlı inkişafı milli azlıqlarla birgə təmin etməyə
zəmin yaratmışdır.Davamlı inkişafın insan inkişafı göstəricisi amilləri olan-təhsil,sağlamlıq,gəlir
məsələlərinə Azərbaycanda olan milli azlıqların nümayəndələri bu göstəricilərə onlara bu şəraitin
yaradılmasının nəticəsi olaraq müsbət təsirlər edə bilmiş,həm özləri inkişaf edir,həmçinin birgə
yaşayışın nəticəsində ümumi inkişaf,irəliləyiş əldə olunur.Bütün bunlara dövlət siyasətinin düzgün
strategiyadan yürüdülməsinin qələbəsi adlandırmaq olar.
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STRENGTHENING OF THE TRADITIONS OF MULTICULTURALISM
IN AZERBAIJAN AS A STATE POLICY
SUMMARY
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As a result,we come to the conclusion that multicultural values that have been formed in
Azerbaijan since centuries have become stronger as a result of the right policy and have created a
basis for sustainable development with national minorities .Representatives of national minorities in
Azerbaijan ,who are the indicators of sustainable human development -education ,health,and
income ,have been able to make positive impacts on these indicators as a result of the creation of
these conditions and develop themselves as well as the overall development and progress achieved
through coexistence .A state policy can be called a triumph of the right strategy.
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Ədəbi tənqidin predmeti,məqsəd və vəzifələri,Azərbaycan ədəbi tənqidinin inkişaf mərhələləri.
-Azərbaycan ədəbi tənqidinin qaynaqları.Qədim və orta əsrlərdə estetik fikir.
Avesta kitabı.Xətib Təbrizi,Yusif Tahir oğlu Xoylu,Eyn-əl-Quzat Miyanəçi,Əbdül Vəhab
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Təbrizi,Əvhədi Maragai,Şah İsmayıl Xətai və.s kimi sənətkarların yaradıcılıgında ədəbi tənqid
nümunələri.
-Milli ədəbiyyatın özünüidrak tarixi olaraq ədəbi tənqid milli ədəbiyyat haqqında elmi-nəzəri-estetik
fikrin tarixini izləmək,sistemləşdirmək və ümumiləşdirməyə xidmət edən elm sahəsidir.
-Tənqid tarixinin ədəbi proseslə,ictimai,estetik və fəlsəfi fikrin tarixi ilə əlaqəsi.
-Professional ədəbi tənqidin banisi olan Mirzə Fətəli Axundovun həyatı haqqında ümumi məlumat
Mirzə Fətəli Axundovun 1812 -ci ildə Nuxada anadan olması, Mirzə Şəfidən dərs alması,Şəkidə rus
məktəbində təhsil alması,dövlət orqanlarında çalışması və s.
-Mirzə Fətəli Axundovun yaradıcılığı
Yaradıcılığında ədəbi növün hər üç qolundan istifadə etməsi.Ədəbiyyat tariximizdə
dram,komediya,povest janrlarının əsasını qoyması,remarka,dialoq,monoloq kimi terminləri ədəbiyyata
gətirməsi,professional ədəbi tənqidin əsasını qoyması.Şeir yaradıcılığı
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Qara”)(1852),”Mürafiə vəkillərinin hekayəti”(1855)”.”Aldanmış Kəvakib”povesti.
“Kəmalüddövlə məktubları” əsəri haqqında ümumi məlumat.
-Mirzə Fətəli Axundovun realist tənqid konsepsiyası və onun Azərbaycan ədəbi fikrinin sonrakı inkişafına
təsiri.
“Yek kəlmə”haqqında,”Mollayi-Ruminin və onun təsnifinin babında”,”Kritika.Yüksək İranın “Millət
“qəzeti”,”Nəzm və Nəsr”,”Molla Ələkbərlə mübahisə” adlı məqalələri və s.
-Mirzə Fətəli Axundovun realist tənqid konsepsiyasının əsas müddəaları-forma və məzmun vəhdəti,Vaqif
və Zakir realizmi,bədii əsərin məzmununda tənqidin yeri,klassik ədəbiyyata münasibət,ənənə və
novatorluq,həyat həqiqəti və gerçəkliyin əksi.
-“Kəmalüddövlə” məktubları əsərində qoyulan tənqidi məsələlər
“Kəmalüddövlə məktubları”əsərində dinə münasibət məsələsi,əlifba islahatı məsələsi və bu əsərdə irəli
sürülən digər tənqidi məsələlər.
-Mirzə Fətəli Axundov yaradıcılığında əlifba məsələsi,”Əlifba” islahatı.
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“Kitabi-Dədə Qorqud” un tədqiqat tarixi.
Fərmanova Səbinə Söhbət qızı
Odlar Yurdu Universiteti
Açar sözlər: şifahi xalq ədəbiyyatı, dastan, xalq yaradıcılığı, türk dünyası, ədəbiyyat, söz sənəti,
ədəbi yaradıcılıq, incəsənət
Key words: oral folk literature, saga, nation creativity, Turkish world, literiature, word art, literary
creativity, art
Ключевые слова: устная народная литература, сага, народное творчество, Турецкий мир,
литература, искусство речи, литературное творчество, искусство
Kökləri mifoloji dünyagörüşünə əsaslanan Dədə Qorqud dastanları B.E. XI yüzilliyində "KitabiDədəm Qorqud" adı altında yazıya alınmış və əlimizdə olan nüsxələr isə XVI əsrdə üzü köçürülmüş
əlyazmalarıdır. Abidəni ilk dəfə olaraq tədqiqata cəlb etmiş alman şərqşünası Fridrix fon Ditsin
fikrinə görə, buradakı bəzi mifoloji süjetlər, məs,Təpəgöz süjeti qədim Yunanıstanda yaranmış
analoji süjetlərə qida vermişdir. "Kitabi-Dədə Qorqud"dakı Təpəgöz obrazı Homerin "Odisseya"
dastanındakı Polifem obrazı ilə müqayisədə olduqca qədimdir. Ta qədimdən zamanlardan indiyədək
"Kitabi-Dədə Qorqud"un iki əlyazması məlumdur. Bunlardan biri alman şərqşünası F. fon Dits
tərəfindən İstanbuldan Almaniyaya aparılmış və Drezden şəhərinin kitabxanasına bağışlanmış
müqəddimə və on iki boydan ibarət olan Drezden nüsxəsi, o biri isə XX əsrin 50-ci illərində
Vatikanda tapılmış bir müqəddimə və altı boydan ibarət nüsxədir. Elmə XIX əsrdən məlum olan
"Kitabi-Dədə Qorqud"un hələ ki, iki əlyazma nüsxəsi (Drezden və Vatikan) məlumdur. Drezden
nüsxəsi üzərində sonradan "Kitabi-Dədə Qorqud əla lisani taifeyi-oğuzan" ("Oğuz tayfaları dilində
Dədəm Qorqud kitabı") yazılmışdır və yeni bir nüxsəsisinin əsası 1556-cı ildə qoyulmuş Drezdendəki
Kral Kitabxanasından alınıb ,1972-ci ilin avqustunda Bakıya gətirilib Azərbaycan Elmlər
Akademiyasına verilib və Əlyazmalar İnstitutunda daha yaxşı,təfsilatlı tədqiq olunmuşdur. Həmin bu
nüsxə müqəddimə və 12 boydan, Vatikan nüsxəsi isə eyni müqəddimə və 6 boydan ibarətdir.
Görünür ki, hər 2 nüsxə daha qədim və naməlum bir nüsxədən köçürülmüşdür. Eyni zamanda
Azərbaycan EA Əlyazmalar İnstitutunda "Dədə Qorqud"un dünyada üçüncü əlyazma nüsxəsi
hazırlanmışdır. Dədə Qorqud boylarının əsas mahiyyətini yurdun və xalqın qorunması, xeyir
qüvvələri təmsil edən qədim oğuzların yadelli işğalçılara, şər qüvvələrə qarşı ölüm-dirim savaşı, öz
əhəmiyyətini indi də itirməyən, qoruyub saxlayan bir çox əxlaqi-didaktik görüşlər təşkil edir.Qeyd
etmək lazımdır ki, keçən yüzilliyin 50-ci illərində sovet totalitar rejiminin ideoloji basqısı altında
"Dədə Qorqud" eposu milli ədavəti qızışdıran bir ədəbi abidə kimi qadağan edilmiş, yalnız 60-cı
illərin əvvəllərində "bəraət" ala bilmişdir.
"Kitabi-Dədəm Qorqud" eposunun bizə gəlib çatmış əlyazma nüsxələrinin köçürülmə tarixi XVI əsr
kimi müəyyən edilib. Boylarda orta əsrlər dastanlarımız kimi, nəsr və şeir parçaları növbələşsə də,
həmin şeir parçaları orta əsrlərin poetika qanunlarına çox az uyğun gəlir. Bəzi tədqiqatçıların fikrinə
görə, "Kitabi-Dədə Qorqud"da vaxtilə bəzi digər qədim türk dastanları kimi başdan-başa şeirlə
yaradılmış, sonra isə yaddaşlarda ancaq əsas motivləri qaldığından, yazıya köçürülərkən nəsrlə bərpa
edilmişdir. V.V.Bartold 1894-1904-cü illərdə isə əsərin 4 boyunu rus dilinə çevirərək çap etdirmişdir.
O, 1922-ci ildə dastanın tərcüməsini tam şəkildə başa çatdırmışdır; həmin bu tərcümə 1950-ci ildə
Bakıda(H.Araslı və M.Təhmasibin redaktəsi ilə), 1962-ci ildə isə Moskvada nəşr olunmuşdur...
1952-ci ildə E.Rossi isə Vatikan kitabxanasında əsərin daha bir nüsxəsini tapıb İtalyanca tərcüməsi
ilə birlikdə nəşr etdirmişdir. "Kitabi-Dədə Qorqud" Türkiyədə ilk dəfə olaraq 1906-cı ildə Kilisli
Müəllim Rifət, Azərbaycanda isə 1939-cu ildə akademik H.Araslı tərəfindən nəşr olunmuşdur. Daha
sonralar əsər ingilis, alman, fars dillərinə tərcümə edilmiş, İngiltərədə, İsveçrədə,Amerika Birləşmiş
Ştatları-nda və İranda çapdan çıxmışdır.1951-ci ildə"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanı Azərbaycanda və
Türkmənistanda "xalq düşməni" elan edilərək oxunması yasaqlanmışdı.İnkişaf etmiş Sosializm
cəmiyyətində feodalizm dövründən qalmış sənət nümunəsinə yer tapılmadı. Azərbaycanda 1957ci,Türkmənistanda isə 1980-ci ildə bəraət qazanmışdır.
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"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanı XI-XII -əsrlərdə və daha əvvəllər isə Azərbaycanda baş vermiş
hadisələrlə səsləşir. Dastandakı hadisələrin əksəriyyəti Dəmirqapı Dərbənd, Bərdə, Gəncə, Dərəşam,
Əlincə, Qaradağ, Göyçə gölü və s. yerlərdə cərəyan edir. "Kitabi-Dədə Qorqud"u yazıya köçürən şəxs
dastanda Dədə Qorqudu bu dastanların yaradıcısı, həm də iştirakçısı kimi təqdim edir. Bayat elindən
çıxmış bu bilicini oğuzun müşkül məsələlərini həll edərək gələcəkdən xəbər verdiyini göstərir. Bəzi
məlumatlara görə Dədə Qorqudun məzarı Dəmirqapı Dərbənddə yerləşir. XVII əsrin görkəmli
səyyahları olan Övliya Çələbi və Adam Olearinin "Səyahətnamə"lərində bu fakta rast gəlmək
mümkündür.
"Kitabi-Dədə Qorqud" boylarında Dədə Qorqud şücaət göstərən igidlərə ad qoyur, çətin zamanlarda
xalqın köməyinə çatır, müdrik məsləhətləri ilə onlara yol göstərir. Dədə Qorqud adı, eyni
zamanda,qopuzla bağlıdır. Dastanlarda oğuzun yaşlı (Qazan xan, Dirsə xan, Qazılıq Qoca, Bəkil,
Baybecan, Aruz, Qaragünə) və gənc (Beyrək, Uruz, Basat, Yeynək, Səgrək, Qarabudaq, Əmran) nəslə
mənsub qəhrəmanlarından söhbət açılır. Qəhrəmanlıq ruhu abidənin əsas qayəsini təşkil edir. "KitabiDədə Qorqud" yarandığı dövrün adət-ənənələri, köçəri həyat tərzi və s. haqqında tarixi-etnoqrofik
məlumatla zəngindir.
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanı qadına yüksək münasibəti ilə seçilir. Eposun qəhrəmanlıq ruhu qadın
obrazlarının davranışlarında da özünü aydın göstərir. Dastanda ana obrazı xüsusən diqqəti cəlb
edir.Ana obrazı vətən rəmzi kimi ümumiləşdirilir,ana haqqı Tanrı haqqı kimi qiymətləndirilir.
Azərbaycan xalq bədii təfəkkürünün abidəsi olan "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarının poetik dili
bədii təsvir vasitələri ilə zəngindir. Onlarda xalq dilinin incəliklərindən,atalar sözü, məsəl və
idiomatik ifadələrindən bol-bol, məharətlə istifadə olunmuşdur. "Kitabi-Dədə Qorqud" Azərbaycan
türkcəsinin tarixini öyrənmək baxımından zəngin qaynaqdır.
"Kitabi-Dədə Qorqud” bahadırlıq, qəhrəmanlıq dastanıdır. Buradakı təsvir olunan boylar orta əsrlərin
ilkin çağlarının həyatı ilə bərabərləşir. Əhvalatlar el ağsaqqalı Dədə-Qorqudun dilindən söylənilir.
Əsərdə oğuzların hərbi yürüşləri, inam və görüşləri, barış və savaşları, adət və ənənələri, köçəri və
oturaq həyatı bədii şəkildə əksini tapmışdır. Oğuz elinin başçısı Qamğan oğlu Bayındır xandır. Onun
əsərdə ancaq adı çəkilir, onunla bağlı heç bir əhvalat söylənilmir. Oğuz elinin baş qəhrəmanı isə Ulaş
oğlu Qazan Xan və onun ətrafında olan bahadırlardır. El-obanı yağılardan və azğın kafirlərdən
qorumaq, doğma yurdun şərəfini qorumaq onların üzərinə düşür. Düşmənləri diz çökdürən oğuzlarda
daxili ziddiyyətlərdə mövcuddur və onların faciəsi də bu daxili ədavət və ziddiyyətlərdən yaranır. Öz
dayısının başını kəsən Salur Qazan bununla xəyanətlə öldürülmüş Bamsı Beyrəyin qanını alsa da,
yenə də oğuzun oğuza əl qaldırması faciədir, arzuolunmaz hadisədir. "Kitabi - Dədə Qorqud”un hər
bir boyunda oğuz igidinin qəhrəmanlığından danışılır. Hadisələr yay-qış qarı-buzu əriməyən Qazlıq
dağında, alınmaz Əlincə qalasında, Şərurda, Dərbənddə, Gəncədə, Bərdədə, Dərəşamda, Qaraçquda,
Aladağda, Ağcaqalada, Göyçədə, Bayatda baş verir və bütün bunlar onu sübut edir ki, "Kitabi - Dədə
Qorqud” məhz Azərbaycan xalqının sənət abidəsi və söz abidəsidir. Əsərdəki bir çox yer-yurd adları
bizim günümüzdə də həmin adlarla tanınmaqdadır.Oğuzlar üçün yurd, Vətən sevgisi, torpaq hər
şeydən yüksək,əziz və dəyərlidir. Onlar hər an,hər vaxt doğma el-oba uğrunda canlarından keçməyə
hazırdırlar. Oğuzlar həmçinin, öz qonşularına qarşı da mərddirlər. Onlar başqasının torpağına heç
vaxt hücum etmir, sərhədlərini pozmurlar.Ancaq düşmən xəyanət edib qəfil hücum etdikdə oğuz
igidləri hamılıqla Vətənin müdafiəsinə qalxır, düşməni tarmar edirlər. Dar gündə Vətən sevgisi
oğuzlara öz aralarındakı incikliyi unutdurur, onları daha da birləşdirir. Oğuzlarda həmişə qadına,
anaya yüksək ehtiram və məhəbbət vardır.Dastanda ana haqqı tanrı haqqına bərabər tutulur. "Salur
Qazanın evinin yağmalanması boyu” nda Qazan xan düşmənlə qarşılaşarkən hər şeydən vardövlətindən keçir, lakin anasından keçmir. Oğuzun qadınları, qızları da ismətli, namuslu el qızlarıdır.
Oğuzlar həmişə çətinə düşəndə tanrıya sığınır, onu köməyə çağrırlar. Tanrı da hər dəfə oğuzların
köməyi olur, onları çətinliklərdən çıxarır. "Kitabi-Dədə Qorqud” oğuzların dastana çevrilmiş
tarixidir. Dastanda hər sözün, ifadənin, adın dərin mənası vardır və bunların hamısının arxasında
soykökümüz olan oğuzların keçmiş tarixi durur.“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının Azərbaycan
xalqının ictimai-siyasi və mədəni həyatında mühüm rolunu nəzərə alan görkəmli dövlət xadimi
Ümummilli lider Heydər Əliyev dastanların dünya miqyasında təbliği, əks etdirdiyi vətənpərvərlik
ideyalarının genişləndirilməsi üçün “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının 1300 illiyi haqqında 20 aprel
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1997-ci ildə xüsusi fərman imzalamışdır. Bu fərman əsasında həyata keçirilmiş genişmiqyaslı
tədbirlər, sözün əsl mənasında, “Dədə Qorqud” dastanlarının yenidən doğuluşu və əbədiyyət
qazanması hadisəsinə çevrilmişdir. Həmin tarixi fərmandan sonra Dədə Qorqudun adının
Azərbaycanda, həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında əbədiləşdirilməsi sahəsində müxtəlif
tədbirlər həyata keçirilmişdir. İki cildlik “Kitabi-Dədə Qorqud” ensiklopediyasının, onlarla kitab və
monoqrafiyaların nəşri, beynəlxalq və respublika səviyyəli konfrans və simpoziumların keçirilməsi,
dünyanın tanınmış qorqudşünas alimlərinin Azərbaycana gəlməsi və tədbirlərdə iştirak etmələri 1300
illik yubileyin yüksək səviyyəsindən xəbər verirdi. Naxçıvan şəhərində 1999-cu ildə Dədə Qorqudun
abidəsinin ucaldılması, Naxçıvanda və Van şəhərində beynəlxalq simpoziumun keçirilməsi,
simpoziumda elm adamları ilə birgə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin və dövlət
nümayəndələrinin iştirak etmələri bu işə çox böyük əhəmiyyət verildiyini bir daha göstərirdi.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri zamanı Naxçıvan
şəhərindəki Dədə Qorqud abidəsini ziyarət etməsi “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının, onun
qəhrəmanlarının Azərbaycan Respublikası üçün nə qədər önəmli olduğunun bariz nümunəsidir.
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi kursunu və strateji
xəttini ən yüksək səviyyədə həyata keçirir. Ölkə rəhbəri “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarına
münasibətində də ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi siyasəti yaradıcılıqla inkişaf
etdirir və Dədə Qorqudun adının əbədiləşdirilməsinə dair ölkə miqyasında tədbirləri ardıcıl olaraq
həyata keçirir. Prezident İlham Əliyevin 2004-cü ildə Belçikanın paytaxtı Brüssel şəhərində, Dünya
Gömrük Təşkilatının iqamətgahı qarşısında Dədə Qorqud abidəsinin açılışında iştirak və çıxış etməsi
möhtəşəm eposa verdiyi dəyərin yüksək ifadəsi oldu.
Dövlət başçısının 2007-ci ildə imzaladığı “Azərbaycandakı monumental heykəltəraşlıq abidələri,
memorial və memarlıq kompleksləri haqqında” sərəncama əsasən, Dədə Qorqud heykəli və “Dədə
Qorqud dünyası” tarixi-etnoqrafik kompleksinin yaradılması ilə əlaqədar müvafiq tədbirlərin
görülməsi haqqında tapşırıq verilmişdir. Bakının Nərimanov rayonunda 6 hektar ərazidə Dədə
Qorqud parkı salınmış, parkın mərkəzində “Dədə Qorqud” abidəsi ucaldılmışdır. Azərbaycan
Prezidenti cənab İlham Əliyev 2013-cü il dekabrın 13-də Dədə Qorqud kompleksinin açılış
mərasimində çıxış edərək demişdir: “Kitabi-Dədə Qorqud” Azərbaycan xalqının milli sərvətidir.
Bu əsərdə Azərbaycan xalqının keçmiş həyat tərzi, məişəti, psixologiyası əks olunmuşdur... Bu
dastan hər bir azərbaycanlı üçün əzizdir. Bu abidənin ucaldılması Azərbaycan xalqının bir
daha öz tarixi keçmişinə, mədəniyyətinə olan münasibətinin təzahürüdür...”
Kitabi-Dədə Qorqud eposu Azərbaycan xalqının qədim və bədii abidəsidir.Xalqımızın soykökü,
tarixi, milli mənşəyi,qədim adət və ənənələri, qəhrəmanları və cəngavərliyi barədə ən unikal bu
eposun yaddaşında qorunmaqdadır.Onu ümumən Oğuz türklərinin müştərək eposu da hesab
etmək olar.Eyni zamanda şifahi və yazılı ədəbiyyatda Dədə Qorqud mövzusunun yaranması
təbii və qanunauyğundur.Ancaq böyük əsərlər böyük təsir gücünə malik ola bilər və bu əsərlər
zaman keçdikcə öz süjet və obrazları ilə yeni əsərlərin yaranmasına təkan verir.
Məlum olduğu kimi Azərbaycan xalqının dünya ədəbiyyatına bəxş etdiyi ən nadir incilərdən biri də
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanıdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 20 fevral
2015-ci il tarixli Sərəncamı ilə “Kitabi-Dədə Qorqud” un alman dilində ilk tərcüməsi və nəşrinin 200
illiyi qeyd edilmişdir. Azərbaycan xalq ədəbiyyatının ən qədim yazılı abidələrindən biri olan “KitabiDədə Qorqud” dastanı xalqımızın söz abidəsidir. Bu dastan Azərbaycan xalqının deyil, bütünlüklə
Türk dünyasının möhtəşəm və əzəmətli tarixini yaşadan, onu bu günümüzə qovuşduran ulu sənət
nümunəsidir. Bu bədii söz xəzinəsi olan epos türk xalqlarının tarixi salnaməsi, həyat
ensiklopediyasıdır. Bu əlamətdar tarixi günlə bağlı Azərbaycan Milli Kitabxanası tərəfindən “KitabiDədə Qorqud” biblioqrafik göstəricisi tərtib edilmişdir. Göstəricidə əsasən, 1894-2015-ci illərdə dərc
olunmuş materiallar toplanmışdır. Vəsait 5 hissədən ibarətdir: I hissə “Kitabi-Dədə Qorqud”
dastanının nəşr edilmiş nüsxələri II hissə “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı haqqında III hissə rus
dilində; IV hissə. Digər dillərdə; V hissə - Köməkçi göstəricilər. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı
haqqında” olan bölmə daxildə bir çox yarımbölmələrə ayrılmışdır: “Kitabi-Dədə Qorqud” -1300,
“Dədə Qorqud” dastanında adlar, toponimlər və miflər haqqında, “KitabiDədə Qorqud” dastanlarında
dil və ədəbiyyatşünaslıq məsələləri”, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının tədqiqi tarixindən və
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tədqiqatçıları”, “Dastanda ailə-məişət və tərbiyə məsələləri”, “Kitabi-Dədə Qorqud” bədii
ədəbiyyatda”; “Kitabi-Dədə Qorqud” incəsənətdə” və “Kitabi Dədə Qorqud” dünya
şərqşünaslığında”. Bölmələr və 6 yarımbölmələr daxilində materiallar xronoloji prinsiplə, daxildə isə
əlifba sırasına uyğun olaraq qruplaşdırılmışdır. Vəsaitdən istifadəni asanlaşdırmaq məqsədilə sonda
köməkçi göstəricilər tərtib olunmuşdur. Kitab ədəbiyyatşünas alimlər, tədqiqatçılar, kitabxanaçıbiblioqraflar və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
«Dədə Qorqud kitabı»nın milli yazılı ədəbiyyatın inkişafına təsiri barəsində bir çox tədqiqatçıların
əsərlərində qiymətli fakt və mülahizələr vardır. Lakin bununla belə, H.Həşimlinin yazdığı kimi, yazılı
ədəbiyyatımızda “Kitabi-Dədə Qorqud" motivi indiyədək ayrıca tədqiqat mövzusuna çevrilməmişdir.
Eposun yazılı ədəbiyyata təsirinin çağdaş ədəbi prosesə qədər davam etdiyini qeyd edən müəllif
həmin təsirin iki əsas fonda gerçəkləşdiyini göstərir ; 1. Bir çox əsərdə “Kitabi-Dədə Qorqud” un
ruhu, təsvir üsulu, obrazlarının simvolik məna yükü və s. Olduqca nəzərə çarpmaqdadır; 2. Müxtəlif
janrlarda yazılmış bir çox əsərlər isə bilavasitə dastanın mövzusu, onun ayrı qolları ilə bağlıdır, başqa
sözlə desək, bu qrupa daxil olan bədii materiallar “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı əsasında
yazılmışdır. H.Həşimli daha sonra orta əsrlər ədəbiyyatına üz tutaraq yazır ki, birinci bölməyə aid
yazılı ədəbiyyat materialları sırasında ilk yerlərdən biri XVII əsr şairimiz Heyraninin “Dəlinamə”
məsnəvisinə məxsusdur ki, həmin əsərin əsas qəhrəmanı olan Dəli bir çox xüsusiyyətlərinə görə
“Kitabi Dədə Qorqud” kitabındakı Dəli Domrulu yada saldığı kimi, məsnəvinin ümumi süjeti də
müvafıq boyla həmahəng səslənir. Belə desək düzgün olar ki,“Dəli Domrul boyu” kifayət qədər
mifoloji semantikaya malikdir. “Dəlinamə”dəki mifoloji qat da eyni zamanda dastanın məlum boyu
ilə paraleldir. Xüsusilə əsərdə Dəlinin Əzrayılla mükalimələri və s. bu baxımdan maraq doğurur.
Lakin dastandan fərqli olaraq, Dəli AlləJıla birbaşa mühakiməyə girir və yer üzündəki haqsızlıqları
nəzərə çarpdırır. Süjetin inkişafı dastan boyuna çox yaxın olsa belə, məsnəvidə hadisələr Dəlinin
canım Əzrayıli alması ilə nəticələnir. Ümumiyyətlə, Heyraninin "Dəlinamə'’ əsərində “Dədə Qorqud”
kitabının ruhu,canı aşkar duyulmaqdadır. “Folklor və klassik ədəbiyyat” problemini ayrıca məqalədə
araşdırmış olan K.Hüseynoğlu bu əlaqənin daimi və qarşılıqlı baş verdiyini səciyyəvi keyfıyyət kimi
vurğulayaraq bir daha göstərir ki, yazılı ədəbiyyatın təşəkkülü folklorla sıx əlaqədə baş vermiş və
sonrakı inkişaf dövründə də bu əlaqələr daim davam etmişdir. Folklorla yazılı ədəbiyyatın qarşılıqlı
əlaqəsi şifahi xalq yaradıcılığı ilə yanaşı yazılı poeziyanın da yüksək klassik nümunələrini yaratmış
bütün mədəni xalqlar üçün adi bir haldır. Həm də bu zaman təsir və əlaqələr hər iki istiqamətdə baş
verir-klassik yazılı ədəbiyyat özünün ən yüksək zirvəsinə çatdıqda belə hətta,xalq yaradıcılığından
üz döndərmir. Folklor isə öz növbəsində özünün müəyyən inkişaf mərhələsində klassik ədəbiyyatın
nailiyyətlərindən bəhrələnməyə başlayır. Müəllif də bu əlaqələr aspektində «Qorqud» eposu
obrazlarının sonrakı ədəbi ənənəyə təsiri zamanı onların dəyişdiyini, yəni, transformativ inkişaf
keçirdiyini aşkarlamışdır. О yazır: “Dədə Qorqud” kitabındakı “boy” obrazı, əsasən, “uzun” epiteti
ilə işləndiyi halda (“Boyu uzun Burla Xatun”), yazdı poeziyanın təsiri ilə sonrakı folklor
yaradıcılığında, xüsusilə də aşıq şerində «sərvi boylu» ifadəsi ilə, həmçinin “ağ üzlü” və ya “ağca
üzlü”, “dadlı dilli”, “dar ağızlı”, “hörmə saçlı” və “çatma qaşlı” epitetləri müvafıq surətlə “ay üzlü”,
“şirin dilli”, “qönçədəhan”, “zəncir zülflü”, “qaşı kaman” bu kimi ifadələrlə əvəzlənmişdir. "KitabiDədə Qorqud” kitabında rast gəlinən “al yanaqlı”, “incə belli” kimi bədii ifadələr şifahi xalq
yaradıcılığında saxlanılmaqla yanaşı, yazılı poeziyaya da nüfuz qazanmışdır. Qorqudşünas
H.Məmmədli “Dədə Qorqud kitabı” ənənələrinin Azərbaycan ədəbiyyatına təsiri tarixindən
danışarkən eposdakı “övladsızlıq” motivinin Nizaminin “Leyli və Məcnun”, “Xosrov və Şirin”, Əssar
Təbrizinin “Mehr və Müştəri”, Məsihinin “Vərqa və Gülşa” poemalarına təsirinin izini aşkarlamışdır.
“Dədə Qorqud kitabı” kitabının Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə təsiri davamlı olmuş, ədəbi düşüncə
bütün tarixi boyunca prof. N.Araslının “el zəkasını və xalqının ənənəvi gücünü təmsil edən
ümumiləşmiş obraz kimi xalq yaradıcılığında qalmış, şifahi və yazılı ədəbiyyatımızda canlanan
müdrik bilici, aqil yolgöstərən, el ağsaqqalı obrazının ən əski prototipi hesab etdiyi Dədə Qorqud
obrazından ədəbi-estetik güc – ruhdan poetik enerji almışdır. H.Araslının klassik ədəbiyyatda “Dədə
Qorqud” motivlərinə dair apardığı araşdırmalara görə, bu motiv о qədər güclü olmuşdur ki, hətta
yazılı ədəbiyyatda poema-məsnəvinin yaranmasına qədər gedib çıxmışdır. Müəllif yazır: “KitabiDədə Qorqud” xalq yaradıcılığını olduğu kimi yazılı ədəbiyyatımızı da fıkri-mənəvi baxımdan
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qidalandırmış, Nizami, Nəvai kimi ölməz söz ustaları xalq ədəbiyyatmızın misilsiz yadigarından bolbol faydalanmışdır. Dastanların məzmun və poetik təsiri orta əsrdə türk məsnəvi ədəbiyyatında da
həmçinin, aydın duyulmaqdadır. Bu baxımdan XV əsrdə yaşamış Ətayi təxəllüslü şairin «Leyli və
Məcnun» poeması xüsusilə səciyyəvdir». Diqqətli tədqiqat ədəbiyyat tariximizdə öz yerini tapmayan
Ətayinin «Leyli və Məcnun» əsərinin “Dədə Qorqud” dastanlarının təsirilə yazılan və Qorqud atanın
müqəddəs övliya, bir el bilicisi kimi türk dünyasındakı geniş nüfuzunu əks etdirən səciyyəvi bir əsər
olduğunu aydınlaşdırır.

Kitabi-Dədə Qorqud dastanının tədqiqat tarixi
Mənim tezisim Kitabi Dədə Qorqud dastanının tədqiqat tarixi ilə bağlıdır. Bu tezisdə mən Dədə
Qorqud dastanınınn ümumi məzmunu və dastanın tədqiqatı ilə məşğul olan şəxslər haqqında bir sıra
araşdırmalarımı yazmışam. Dədə Qorqud Hekayələrinin yazıçısı və izahçısı olduğu qəbul edilir.
Ozanların atasıdır. Qeyri-adi özəllikləri vardır. Qopuz çalar, əhvalatlar söylər. Çox uzun illər
yaşamışdır. Qopuzun bulucusu odur. İslamiyyətlə birlikdə bir övliya olaraq qəbul edilmişdir, lakin
İslamdan öncəki dövrlərdə çox geriyə gedən bir xarakterdir. Tanrının izni ilə gələcəkdən xəbər verir.
Kor'dan çıxmış bir qadının oğludur. Quşların dilini bilir. Şamanlığı, şeyxliği, ozanlığı, baxşılığı,
övliyalığı hamısı bir-birinə bağlıdır və hər mədəniyyətdə bunlardan ən az bir neçəsinə sahib olaraq
təyin olunar. Çox uzun illər yaşadığı söylənilir. Özündən bəhs edilərkən "Ölü desəm ölü deyil, diri
desəm diri deyil" sözləri ilə bəhs edilir. Müdrikdir və hikmət sahibidir. Öz ölümünü yuxuda xəbər
almışdır. Universal nizamın başlayıb bitdiyi yer olan dünyanın mərkəzində suların üzərində dinclik
tapar. Ölümdən qaçaraq dünyanın dörd bir tərəfini gəzir ancaq yenə də ən sonunda bunun mümkün
olmadığını anlar. Bir mənada Şumerlerden bəri var olan Gilqameşin ölümsüzlük axtarışının bir
davamıdır bu səfərlər. Bütün heyvanların və xüsusilə də quşların dilini bilir. Bundan başqa özünün
"Tuman" adını verdiyi bir igid də bütün quşların dilini bilir. Qorqud Atanın insanlara ad verməsinin,
Yaradılış dövrlərinden əvvəl obyektlərin adlarının meydana gəlməyə başlamasıyla yaxından əlaqəsi
vardır. Dədə Qorqud kitabında 12 hekayət vardır ki, bunlar tarix boyu dildən-dilə köçürülən bir şifahi
ənənə məhsuludur, 16-cı yüzillikdə yazıya köçürülmüşdür.

История исследование эпохи Китаби-Деде Кворк
Моя книга связана с эпохой Дада Коркут. В этом тезисе я написал несколько исследований об
общем содержании эпоса Деде Горгуда и людей, участвующих в исследовании струны. Деде
Горхуд считается писателем и комментатором. Он отец поэтов. Есть необычные особенности.
Сплетни рассказывают истории. Она прожила много лет. Это искатель гопи. Он был принят
как божественное правило с исламом, но в доисламский период он является обратным
характером. Божья воля к будущему. Она - сын женщины, ослепшей. Знает язык птиц.
Шаманизм, шейхи, ревность, красота и похвала связаны между собой и имеют по крайней мере
несколько из них в каждой культуре. Говорят, что он прожил много лет. Говоря о себе, он
цитирует слова: «Если я говорю мертвый, он не мертв, а жив, я не жив». Он Мудрый, Мудрый.
Она умерла во сне. В центре земного шара, где начинается вселенная, воды находят мир.
Убегая от смерти, он путешествует по миру, но все же понимает, что это невозможно. В
некотором смысле, это продолжение поиска Гильгамеша бессмертия со времен шумера. Знает
всех животных, и особенно птиц. Кроме того, храбрый человек, назвавший своего «Тумана»,
знает все языки птиц. Коркут имеет тесные отношения с именем Отца, началом имен объектов
до эпохи Творчества. В книге Деде Горгуда есть 12 историй, произведение устной традиции,
переданное от истории к языку, переведенное в 16-ое столетие.
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The research history of the Kitabi-Dede Qorqud epos
My book is related to the Dada Korkut epoch. In this thesis, I have written a few studies about the
general content of the Dede Gorgud epic and those engaged in the research of the string. Dede
Gorkhud is considered to be a writer and commentator. He is the father of the poets. There are unusual
features. The gossip is telling stories. She has lived for many years. It is the finder of the gop. It has
been accepted as a divine rule with Islam, but it is a backward-looking character in the pre-Islamic
era. God's will gives us the future. She is a son of a woman who has gone blind. Knows birds' tongue.
Shamanism, sheikhs, jealousy, beauty and praise are all linked together and have at least a few of
them in every culture. It is said that he lived for many years. When talking about himself, he is quoted
as saying, "If I say dead, it is not dead but alive, I am not alive." He is the Wise, the Wise. She has
been dying alive in sleep. In the center of the globe, where the universe's beginning, the waters find
peace. Fleeing away from death, he travels around the world, but at the end he finds it impossible. In
a sense, it is a continuation of Gilgamesh's search for immortality since the Sumerian. Knows all the
animals, and especially the birds. In addition, a brave man who called his "Tuman" knows all the
birds' tongues. Korkut has a close relationship with the Father's name, the beginning of the names of
objects before the Creation era. There are 12 stories in Dede Gorgud's book, a product of oral tradition
transmitted from history to language, translated into the 16th century.
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FRAZEOLOJİ BİRLƏŞMƏLƏRİN TƏDRİSİ
Məmmədli Naibə Aqil qızı
Odlar Yurdu Universitetinin magistrantı
email: Naiba.mammadli@mail.ru
Açar sözlər: frazeologiya problemi, zərbi məsəllər , feli frazeoloji vahidlər, atalar sözləri, məsəllər,
obrazlılıq, məcazilik, canlı dil xüsusiyyətləri, semantik-üslubi əlamətlər, yazıçının fərdi üslubu,
personajların dili.
Azərbaycan dilçilik elmində frazeologiya bölməsinin başlıca mənbələri, semantik və struktur
baxımdan inkişafı geniş araşdırılmış, çoxsaylı monoqrafik əsərlər yazılmışdır. Azərbaycan dilçilik
elmində frazeologiya geniş mənada götürülmüş, bəzən tədqiqatlarda bir şairin frazeologiyası adı
altında müəyyən dövrün frazeoloji fikirləri öyrənilmişdir. Dilçilikdə sabit söz birləşmələrinin
müxtəlif dövrlərdəki forma və leksik-semantik üslubi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinin əhəmiyyəti
böyükdür.
H.Bayramov yazır: “Dilimizin atalar sözü və məsəllərin az bir qismi müəllif nitqinin tam tərkib
hissəsi kimi çıxış edir. Bu əlamətə malik olanlar artıq dilin frazeoloji sisteminə daxil olub, onun
zənginləşməsi mənbələrindən birinə çevrilmişdir”. Onun fikrincə, “dilimizdəki frazeoloji vahidlərin
az bir qismi atalar sözü və məsəllərin bir hissəsinin atılaraq işlədilməsi əsasında formalaşmışdır”.
Məsələn, “Tülkü tülkülüyünü sübut edincə, dərisini boğazından çıxararlar” ifadəsindən müəyyən
hissə atılaraq “dərisini boğazından çıxarmaq”; “Namərdin çörəyi dizinin üstündə olar” ifadəsindən
“çörəyi dizinin üstündə olmaq”; “Sözü bütöv, özü yarımçıqdan” “sözü bütöv”; “üz vermə, astar
istər”dən “üz vermək”; “aşı bişirən yağdır, gəlinin üzü ağdır” dan “üzü ağ olmaq” və s. Müəllif bu
bölümün ikinci bəndində yazır: “...nəsihət məzmunlu atalar sözünün müəyyən qismi ümumi şəxsli
sadə cümlə quruluşundadır...bunların həqiqi mənaya malik olanlarının bəzisi məcazi mənada
işlənməklə quruluşca da dəyişikliyə uğradılmaqla frazeoloji vahidə çevrilmişdir. Məsələn, “İsti aşa
soyuq su qatmazlar” və s.
Feli frazeoloji birləşmələr və onun tərkibini H.Bayramov çox geniş planda tədqiq etmişdir. Məsələni
müasir dil faktları üzrə tədqiq edən müəllif yazır: “Feli frazeoloji birləşmələr iş, hal-vəziyyət
mənasında olub, əsasən cümlənin xəbəri vəzifəsində işlədilir. Bunları təşkil edən sözlər sabit
birləşmənin ümumi mənasında formalaşması əsas rol oynayır”. Onun fikrincə, belə birləşmələrin
daxilində sözlər onların əsas komponentləri olub. Feli frazeoloji vahidlərin çoxu cümlədə müəyyən
obyekt tələb edir. Məsələn, Mən oğurluqca ona göz qoydum-cümləsində ona sözü tamamlıqdır. Belə
sözlər cümlədəki fikrin məzmunundan asılı olaraq dəyişdirilir, yəni “göz qoymaq” frazeoloji vahidin
obyekti başqa söz və ya söz birləşmələrindən ibarət ola bilər. Məsələn, Xahiş edirəm, İbada göz
qoyasınız və s.
Azərbaycan dili qədim və zəngin dillərdən biridir. Ana dilimizin bu zənginliyi özünü daha çox
dilimizin lüğət tərkibinin ən qiymətli, ən tərvətli və bitib-tükənməyən məna incəliklərinin tərkibində
büruzə verir. Azərbaycan dilinin frazeoloji vahidləri isə nadir söz inciləridir. Frazeoloji ifadələrdə
dilimizin, xalqımızın ruhu, ellərimizin bu gün də qorunub saxlanan milli təfəkkürünü əks etdirən
mütərəqqi adət-ənənələri, həyat tərzi və məişəti, mənəvi və maddi mədəniyyəti, dünyagörüşü, fəlsəfi,
estetik, etik, didaktik, nəsihətamiz görüş və baxışları, mübarizlik, vətənsevərlik, igidlik, humanizm
və digər səciyyəvi cəhət və məziyyətləri öz əksini tapmışdır. Təbii ki, frazeoloji birləşmələr daha çox
ümumxalq dilində, xüsusən də canlı xalq danışıq dilini mühafizə edən folklorda, onun ən zəngin və
qədim tərkib hissələri sayılan nağıl və dastanlarda özünü göstərir. Tarix boyu, mədəniyyət tariximizin
ayrı-ayrı dönəmlərində frazeoloji ifadələrə, xalq söz və deyimlərinə sənət, elm və mədəniyyət
xadimlərimiz böyük sevgi bəsləmiş, maraq göstərmiş, onları seçib-cilalamış, ədəbi-bədii, elmi
irslərində geniş yer vermişlər; bəzən də onlara yeni həyat, yeni ifadə tərzi, yeni forma və məzmun
gözəlliyi bəxş etmişlər.
Azərbaycan dilinin leksik tərkibi farzeologizmlərlə zəngindir. Bu zənginliyi yaradan əsas səbəblərdən
biri də şifahi xalq ədəbiyyatıdır. Folklor ədəbiyyatımız elmi tədqiqat nöqteyi-nəzərindən tükənməz
bir xəzinədir. Burada xalqın adət-ənənələri, məişəti, tarixi-etnoqrafik səciyyəsi əks etdirilir,
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humanism, vətənpərvərlik aşılanır, saf məhəbbət, sevgi, qəhrəmanlıq kimi mənəvi keyfiyyətlər
süzgəcdən keçmiş obrazlı ifadələr minilliyin mayası kimi özünü göstərir. Folklorda xəlqilik prinsipi
daha güclüdür. Dastan və nağıllarımızda xalqımızın adət-ənənələri və bunları əhatə edən bütün
amillər xalq dili ifadələrinin müxtəlif boyalarında təsvir edilmişdir. Burada klassizm, milli dil
ünsürləri, dialekt və şivələrimizin bir çox xüsusiyyətləri özünü göstərir. Dastan və nağıl dilində
obrazlılıq, ifadəlilik, emosionallıq və dilin məcazilik imkanlarından daha çox istifadə edilmişdir.
Dastan və nağıl dilinin frazeologiyası ədəbi dilin ilkin mənbələrindən biridir. Azərbaycan dastan və
nağıllarının dilinin sırf frazeoloji material əsasında təhlili bu sahənin ümumxalq dili xəzinəsindən
bəhrələnməsini aydın şəkildə göstərir. Belə faktlar təsdiq edir ki, folklor dilində xəlqilik dərindir.
Folklor dilinin sadəliyi, aydınlığı, axıcılığı, yığcamlığı, rəngarəngliyi əsas məziyyətlərdəndir. Odur
ki, xalq dilinin frazeologiyası xalqımızın ruhunu, dünyagörüşünü, məişətini, etnoqrafiyasını ifadə
edir. Müasir dövrdə folklor ədəbiyyatı həm dilçilikdə, həm də ədəbiyyatşünaslıqda diqqəti daha çox
cəlb edir. Folklorda, xüsusən də onun dastan və nağıl janrlarında işlənən frazeologizmlər həm canlı
danışıq dilində, həm də ədəbi dil səviyyəsində obrazlılıq yaradır, təsirliliyi artırır, fikri emosional
edir. Milli ədəbi dilimiz məhz xalq dilinin tükənməz söz və ifadə xəzinəsi hesabına zənginləşmiş,
yazıçı və şairlərimizin yaradıcılığına güclü təsir göstərmişdir. Nəriman Seyidəliyev “Azərbaycan
dastan və nağıl dilinin frazeologiyası” mövzusunda dilçilik elmimiz üçün çox dəyərli bir tədqiqat işi
yazmışdır.
XVII əsr yazılı mənbələrində işlədilmiş feli frazeoloji birləşmələrin leksik tərkibi demək olar ki,
müasir formalarından fərqlənmir. Lakin bu tipli frazeoloji birləşmələrin şeir üslubunda tərəfləri
ekspressiv emosiya yaratmaq üçün tərəflərin yerdəyişməsi və eləcə də tərəflər arasına başqa sözlər
daxil olarsa da, heç bir məna və məzmun dəyişmələri baş vermir. Məna və məzmun aydınlığı
baxımından onları nitq hissələri, əsasən ismi və feli birləşmələri üzrə şərh etməyi məqsədəuyğun
hesab edirik. XVII əsr sənətkarlarının əsərlərindən gətirdiyimiz feli frazeoloji vahidlərin burada ismi
tərəflərinin özmənşəlilərinə üstünlük verilmişdir. Dilimizdə feli frazeoloji vahidlər tarixən zəngin
olmuşdur. Demək olar ki, bu fellərin zənginliyi ilə əlaqədardır. Bu isə o deməkdir ki, XVII əsr
ümumxalq Azərbaycan dilində öz mənşə leksikamızın xüsusi çəkisi son dərəcə üstün olmuşdur. Onu
da demək lazımdır ki, bu dövrdə Azərbaycan şifahi ədəbi dili və özünün nəsr üslubunun geniş həcmli
“Koroğlu”, “Qaçaq Kərəm” kimi qəhrəmanlıq dastanları artıq yazıya alınır və eləcə də yazılı
dastanları da meydana çıxırdı. Barmağı ısırmaq-barmağını dişləmək, təəccüblənmək, söz almaqfikrini bildirmək, yad olmaq-unudulmaq, göz dikmək-nə isə gözləmək, dili dolaşmaq-günahlı adam,
“dağda daş oynar”, “qan tərlədi daşlar”- maraqlıdır ki, bu tipli feli frazeoloji vahidlər məhz XVII
əsr sənətkarı ədəbi dilə gətirmişlər. Dil tökmək, qulaq tutmaq, qanad çalmaq, bel bağlamaq, el gözünü
bağlamaq olmaz, göz qoymaq, pas tutmaq, yüzüm dönməz, lal axar və s. feli frazeoloji vahidlər ədəbi
dilin milliləşməsinə xidmət etmişdir.
Araşdırma və yazılı mənbələrdən məlum olur ki, Azərbaycan dilində mövcud olan frazeoloji
vahidlərin yaranma və təşəkkül tarixi qədim olsa da, onlar müasir dövrlərdəkilərdən kəmiyyətcə
geridə qalır. Ona görə də müasir dilimizdəki formalardan kəmiyyətcə çox azdır.
H.Bayramov yazırdı: “Azərbaycan dilində keçmiş dövrlərə aid bir sıra müxtəlif səpkili yazılar
üzərindəki müşahidələr göstərir ki, qədimlərə doğru getdikcə frazeoloji vahidlərin kəmiyyəti müasir
dilimizdəkinə nisbətən azalır. Onların müəyyən qismi, xüsusilə türk dillərinə məxsus baş sözlər
əsasında formalaşanlar daha qədim tarixə malikdir”.
Lakin XVII əsr yazılı mənbələrində müxtəlif nitq hissələrinə məxsus baş sözlərin təkrarı ilə düzəlmiş
frazeoloji vahidlərə də təsadüf olunmuşdur. Frazeoloji ifadələr xalqın milli xüsusiyyətlərini özündə
əks etdirən ən qüdrətli ekspressiv dil vahidləridir. Fikrin obrazlı, yığcam və təbii verilməsi üçün
dilimizdə frazeoloji birləşmələrdən istifadə olunur.
XVIII əsr Azərbaycan ədəbi dilinin lüğət tərkibi frazeoloji ifadələr, idiomlar, atalar sözü, zərbiməsəllərlə zəngindir. Bu zənginləşmə bir tərəfdən xalq yaradıcılığı tərzində yazılmış heca vəznli
qoşmaların hesabına idisə, digər tərəfdən nəsr nümunələri – “Şəhriyar” dastanı, nağıl üslubunda
qələmə alınmış və ilk dəfə XVIII əsrdə tərcümə olunmuş “Kəlilə və Dimnə”, “Hekayəyi-düzd və
qazi” və s.əsərlərlə əlaqədar idi. Klassik üslubda yazan şairlərin əsərləri də dövrün ədəbi dilinin təsiri
altında xalq ifadələri ilə zənginləşirdi.
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Dilin lüğət tərkibində nominativ xarakter daşıyan sözlərlə yanaşı, nitq və ya dil vahidlərinə ekvivalent
olub, komponentləri məna və quruluşca parçalanmayan söz birləşmələri də vardır. Dildə müstəqil
şəkildə mövcud olan belə sabitləşmiş söz birləşmələri frazeoloji vahidlər adlanır. Dil faktları göstərir
ki, frazeoloji vahidlər zəruri ehtiyac nəticəsində tədricən formalaşaraq zənginləşmə prosesi keçirib
bir sistem halına düşmüşdür . Uzun əsrlərdən bəri dilimizin frazeoloji vahidləri kəmiyyətcə artmış və
bu proses müasir dövrdə də davam etməkdədir.
XIX əsrdə Azərbaycan ədəbi dili müxtəlif tipli frazeoloji materiallarla çox zəngindir. Əsasən xalq
dilindən alınıb işlənən bu ifadələr insanların fəaliyyəti ilə, müxtəlif şərait, vəziyyət, çoxcəhətli əlaqə
və münasibətlərlə bağlı olub obrazlılıq, emosionallıq, məna bütövlüyü, sabitlik, məcazilik səviyyəsi
daşıyır. Üslub rəngarəngliyinə xidmət edən frazeoloji vahidlər canlı dil xüsusiyyətlərini əks
qtdirməklə fikrin yığcam, təbii, bir sıra hallarda lakonik, obrazlı ifadəsidir. Frazeoloji vahidlər bədii
əsərlərdə təsvir olunan dövr və hadisələrlə, əsərin üslubu və müəllifin sənətkarlığı ilə də əlaqədardır.
Abbasqulu ağa Bakıxanov, Mirzə Şəfi Vazeh, Qasım bəy Zakir, Xurşidbanu Natəvan, Fatma xanım
Kəminə, Seyid Əbdülqasim Nəbati, Heyran xanım, Mirzə Fətəli Axundzadə, Seyid Əzim Şirvani,
Nəcəf bəy Vəzirov, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Nəriman Nərimanov, Sultan Məcid Qənizadə,
Cəlil Məmmədquluzadə və başqa sənətkarların əsərlərində işlənən frazeoloji vahidlər Azərbaycan
xalqının tarixi, iqtisadi və siyasi həyatı ilə sıx bağlıdır. Bu əsərlər frazeoloji vahidlərin bolluğu və
yerli-yerində işlədilməsi ilə diqqəti cəlb edir. Tədqiqatçıların dediyi kimi, sənətkarlar “...öz ağıllı və
müdrik sözlərinin məna dərinliyinə fikir verdiyi kimi, ifadə formasını da gözəlləşdirirlər”. XIX əsrdə
yaşayıb-yaratmış sənətkarlarımızın əsərlərinin uzunömürlülüyünün səbəblərindən biri də elə məhz
onlarda öz ifadəsini tapmış Azərbaycan xalq dilinin ifadə və üslub zənginliyidir. XIX əsr ədəbi
dilində, xüsusən folklor əsaslı üslubda yazılmış nəzm əsərlərində və böyük mütəfəkkir
M.F.Axundzadənin dram əsərlərində frazeoloji vahidlərin zənginliyi özünü daha qabarıq göstərir.
Xalqın dil yaradıcılığını nümayiş etdirən frazeoloji vahidlər xüsusi üslubi məqsəd daşıyan obrazlı
ifadələrdir. Onlar ədəbi dilin üslub rəngarəngliyində əhəmiyyətli rol oynayır, obrazlılıq və
ekspressivlik əlamətinə görə digər nitq vahidlərindən seçilir. Ümumxalq mahiyyəti daşıyan frazeoloji
vahidlər onu işlədən surətin, nəzm əsərlərində isə lirik qəhrəmanın daxili aləmi, psixologiyası,
cəmiyyətdə tutduğu mövqeyi ilə səsləşir. XIX əsr Azərbaycan ədəbi dilində işlədilmiş frazeoloji
vahidlər semantik-üslubi əlamətlərinə görə olduqca rəngarəng və müxtəlifdir. XIX əsr Azərbaycan
ədəbi dilində elə frazeoloji vahidlər var ki, onlara bədii əsərlərdə çox tez-tez gəlirik. Buraya qılmaq,
etməkIIeləməkIIeyləmək, olmaq fellərinin yaratdığı frazeoloji vahidlər daxildir. “Qılmaq” feli XIX
əsrdə ən çox köməkçi fel kimi tərkib daxilində çıxış edir: kərəm qılmaq, şad qılmaq, cəhd qılmaq,
zahir qılmaq, həmd qılmaq, tövbə qılmaq, dua qılmaq, tamaşa qılmaq, imdad qılmaq, ibadət qılmaq,
namaz qılmaq, həcc qılmaq və s. bu frazeoloji vahidlər ən çox dini təhsil almış şəxslərin dilində
işlədilmişdir.
M.Ş.Vazeh, A.A.Bakıxanov, Q.Zakir, S.Ə.Şirvani və başqaları Füzuli ədəbi məktəbinin davamçıları
kimi klassik qəzəl-qəsidə üslubundan bizə yaxşı tanış olan ənənəvi ifadə tiplərindən geniş istifadə
etmişlər. Yaxud, M.F.Axundzadə, N.Vəzirov, Ə.Haqverdiyev, S.Qənizadə, N.Nərimaniv,
C.Məmmədquluzadənin nəsr əsərlərindəki frazeoloji birləşmələr M.P.Vaqif ədəbi məktəbi və xalq
aşıq şeiri üslubunda yazan şairlərin əsərlərində işlənmiş ifadələrin bir növ davamıdır. Bu cəhətdən
məcazi mənada işlənən obrazlı təsviri tərkiblər, ənənnəvi ifadələr diqqəti cəlb edir; məsələn: Canım
bütün q a r a d a ğ l ı l a l ə d i r ; Gələndə müğri-dilim q ə m ç ö l ü n d ə pərvazə.
Qara dağlı lalə, qəm çölü, qəmzə oxu, həmçinin qəm oxları, hicran dağı, firqət oldu, din borcları,
iqbal nərdivanı, həsəd daşı və s. bu kimi daimi epitetli sabit birləşmələr ədəbi dilimizin çoxəsrlik
tarixində həmişə geniş yer tutmuşdur. Bu qəbildən olan frazeoloji vahidlər klassik üslubla bağlı
olmuş, əsrlərdən bəri lirik şeirin əsasını təşkil etmiş, ədəbi dilin fəal fonduna çevrilmişdir. Belə
birləşmələr müasir dilimizdə aşıq şeiriində, lirik hissləri tərənnüm edən klassik üslublu qəzəllərində,
həmçinin təntənəli üslublu romantik əsərlərində hələ də işlənməkdədir. Bu qrupdan olub, lakin kinayə
çaları kəsb etmiş ifadələr də XIX əsr ədəbi dilində vardır: Zəhər torbası yuxudan ayılıb; Qarabaldır
xəlqi oğru yatağı.; Ayran yeməkdən qarnımda ayran ağacı bitdi. Belə ifadələrin bir qismi yazıçıların
fərdi yaradıcılığına məxsusdur. Bu mənada “frazelogiyanın özünü də fikir mübadiləsinin zəruri
ehtiyacı yaradır” deyən dilçilərlə qazılaşmaq lazımdır.
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Görkəmli yazıçılar bəzi frazeoloji vahidlərin tərkibini dəyişdirir; ona yeni məna çalarlığı verir,
hətta yeni ifadələr də yaradırlar. “Həqiqi yazıçı çalışır ki, obrazı yeniləşdirdiyi kimi, söz
birləşmələrini də yeniləşdirsin”. Məlumdur ki, yataq konkret isimlərlə (kömür, dəmir, neft və s.)
yanaşı işlədilir. Dialektlərdə “qoyun yatağı” birləşməsinə təsadüf edir edirik ki, bu da qoyun
sürüsünün gecələdiyi yer mənasındadır. Lakin dilin lüğət tərkibində “knyaz yatağı” və “oğru yatağı”
ifadələrinə rast gəlmirik. Q.Zakir öz dövründə oğruların və knyazların çoxluğunu göstərmək üçün
yeni ifadələr düzəltmiş, sözləri öz həqiqi mənasından uzaqlaşdırıb, onlara əlavə məna rəngi vermiş
və beləliklə də, təsvir etdiyi tiplərə qarşı acı gülüş, kinayə və istehza doğura bilmişdir. Azərbaycan
ədəbiyyatında inqilabi satiranın banisi kimi ad qazanmış M.Ə.Sabirin yaradıcılığında rast gəldiyimiz
ləqəb fabrikası, kafir zavodu, mömin yatağı, din dirəyi, quldurluq tüfəngi, fitnə ağacı və s. kimi
onlarla ifadə məhz bu qəbildəndir. Xalqdan gəlmiş, lakin əsərin və ya kontekstin ideya-bədii
istiqamətindən asılı olaraq bəzi dəyişikliklərə uğramış frazeoloji vahidlər bu dövrün dili üçün çox
səciyyəvidir. Belə ifadələr uzun əsrlər boyu dilimizdə həm müstəqil, həm də məcazi mənada
işlənmişdir. Professor Səlim Cəfərov frazeoloji vahidlərin bu xüsusiyyətlərindən bəhs edərkən deyir:
“Bədii ədəbiyyat idiomlar yatağı olmaqla bərabər, eyni zamanda onların bir törəmə mənbəyidir; çünki
idiomların yaranmasında rol oynayan məcazi mənalılıq bədii ədəbiyyata, xüsusilə şeir dilinə xas olan
əlamətlərdən biridir”. Məsələn: Öldür xaki-payında; Əllərin batsın qanıma; Mən xoşam gər çıxsa
canım möhnəti-hicran ara; Qan tökməyə, ev yıxmağa çox təşnədi əzbəs; Baxıb seyrangaha, qan ağlar
gözüm; Tökəydi yaşı o qədri ki, qan çıxaydı dizə.
Əlləri qana batmaq, canı çıxmaq, qan tökmək, ev yıxmaq, qan ağlamaq, qan dizə çıxmaq ifadələri
uzun əsrlərdən bəri ədəbi dilimizdə işlənir. Lakin lirik üsulda bu ifadələr özlərinin müstəqil
mənasında işlənməmiş, həyatdakı faciəvi hadisələri və ya ictimai bəlaları ifadə etməmişdir. XIX əsr
ədəbi dili lirik üslubda satirik üslubun, klassik şeir üslubu ilə dram, nəsr üslubunun sintezindən ibarət
olduğu üçün, dil materialında da müxtəliflik mövcuddur. Xalq dilinin tükənməz xəzinəsindən
qidalanan XIX əsr Azərbaycan yazıçıları mənasına, leksik tərkibinə və ekspressivlik dərəcəsinə görə
rəngarəng olan frazeoloji vahidlərə əsərlərində geniş yer vermişlər. Onlar ümumxalq dili
xəzinəsindən alınmış ifadə vasitələrindən yüksək sənətkarlıq bacarığı ilə bədii “nitqin daha canlı
formasını yaratmaq, personajların dilinə fərdi xarakter vermək, ədəbi dilin lüğətini xalq danışıq
elementləri ilə zənginləşdirmək, yumor, satira, ironiya və s. yaratmaq kimi üslubi məqsədlər üçün
istifadə etmişlər”. Yazıçılar öz fərdi üslubu ilə əlaqədar olaraq, bu ifadələrdən ən gözəl bədii vasitə
kimi üslub gözəlliyi üçün istifadə etmiş, onların əsərin və ya kontekstin ideya-bədii istiqamətinə
yönəltmişlər; məsələn: Yarım aydan sonra çöl işlərini qurtararlar və soyuq düşər; Sonra qulaq
dincliyi bizə həram olur; Cib xərcliyi verməkdə can çəkir; Gecə iki günlük yolu piyada gəlib; Dedi:
Əsirgəməm bir qaşıq qanı.
Bədii dilin yaranmasında frazeologiyanın da özünəməxsus yeri vardır. Frazeoloji vahidlərdə az və ya
çox dərəcədə özünü göstərən obrazlılıq, yığcamlıq, sərrastlıq, ahəngdarlıq və s. xüsusiyyətlər onları
bədii dil nümunələrinə çevirmişdir. Buna görə də frazeoloji vahidlərin üslubi imkanları bədii
ədəbiyyatda daha genişdir. Frazeoloji vahidlər bədii ədəbiyyatda müxtəlif vəzifə daşıyır:
personajların dilini fərdiləşdirib tipikləşdirir; portretini, mənəvi keyfiyyətlərini səciyyələndirir, daxili
həyəcanlarını əks etdirir; yazıçının təhkiyə dilini ümumxalq dilinə yaxınlaşdırır; əsərə milli kolorit
gətirir; təsvir zamanı canlı bədii lövhələr yaradır; əsərin süjetinin maraqlı qurulmasında, ideyasının
təsirli çıxmasında mühüm rol oynayır; oxucunun, dinləyicinin marağını artırır. Frazeoloji vahidlərin
bir qismini xalq, bir qismini isə yazıçılar yaradırlar. İdiomlar, atalar sözləri, xalq məsəlləri xalq
yaradıcılığının, ibarə, aforizm, hikmətli söz və s. sənətkar yaradıcılığının məhsuludur. Bədii
ədəbiyyatda frazeoloji vahidlərin bütün növlərindən istifadə olunur. Lakin bu vahidlər içərisində
başlıca yeri idiomlar, atalar sözləri və xalq məsələləri tutur. Frazeologiyanın bədii ədəbiyyatdakı
üslubi imkanlarını aydınlaşdırmaq üçün aşağıdakı məsələlər üzərində dayanmaq lazımdır.
1.
Frazeologiya bədii ifadə və bədii təsvir vasitəsi kimi.
2.
Frazeologiya fərdiləşdirmə və tipikləşdirmə vasitəsi kimi.
3.
Frazeoloji vahidlər vasitəsilə yaradılmış bədii priyomlar.
4.
Frazeoloji novatorluq.
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V.V.Vinoqradov yazırdı ki, yazıçının yaradıcılığı, müəlliflik şəxsiyyəti, qəhrəmanları, mövzusu,
əsərdə irəli sürdüyü fikirlər onun dilində cəmləşdirilir. Dil bədii ədərlə ancaq sözlərin öz yerinə görə
düzgün işlədilməsi nöqteyi-nəzərindən bağlı olmur. Dilin ixtiyarında olan ifadə vasitələri öz daxili
keyfiyyətləri ilə daha mühüm rol oynayır.Q.O.Vinokurun fikrincə, dilin də bədii əsər kimi daxili
forması vardır- özündə bəzi məzmunlu keyfiyyətlər saxlayır. Bu cəhətdən frazeoloji vahidlər çox
səciyyəvidir. Atalar sözləri, xalq məsəlləri və bir sıra idiomlar öz daxili məziyyətlərinə görə bədii
ədəbiyyatla bağlanır.
Bədii əsərdə əsas təsvir obyekti insandır. Buna görə də yazıçının diqqət mərkəzində, birinci növbədə,
personajlar durur. Bütün yardımçı vasitələr, yaradılan peyzajlar da personajların təsvirinə xidmət edir.
Personajların hamısı eyni planda verilmir. Hadisələrlə bilavasitə bağlı olan və həmin hadisələrin
inkişafında mühüm rol oynayan surətlər, əlbəttə, daha geniş planda təsvir olunur, tipikləşdirir. Bədii
əsərlərdə təsvir olunan tipik surət bir təbəqənin, sinfin və ya cəmiyyətin nümayəndəsidir. O, mənsub
olduğu təbəqə, sinif və cəmiyyət içərisində doğulmuş, böyümüş və tərbiyə almışdır. Onun adəti,
zövqü, dünyagörüşü, davranışı-başlıca səciyyəvi cəhətləri mənsub olduğu təbəqənin, sinfin,
cəmiyyətin adəti, zövqü və davranış normalarıdır. Fərdiləşmə və tipikləşmə zamanı sənətkar yazıçılar
personajın dilinə daha çox diqqət yetirirlər. Çünki “dil əsas tipikləşdirmə vasitələrindən biridir.
Personajın dünyagörüşü, zövqü, davranışı və başqa səciyyəvi cəhətləri onun öz sözləri, ifadələri
vasitəsilə də oxucuya və tamaşaçıya çatır. Bunlar personajın yürütdüyü mühakimə və başqaları ilə
apardığı fikir mübadiləsi zamanı özünü qabarıq şəkildə təzahür etdirir. Personajların dilini
fərdiləşdirib tipikləşdirməkdə başqa vasitələrlə yanaşı, frazeoloji vahidlər də böyük rol oynayır. Hər
bir personajın dili həm ümumi, həm də fərdidir. O, mənsub olduğu xalqın, millətin dilində danışır.
İşlətdiyi frazeoloji vahidlər də həmin xalqın milli kaloritini ifadə edir. Lakin personajın dilində “onun
fərdi həyat təcrübəsi, mədəniyyəti, psixologiyası əks olunur. Elə bir iki insan yoxdur ki, eyni tərzdə
danışsın. Çünki eyni cür həyat tərzində yaşayan insan yoxdur. Hər bir adam özünəməxsus danışır,
onun dilində öz həyat tərzi əks olunub...”. Personajlar frazeoloji vahidləri də öz psixologiyasına,
dünyagörüşünə, zövqünə və mənafeyinə uyğun şəkildə işlədirlər. Frazeoloji vahidlər bu mənada
fərdiləşdirmə və tipikləşdirmə vasitəsinə çevrilir. Frazeoloji vahidlər vasitəsilə personajların dili,
əsasən, üç formada fərdiləşdirilib tipikləşdirilir.
a)
yazıçı tipik surətin təmsil etdiyi təbəqənin, sinfin ruhuna uyğun gələn frazeoloji vahidləri
seçib onun dilində işlədir. Daha doğrusu, yazıçı “hər xarakterə uyğun misallar seçir”. Seçilmiş
frazeoloji vahidlər həm də o tipik surətin mənafeyinə xidmət edir. Həmin ifadələr vasitəsilə “hər bir
tipin hansı sinfə, hansı ictimai təbəqəyə mənsub olduğunu” təyin etmək mümkündür.
b)
yazıçı atalar sözü ilə xalq məsəlini müdrik, ağıllı qocaların dilində daha çox işlədir.
c)
personajların xoşladığı, yaxud vərdiş halında tez-tez təkrar etdiyi frazeoloji vahidlər də vardır.
Bu da onun fərdi manersı, adəti, zövqü, peşəsi və təhsili ilə əlaqədardır.
Personajın dilini fərdiləşdirib tipikləşdirmək işin bir cəhətidir. Yazıçı tipik surətin zahiri görünüşünün
təsvirini verərkən, xarakter xüsusiyyətlərini açarkən də frazeoloji vahidlərdən bir vasitə kimi istifadə
edir. Tipik surətin bu cür səciyyələndirilməsinə həm yazıçının təhkiyə dilində, həm də əsərdə iştirak
edən personajların dilində rast gəlirik. Əlbəttə, personajları da yazıçı danışdırır. Yazıçı bir personajın
sözləri ilə başqa bir personajın zahiri əlamətlərini, xasiyyətinə xas olan cəhətləri təsvir edə bilir.
Frazeoloji vahidlər yazıçının təhkiyə dilində də müəyyən rol oynayır. Yazıçı mənsub olduğu xalqın
oğludur, onun milli ruhunu, adət-ənənəsini yaxşı bilir. Buna görə də idiom, atalar sözü, xalq
məsəllərinin yazıçının təhkiyə dilində işlədilməsi nöqsan deyil. Frazeoloji vahidlərin bədii
ədəbiyyatdakı rolu bədii ifadə, bədii təsvir, fərdiləşdirmə və tipikləşdirmə vasitəsi olmaqla bitmir.
Bədii əsərlərin süjet xəttinin və kompozisiyasının təşkilində də, hadisələrin mahiyyətini-ideyasını
açmaqda da mühüm rol oynayır. Yazıçı frazeoloji vahidlər vasitəsi ilə bir sıra bədii priyomlar yaradır
ki, bunlara da diqqət yetirmək lazımdır. Yazıçı yaradıcı sənətkardır. O, bədii əsər üçün yeni forma və
məzmun axtardığı kimi, yeni söz, yeni ifadə tərzi də axtarır. Buna görə də dildə mövcud olan
frazeoloji vahidlərin tərkib sabitliyi onu həmişə qane edə bilmir. Sənətkar vahidlərin ya formasını
dəyişir, ayrı-ayrı sözləri başqa sözlərlə əvəz edir, ya da məzmununa yeni məna çalarlığı verib öz
məqsədinə müvafiq şəkildə işlədir. Bundan başqa, yazıçı özünün yaratdığı dərin mənalı aforizm və
hikmətli sözləri ilə mənsub olduğu xalqın bədii təfəkkürünü inkişaf etdirib zənginləşdirir.
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Dərsdə bütün əsərlərə eyni metodik tələb və eyni metodik gözlə yanaşmaq olmaz. Planlaşdırma
zamanı hər bir mövzunun tədrisində onun məzmun və forma xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır.
Şagirdlərin təlimdə fəallıq və müstəqilliyi ön plana çəkilməlidir. Bütün bunlar, təbii olaraq, dərsi
rəngarəng edir, müəllimi öz işində yaradıcı, axtarıcı olmağa istiqamətləndirir. Bugünkü təlim prosesi
frazeoloji birlşmələrin tədrisinə daha geniş mənada yanaşmalar tələb edir. Çünki informasiyalar,
biliklər sürətlə artır və dəyişir. Təlimə xidmət edən bütün vasitələrdən- dərs vəsaitləri, bədii
ədəbiyyat, didaktik materiallar, internet resurslarından isitfadə edərək frazeoloji birləşmələrin
seçilməsi təlim prosesinin düzgün qurulması baxımından da əhəmiyyət daşıyır. Müxtəlif təhsil
səviyyələrində frazeoloji birləşmələrin tədrisinin əsas istiqamətini müəyyən etmək şagird və
tələbələrdə nitq mədəniyyətinin inkişafına, düzgün istiqamətlənməsinə şərait yaradır. Frazeoloji
birləşmələrdən nitqdə istifadə edilməsi nitqin ifadə formasını, söz və ifadələrin düzgün seçimi, fikrin
ardıcıllığı və məntiqiliyi kimi qabiliyyətlərə əsaslanır. Bu mövzunu şagirdlərə əhatəli, cəlbedici
çatdırmaq üçün əlavə mənbələrdən, kütləvi informasiya vasitələrindən səmərəli istifadə müəllimin
mövzuya fərdi yanaşma fəaliyyətinin başlıca xüsusiyyətidir.

ОБУЧЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ АССОЦИАЦИЙ
Pезюм
Широко изучались основные источники фразеологии в лингвистических науках,
семантическое и структурное развитие, а также были написаны многочисленные монографии.
В лингвистической науке Азербайджана широко использовалась фразеология, иногда под
названием фразеологических исследований поэта, были изучены фразеологические взгляды
определенного периода. Важность изучения языковых и лексико-семантических
стилистических особенностей различных словосочетаний в лингвистике имеет большое
значение.
Фразеологические единицы азербайджанского языка - редкие слова. Традиционные обычаи,
образ жизни и образ жизни, нравственная и материальная культура, мировоззрение,
философские, эстетические, этические, дидактические, духовные взгляды, взгляды, взгляды,
патриотизм, патриотизм, отражающие национальный менталитет нашего языка, , храбрость,
гуманизм и другие характеристики и отношения.
Фрагментальные единицы, служащие стилям цвета, представляют собой лаконичное, образное
выражение идеи в компактном, естественно, несколькими способами, отражающее
особенности самого оживленного языка. Фразеoлогические единицы также связаны с
периодами и событиями, описанными в художественных произведениях, стилем работы и
авторским мастерством.
Фрагментальные единицы имеют разные функции в художественной литературе: они
персонализируют и характеризуют язык персонажей; портрет, характерный для нравственных
качеств, внутреннего волнения; приведение языка писателя к национальному языку; приносит
национальный цвет к работам; создает живые художественные доски во время иллюстрации;
играет важную роль в увлекательном построении сюжета, эффективности его идеи;
увеличивает интерес читателя к слушателю.

TRAINING OF PHRASEOLOGICAL ASSOCIATIONS
Summary
The main sources of phraseology in linguistic sciences, semantic and structural development, and
numerous monographs were widely studied. Phraseology was widely used in the linguistic science of
Azerbaijan, sometimes under the name of the poet's frasiological studies, phraseological views of a
certain period were studied. The importance of studying the linguistic and lexical-semantic stylisti
features of various word combinations in linguistics is of great importance.
Phraseological units of the Azerbaijani language are rare words. Traditional customs, way of life and
way of life, moral and material culture, world outlook, philosophical, aesthetic, ethical, didactic,
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spiritual views, views, patriotism, patriotism, reflecting the national mentality of our language,
courage, humanism and other characteristics and attitudes .
Fragmental units that serve the color styles represent a laconic, figurative expression of an idea in a
compact, naturally, in several ways, reflecting the characteristics of the most lively language. Phrase
units are also associated with the periods and events described in the works of art, the style of work
and the author's skill. Fragmental units have different functions in fiction: they personalize and
characterize the language of the characters; portrait, characteristic of moral qualities, inner
excitement; bringing the writer's language to the national language; brings national color to the works;
creates live artistic boards during the illustration; plays an important role in the fascinating
construction of the plot, the effectiveness of his idea; increases the reader's interest in the listener.
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3
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5
6
7
8
9
10

В.В.Виноградов «О языке художественной литературы» М., 1959, səh. 6
Г.О.Винокур «Избранные работы по русскому языку» М., 1959, səh. 246
Həsənova S. “Nitq mədəniyyəti və üslubiyyat”, Bakı, 2005, 192 s.
Kazımov Q.Ş. “Azərbaycan dili frazeologiyasının ən qədim qatı (yazıyaqədərki dövr)”
Filologiya məsələləri, 2006, N2, səh.3-53
S.Əliyev, B.Həsənov, A.Mustafayeva “Ədəbiyyat” metodik vəsait 10-cu sinif Bakı-2017
Məhərrəm Hüseynov “Poetik frazeologiya” 2013-cü il
Nigar Vəliyeva “Azərbaycanca-İngiliscə-Rusca frazeoloji lüğət” 2003-cı il
Ə.B.Əkbərova “Fransız dilli frazeoloji birləşmələrin Azərbaycan dilində səslənmə
variantları” 2014-cü il
Qəzənfər Kazımov “Seçilmiş əsərləri” 2008-ci il
Bayramov Hüseyn Abbas oğlu “Azərbaycan dili frazeologiyasının əsasları” ali məktəblərin
filologiya fakültəsi tələbələri üçün dərs vəsaiti-bakı-1978
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Söz yaradıcılığı müstəqil dil səviyyələrindən biri kimi
Bayramova Nüşabə Gümrah qızı
Odlar Yurdu Universiteti
Açar sözlər:söz yaradıcılığı,leksik şəkilçi,qrammatik şəkilçi,kalka yolu ilə yaranan yeni
sözlər,morfoloji yolla yaranan söz yaradıcılığı,konversiya söz yaradıcılığı üsulu.
Key words: word creativity, lexical transcript, grammatical expression, new words created by way
of heart, word creation by morphological method, conversion word creativity.
Ключевые слова: слово творчество, лексическая транскрипция, грамматическое выражение,
новые слова, созданные сердцем, создание слова морфологическим методом, креативность
конверсионного слова.
Cəmiyyət daima dəyişir, inkişaf edir. Bu inkişaf və dəyişikliklər dildə də öz əksini tapır: dilə
yeni sözlər, yeni adlar daxil olur, dilin lüğət tərkibi zənginləşir. Dilin lüğət tərkibini zənginləşdirən
əsas vasitələrdən biri söz yaradıcılığıdır. Dildə yeni sözlər bir neçə yolla yaranır. Bununla dilçiliyin
söz yaradıcılığı bölməsi məşğul olur. Söz yaradıcılığı morfologoya və leksika ilə bağlıdır.
“Morfologiya leksik mənaları eyni olan sözlərin formalarını, leksikologiya sözlərin müxtəlif leksik
mənalarını, söz yaradıcılığı isə yeni leksik vahidlərin yaranma prosesini araşdırır”. Dilimizin lüğət
tərkibinin zənginləşməsi həm ana dilinin daxili imkanları hesabına, həm də dilimizə başqa dillərdən
keçən sözlər hesabına baş verir.
Dil ictimai hadisə oduğundan daim,onun inkişafı cəmiyyətin inkişafı ilə,xalqın tarixi,ictimai-iqtisadi
və mədəni yüksəlişi ilə sıx bağlıdır.
Hər hansı bir dilin,yaxud dil ailəsinin tarixi inkişaf mərhələlərinin öyrənilməsi onun etnogenez və
qlottogenezi haqqında müəyyən məlumat əldə edilməsinə xidmət edir.Müəyyən zaman,dövr
kəsiyində lüğət tərkibinin öyrənilməsi isə həmin dilin inkişaf prosesinin öyrənilməsinə xidmət edir.
Sözyaratmanın mənbəyi, imkanları,vasitə və formaları,xüsusiyyətləri və digər prosesləri ilə məşğul
olan şöbəsi söz yaradıcılığı, yaxud derivatologiya şöbəsi adlanır.Bu şöbə 1960-cı illərdən sonra
müstəqil şöbə kimi formalaşmışdır.
Dilin Lüğət tərkibinin zənginləşməsində əsasən iki mənbədən istifadə edilir:
I.Dilin daxili imkanı
II.başqa dillərdən söz almaq
I.Dilin daxili imkanı-əsasən dilin daxili imkanı aşağıdakı yollarla yaranir:
1)Yeni söz və ifadə yaratmaqla
2)Dialekt və şivələrdən söz götürməklə
3)Kalka üsulu ilə sözyaratmaqla
4)Fonetik dəyişmə hesabına sözyaratma
II.başqa dillərdən söz almaq-bunlarda əsasən aşağıdakı yollarla yaranir:
1)Yeni məna kəsb etmək hesabına sözyaratma
2)Leksik yolla zənginləşmə
3)Bir sıra sözlərin başqa qarşılığı ilə əvəz edilməsi ilə sözyaratma
Söz dilin semantik yarusunun əsas vahididir.Dilin funkiyalarından nominative funksiyası məhz deyə
bilərik ki,sözlər əsasında reallaşmışdır.
Dil nə quru qrammatik qanunlar,nə də fonetik səslənmələr dilidir.Ümumiyyətlə dil sözlər dilidir.Söz
olamasa,gerçəklikdəki əşyaları və insanların şüurundakı anlayışları adlandırmaq olmazdı.Dildə
sözlərin çoxluğu dilin inkişafından xəbər verir.
Dil xüsusi tipli bir sistemdir.Sözü çox olan xalqın təfəkkürüdə zəngin olur.Cümlədə demək olar
ki,məna yükü sözün üzərinə düşür.İstər köməkçi nitq hissələri olsun,istərsə də başqa qrammatik əlaqə
vasitələri sözlər vasitəsilə əlaqədə reallaşır.Dildə söz qədər geniş və çoxfunksiyalı bir vahid
yoxdur.gəlin bir nümunəyə diqqət yetirək.Sakit sözünü götürək:
Sakit dərs danışır cümləsində isim,sakit uşaq adamı yormur burada sifət,sakitlik-sözündə struktur
ünsür,sakit-vəziyyətində isə bir cümlədir.Sözün funksiyaları əsasən aşağıdakılardır:
1)Nominativ funksiya
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2)Ekspressiv funksiya
3)Siqnifikativ funksiya
4)Sözün ümumiləşdirici funksiyası
Alimlər çox vaxt sözün müəyyən cəhətini əsas götürüb ona tərif veriblər.Belə tərif sözə başqa
cəhətdən yaşananları qəbul etmir.Bəziləri sözə məna ifadə edən səs kompleksi kimi yanaşıllar.
N.Məmmədov və A.Axundovun “Dilçiliyə giriş”adlı dərsliyində sözə belə tərif verillər:”Sözün
Müəyyən səs tərkibindən ibarət olması,müəyyən kollektiv üzvləri tərəfindən anlaşılması,qrammatik
cəhətdən formalaşaraq dilin leksik vahidi olmasından ibarətdir.
Söz haqqında çoxlu kəlamlar deyilib və bunların hər birisi xalq kəlamı kimi öz yerlərini tutmuşlar.
Elin sözü daşı yeridər.
Danışıq dananı qurda verər.
Sözü sən at,yiyəsi götürər.
Hərzə sözün mərəzi olar.
Klassiklərimizdə sözü yüksək qiymətləndirmişlər və onun mahiyyətini açmağa çalışmışlar.
Sözün də su kimi lətafəti var,
Hər sözü az demək daha xoş olar.(NGəncəvi)
Müasir Azərbaycan dilində söz yaradıcılığının 3 üsulu vardır:
1. Morfoloji yolla söz yaradıcılığı
2. Sintaktik yolla söz yaradıcılığı
3. Leksik yolla söz yaradıcılığı
Azərbaycan dilindəki şəkilçilər 3 cür təsnif olunur:
A. Mənasına görə
B. Mənşəyinə görə
C. Yazılışına görə
Mənasına görə
Azərbaycan dilində şəkilçilər mənasına görə iki cür olur: leksik və qrammatik şəkilçilər.
Köklərə qoşularaq onlardan yeni mənalı sözlər əmələ gətirən şəkilçilər leksik şəkilçilər adlanır: kəndli, əkin-çi, su-lu, süpür-gə, qış+laq, bağ+lı, silah+lı, kef+cil və s. Leksik şəkilçilərlə əmələ gələn
sözlərə düzəltmə sözlər deyilir. Leksik şəkilçi qəbul edən söz leksil şəkilçi ilə birlikdə sözün başlanğıc
formasını yaradır. Məsələn, sənaye + ləş + dir + il + miş + dir sözünün başlanğıc forması qrammatik
şəkilçilərə qədər olan sənaye + ləş + dir + il (mək) sözüdür. Deməli, sözün başlanğıc formasına
axırıncı leksik şəkilçi daxil olmaqla qrammatik şəkilçiyə qədər ilan hissəsi daxildir. İsimlərin
başlanğıc forması adlıq halda olan hissə, feillərdə isə məsdər formasıdır.
Sözlər bütün lüğətlərdə başlanğıc formasında olur. Sözlərin quruluşca növü, hansı nitq hissəsinə aid
olması da onların başlanğıc formasına görə müəyyən edilir. Leksik şəkilçilər (sözdüzəldici şəkilçilər)
həm söz köklərinə və həm də sözün başlanğıc formasına qoşulmaqla yeni sözlər düzəldir.
Dilimizin qaydalarına gözə sözlərə əvvəl leksik, sonra isə qrammatik şəkilçilər qoşulur (- kı4, -gil, dakı² şəkilçiləri istisnadır. Bu şəkilçilər qrammatik şəkilçilərdən sonra da işlənə bilir).
Eyni bir kökdən əmələ gələn sözlər eyniköklü sözlər adlanır. Eyniköklü sözlər düzəltmə olmalı,
onların kökü eyni nitq hissəsi və eyni söz olmalıdır: baş, baş+çı, baş+lıq, baş+la(maq), baş+la+n+gıc
və s.
Eyni bir kökdən əmələ gələn yeni eyniköklü (düzəltmə) sözlər həm eyni bir nitq hissəsinə, həm də
müxtəlif nitq hissələrinə aid ola bilir: yağ (isim) – yağlı (sifət), yağla (fel)
Kökü omonim olan sözlər eyniköklü söz adlanır.Məsələn,gül-gül+lük,gül-gül+üş sözləri eyniköklü
sözlər sayılmır.Qrammatik şəkilçilərdə eyniköklü söz yarada bilmir.Qrammatik şəkilçilər sözün
yalnız formasını dəyişir. Mənşəyinə görə
Azərbaycan dilində şəkilçilər mənşəyinə görə iki cür olur: milli şəkilçilər və alınma şəkilçilər.
Dilimizdəki qrammatik şəkilçilərin hamısı, leksik şəkilçilərin isə əksəriyyəti milli şəkilçilərimizdir.
Alınma şəkilçilər ərəb, fars, rus dillərindən gəlmə şəkilçilərdir. Bu şəkilçilər dilimizə alınma sözlər
vasitəsilə daxil olmuşdur. Qoşulma yerinə görə həm sözarxası (-dar,-stan,-şünas, -keş, -xana, -i, -vi,
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-ist, -kar, -izm, -iyyə, -pərvər və s.), həm də sözönü ( na-, bi-, la-, ba-, co-, a-, anti-, mə-) alınma
şəkilçilər vardır.
Alınma şəkilçilərin əksəriyyəti birvariantlıdır. Bu şəkilçilərin bir qismi aid olduqları dildə leksik
mənaya malik olan sözlərdir: (- xana (ev), -dar (aid olmaq), -kar(iş) və s. Lakin bu sözlər bizim
dilimizdə şəkilçi kimi işlənir.
Yazılışına görə
Yazılışına görə şəkilçilər 3 cür olur: bir cür yazılanlar, iki cür yazılanlar və dörd cür yazılanlar.
Leksik şəkilçilər ahəng qanununa tabe olaraq, əsasən, iki və dörd cür yazılır. Məsələn, -la, -lə; -ça, çə; -aq, -ək; -çı, -çi, çu, -çü; -ıntı, -inti, -untu, -üntü və s. Lakin leksik şəkilçilər sırasında bir cür
yazılan şəkilçilər də vardır: -daş, gil, -kаr, -хаnа, -dar, -keş, -stan, -şünas, -zadə və s. Birvariantlı
şəkilçilərin əksəriyyəti alınma şəkilçilərdir və bu şəkilçilər ahəng qanununa tabe olmurlar.
Qrammatik şəkilçilər isə ahəng qanununa uyğun olaraq həmişə iki və dörd cür yazılır: -acaq, -əcək; dı, -di, -du, -dü; -mış, -miş, -muş, -müş və s. Qrammaik şəkilçilərin içində bir cür yazılanı yoxdur.
İki cür yazılan şəkilçilərin tərkibində yalnız a, ə saitləri iştirak edir. Digər açıq saitlər (e, ö, ü)
şəkilçilərdə iştirak etmir.
Saitlə bitən sözlərə saitlə başlanan şəkilçilər artırdıqda şəkilçilərin əvvəlində y, s, n samitləri işlənir:
xala-y-a, xala-n-ın, хаlа-s-ı. Bunlara bitişdirici samitlər deyilir. Sözün tərkibinə görə təhlili zamanı
bitişdirici samitlər ya aid olduğu şəkilçinin tərkibində göstərilir, ya da ayrıca şərti-işarəsiz qalır.
Lüğət tərkibi hər bir dilin ən sürətlə inkişaf ədən hissəsidir. Dilin lüğət tərkibi, xüsusilə o dildə danışan
xalqın mədəni səviyyəsi yüksəldikcə artır, çoxalır və zənginləşir. Müasir dəvrdə lüğət tərkibi inkişaf
ətmiş olan dillər zəngin və qüdrətli sayılır. Müasir Azərbaycan ədəbi dili də bələ dillərdən biridir.
Müasir Azərbaycan ədəbi dili əsrimizin ən mürəkkəb, ən yüksək Fikirləri, cəmiyyətin inkişaf
qanunlarını əks ətdirməyə, ən dərin əlmi Nəzəriyyələri ifadə ətməyə qadir bir dildir. Bu isə onun lüğət
tərkibinin bu gün yüksək səviyyədə inkişaf ətdiyini göstərir.
Dil tarixi bir hadisədir. O həmin dili yaratmış olan və o Dildə danışan xalqın inkişaf tarixi ilə ayrılmaz
bir şəkildə bağlıdır. Müasir Azərbaycan ədəbi dili və onun on minlərcə sözü əhatə ədən bugünkü lüğət
tərkibi Azərbaycan xalqının təşəkkül və inkişafı tarix ilə əlaqədar inkişaf ətmişdir. Deməli, müasir
ədəbi dilimizin lüğət tərkibinin uzun bir inkişaf tarixi vardır.
Lüğət tərkibinin bu inkişaf prosəsi dilimizin daxili inkişaf qanunlarına uyğun bir şəkildə davam
ətmişdir. Yəni dilin və onun lüğətinin uyğun bir şəkildə davam ətmişdir. Yəni dilin və onun lüğətinin
inkişafı prosəsi nəticəsində müasir dilimizin söz yaradıcılığına aid özünəməxsus möhkəm qayda və
qanunları əmələ gəlmişdir. Dilimizin söz yaradıcılığında işlənən bütün bu qayda-qanunlar Tamamilə
o dilin tarixi inkişafı yolları və qrammatik quruluşu əsasında yaranmış və zənginləşmişdir.
At, ot, dil, bil, az, bir, beş, çox, iş, keç və s. kimi bir sıra sözlər həyatı dərketmə nəticəsində şüurda
törəmiş məfhumları ifadə ətmək Zəruriyyətindən müxtəlif fonetik və semantik əlaqələrin
qanunauyğun Təzahürü ilə törəmiş, artmışdır.
Əkin, biçin, yataq, çökək, qışlaq, qışlıq, sürücü kimi yüzlərcə törəmə sözlər köklərə şəkilçilərin
əlavəsi ilə düzəlmişdir.
Qaratoyuq, Çənlibel, ayaqqabı kimi yüzlərcə mürəkkəb söz sintaktik əlaqələr və dilimizə məxsus
başqa xüsusiyyətlar əsasında müxtəlif sözlərin birləşməsi ilə yaranmışdır. Dilimizdə sintaktik
əlaqələrdən xaricdə yaranan heç bir mürəkkəb söz yoxdur . Ona görə də bütün mürəkkəb sözlərin
yaranmasında mütləq bu və ya digər qrammatik qayda öz əksini tapır.
Əsas məqsəd müəyyən zaman kəsiyində dildə baş verən proseləri izləmək dilimizin lüğət tərkibinin
dahada zənginləşməsinə və inkişaf yollarını araşdirmaq ideoloji cəhətdən yad təsirləri aşkarlayıb
onların fonunda dövrün tələblərindən irəli gələn söz azadlığı və mətbuat bolluğu şəraitində yeni
sözlərin yaranması və dilə gətirilmə imkanlarını üzə çıxarmaqdır.Bu baxımdan yeni termin sözlərin
seçilməsində təsadüfi halların emosiyaya uymağın,subyektivliyin qarşısının alınmasınıbir vəzifə kimi
qarşımıza qoymuş və qarçıya çıxan problemlərin səbəblərini aydınlaşdırılmasına çalışmışıq.Bunumla
bağlı,ilk öncə,məsələnin tədqiqi tarixinə nəzər salınmış dilimizin lüğət tərkibinin inkişaf
istiqamətlərini müəyyənləşdirməyə cəhd göstərmişik.Müxtəlif dövrlərdə termin-sözlərin istifadədən
qalma,passivləşmə və ya arxaikləşmə səbəblərini izləmiş və aşkarlamağa cəhd
etmişik.Ümumiyyətlə,söz yaradıcılığında dildaxiliimkanlar hesabına yeni sözlərin yaranma
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üsullarının müəyyənləşdirilməsi,alınma sözlərin mənimsənilmə qanunauyğunluqları,onların ədəbi dil
və ya ümumxalq danışıq dili səviyyəsində tənzimlənməsi və unifikasiya olunması,üslubi imkanları
və s.tədqiq olunmaqla müəyyən nəticələri mütəxəssislərin müzakirəsinə vermək tədqiqatımızın
başlıca məqsədi olmuşdur.Məlumdur ki,dilimizin lüğət tərkibinin terminlərsiz təsəvvür etmək
olmaz.Dildəki keyfiyyət və kəmiyyət dəyişiklikləri ən çox terminologiya sahəsində baş verir.Bu
baxımdan müasir dövrdə hissiyata qapanıb beynəlxalq terminlərə qarsı münasibətə mütəxəssis
sözünün çatdırılması,habelə dövrün xüsusiyyəti ilə əlaqədar dildaxili və dilxarici amillərin rolunun
müəyyənləşdirilməsi,eləcə dətermin-sözlərin əvəzlənməsi,ədəbi dilimizdə norma və normalaşma
məsələləri,onların mövcud orfoqrafiyamızda təsbit olunan qanunlara uyğunlaşdırılmasına riayət
olunmasına nəzarət və tövsiyələr araşdırıcının qarşısına qoyduğu başlıca məqsəd və vəzifələrdəndir.
Azərbaycan dilinin söz yaradıcılığı qaydaları əsasında yaranan yeni leksik vahidləri (sözləri) onun öz
daxili inkişaf qanunlarına əsasən aşağıdakı üç prosesdə olur:
1 ) sözlərin leksik yolla əmələgəlma prosesi;
2) sözlərin morfoloji yolla əmələgəlma prosesi;
3) sözlərin sintaktik yolla əmələgəlmə prosesi.
Dilimizin söz yaradıcılığı prosesinə məxsus hər üç yol, öz inkişaf tarixi etibarilə bir-birinə bağlı olub,
biri digərinin yaranmasında və inkişafında çox böyük rol oynamışdır. Müasir dövrdə belə, istər
leksik, istər morfoloji və istərsə də sintaktik yolla yəni leksik vahidlərin əmələgəlmə prosesində üzvi
bir əlaqənin olduğunu aydın müşahidə edirik.
Söz yaradıcılığı dilçilik elminin yeni sözlərin yaranması ilə məşğul olan sahəsidir.Söz yaradıcılığının
aşağıdakı üsulları vardır: 1.Söz kökünm müxtəlif şəkilçilər artırmaqla söz düzəldilməsi
2. Söz kökünə söz artırmaqla söz düzəldilməsi
3. Sözün bir nitq hissısindən başqa nitq hissəsinə keçməsi ilə söz düzəldilməsi
4. Sözə yeni məna verməklə söz düzəldilməsi
Bunlardan birincisi, dilçilik ədəbiyyatında morfoloji üsulla söz yaradıcılığı adlanır.
Müxtəlif dillərdə şəkilçilər müxtəlif olduğundan bu üsulun müxtəif növləri vardır;
a) önşəkilçili (prefiksal) sözyaradıcılığı; b)sonşəkilçili (postfiksal) söz yaradıcılığı; c) içşəkilçili
(infiksal) söz yaradıcılığı. Bəzən söz müxtəlif (prefiks, infiks, postfikslərin) birgə iştirakı nəticəsində
yarana bilər.məsələn, rus dilindəki зарйсовка sözündə olduğu kimi. Belə söz yaradıcılığı, adətən,
flektiv dillərə aiddir. Söz kökünə şəkilçi artırmaqla yaranan yeni sözlər düzəltmə sözlər adlanır. Söz
yaradıcılığının ikinci üsulu, yəni söz kökünə söz artırmaq yolu ilə söz yardılması dilçilik ənənsində
daha çox sintaktik yolla söz yradıcılığı adlanır. Sintaktik yolla söz yaradıcılığının sözlərin miqdarına
görə, əsasən, iki növü vardır: a) iki sözün birləşməsi ilə söz yaradıcılığı (istiot, düzbucaqlı, üzbəüz və
s.); üç və daha artıq sözün birləşməsi ilə söz yaradıcılığı (əlüzyuyan). sintaktik üsulla yaranan süzlərə,
quruluşuna görə mürəkkəb dillərdə müxtəlif şəkildə təzahür edir.
Üçüncü növ söz yaradıcılığı, yəni sözün bir nitq hissəsindən başqasına keçməsi ilə söz düzəltmə nitq
hissələrinin xüsusi morfoloji əlamətləri, sözdüzəldici şəkilçiləri olmayan dillərdə geniş yayılmışdır.
Söz yaradıcılığının bu üsuluna konversiya da deyilir. Konversiyanı nitq hissələrinin müxtəlif cümlə
üzvləri vəzifəsində işlənməsi kimi sintaktik hadisə ilə məhdudlaşdırmaq olmaz. Bu, konversiyanın
yalnız bir növü, bəzilərinin göstərdiyi kimi, təsadüfi konversiya hesab edilir.
Konversiyanın müxtəlif növləri vardır: substantivləşmə, adyektivləşmə, pronominallaşma,
verballaşma, adverbiallaşma, konyunksionallaşma və s. Bunlar dilimizə aid qrammatik terminlərlə
adlandırıla bilər: isimləşmə, sifətləşmə, əvəzlikləşmə, felləşmə, zərfləşmə, bağlayıcılaşma və s.
Konversiya söz yaradıcılığı üsullarından biri olan leksik-qrammatik hadisə kimi az öyrənilmişdir.
lakin onun ayrı-ayrı növləri, xüsusən substantivləşmə üzrə dilçilikdə geniş tədqiqat işləri aparılmışdır.
Konversiya dörd səviyyədə özünü göstərir: 1) Sintaktik konversiya bütün nitq hissələrinə aid olub,
hər hansı niq hissəsinə daxil olan sözün heç bir şəkli dəyişikliyə uğramadan başqa nitq hissəsinin
yerində işlənməsini nəzərdə tutur. Məsələn, Açıldı, yaz günü, əridi soyuq (S.vurğun) cümləsində
soyuq sifəti yalnız sintaktik cəhətdən təcrid olunaraq, isim yerində işlənmişdir. Bu evdən köç! Bu
meyvədən dad! cümləsində köç və dad isimləri sintaktik cəhətdən felləşmişdir. Daş divar, dəmir
qapıbirləşmələrində isimlər sifətləşmiş; səndən başqa birləşməsində isə başqa sifəti müvafiq sintaktik
mühitə düşərək qoşmalaşmışdır.
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Sintaktik cəhətdən konversiyanın ondan çox müxtəlif modeli vardır. Bu növ konversiyanın ilk
mərhələsi sayılır.
2) Morfoloji-sintaktik cəhətdən konversiya hər hansı bir nitq hissəsinə mənsub sözün başqa nitq
hissəsinə keçərkən həmin nitq hissəsinə məxsus qrammatik kateqoriyaların şəkilçilərini də qəbul
etməsini nəzərdə tutur. Başqa sözlə, konversiyaya uğrayan söz substantivləşmə zamanı hal, kəmiyyət,
mənsubiyyət və ya xəbərlik şəkilçilərini, verballaşma zamanı inkarlıq, növ, zaman, şəkil, şəxs və s.
şəkilçiləri qəbul edir. Məsələn, Gözəllər sultanı, ay mələkzadə (Aşıq Ələsgər); Hər yetən gözələ gözəl
demərəm, Gözəldə gərəkdir işvə-naz ola (Aşıq Ələsgər); Çoxuna eyləyəcəm nasağı gözlə, gözlə sən!
(Aşıq Ələsgər); Tərpənməyən dağ gövdəsi baxanlara gəlir şir (S.Vurğun) cümlələrindəki gözəllər,
gözəldə, gözələ, çoxuna, baxanlara sözləri ismə məxsus cəm, hal, mənsubiyyət şəkilçiləri qəbul
etməklə sintaktik səviyyə ilə yanaşı, morfoloji cəhətdən də substantivləşmişdir.

Речевое творчество подобно одному из независимых языковых уровней
резюме
Моя диссертация - это преподавание лексики. Почти вся тема была всеобъемлющей и очень
точной. Особое внимание было уделено преподаванию в классе в высших классах и
элементарных классах.
В главах также представлены лексические, морфологические и синтаксические методы
создания слов. Здесь это показано в методе преобразования. Как известно, также изучался
состав лексики и история ее развития.

Speech creation is similar to one of the independent language levels
summary
My thesis is the teaching of vocabulary. Almost the entire topic was comprehensive and very accurate.
Particular attention was paid to teaching in the classroom in upper classes and elementary classes.
The chapters also present lexical, morphological and syntactic methods for creating words. Here it is
shown in the transformation method. As is known, the composition of the lexicon and the history of
its development were also studied.
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KEY WORDS: Heydar Aliyev, multiculturalism, tolerance.
Məqalədə müasir demokratik, suveren Azərbaycan Respublikasının multikultural və tolerant yönlü
siyasəti və ölkəmizdə həyata keçməsi uğrunda məqsədyönlü fəaliyyəti nəticəsində bu siyasətin banisi
hesab olunan Ulu Öndər Heydər Əliyevin bu sahədə çox mühüm fəaliyyəti təhlil edilir.

Multikulturalizm nədir?
Mövzuya uyğun olaraq ilk növbədə bir sual ortaya çıxır - multikulturalizm nədir? Bir dövlət
daxilində mövcud olan fərqli xalqların mədəni dəyərlərinin tanınması və ona qarşı hörmət,
ümumilikdə dünyada müxtəlif millətlərin mədəni fərqliliklərinin qorunmasına yönəlmiş humanist,
demokratik siyasət multikulturalizm adlanır. Multikulturalizm humanist siyasət olub ölkə
tolerantlığının göstəricisidir. Ümumən, dövlətin inkişafına böyük təsir göstərən bu siyasət ölkədəki
milli azlıqların mədəni dəyərlərinin dövlət mədəniyyətinə inteqrasiyasına, bir-birilə əlaqəli şəkildə
inkişafına və bu iki mədəni dəyər arasında rəqabət ruhunun inkişafına mühüm təsir göstərir.
Multikulturalizmi assimilyasiya ilə eyniləşdirmək düzgün deyildir. Belə ki, assimilyasiya prosesi
etnik mədəni dəyərlərin milli mədəni dəyərlərdə yox olması prosesi olduğu halda, multikulturalizm
isə müxtəlif mənəvi dəyərlərin eyni hüquqlu şəkildə qarşılıqlı inkişafı prosesidir. [2, səh. 225-226]

Multikulturalizm və tolerant dəyərlər xalqımızın xarakterik xüsusiyyətidir
Bildiyimiz kimi, qədim xalq mədəniyyətinə malik olan Azərbaycan xalqının mühüm coğrafi
məkanda yerləşməsi, faktiki olaraq, qədim zamanlardan burada müxtəlif etnik nümayəndələrin
yerləşməsinə, bu etnik nümayəndələrin özlərinə məxsus mənəvi dəyərlərinin birləşməsinə səbəb
olmuşdur. Qədim yaşayış məskənlərindən biri olan ölkəmiz öz mədəni dəyərləri baxımından qonşu
dövlətıər arasında daim seçilmişdir və bu baxımdan hər zaman ölkəmiz qonşu dövlətlərlə daim
qarşılıqlı əlaqədə olmuş, bu baxımdan mədəni dəyərlər mühüm qarşılıqlı əlaqələrlə inkişaf etmişdir.
Ümumən, ölkəmiz tarixən müxtəlif etnik birliklərin, millətlərin nümayəndələrinin məskən saldığı
yurd olmuşdur. Ölkəmizin qədim idarəetmə mədəniyyəti Azərbaycanda multikultural, tolerant
siyasətin məhz tarixən dövlət səviyyəsində həyata keçirildiyini sübut edir.
Faktiki olaraq, ölkəmizdə müxtəlif mədəni dəyərlərin qovuşma səbəblərindən ilki və ən önəmlisi
Azərbaycanın əlverişli coğrafi məkanda - Şərqlə Qərbin qovşağında yer almasıdır. [4]

Müasir multikultural və tolerant dəyərlərimizin banisi - Heydər Əliyev
Tarixdən məlum olduğu kimi, Azərbaycan 70 il sovet Rusiyasının əsarəti altında olmuş və bu
zaman ərzində milli-mənəvi dəyərlərimizin aradan qaldırılması uğrunda addımlar atılırdı. Bütün bu
addımlara baxmayaraq xalqımız öx milli-mənəvi dəyərləinə hər zaman sadiq qalmağı bacara
bilmişdir.
Ölkəmiz müstəqillik əldə etdikdən sonra Ulu Öndər Heydər Əliyev çox mühüm demokratik siyasət
yürütmüş, multikulturalimz və tolerantlığın inkişaf etməsinə böyük diqqət ayırmış, müxtəlif dini
dəyərlərə mənsub insanlara bərabər hüquqlar vermişdir. Ulu Öndər hər zaman çıxışları zamanı
ölkəmizin multikultural və tolerant bir ölkə olduğunu nəzərə çatdırmışdır.
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Heydər Əliyev digər dinlərə dözümlülük göstərdiyini öz fəaliyyəti ilə daim bildirmişdir. O, ölkə
daxilində olan xristianların hüquqlarının qorunasına xüsusi fikir veriləcəyini qeyd etməklə öz tolerant
siyasətini sübut etmiş olurdu. [5]
Ulu Öndərimizin tolerantlıq və multikulturalizm haqqqında çox sayda çıxışları olmuş və mühüm
əhəmiyyətli fikirləri mövcuddur: “Tolerantlıq, dözümlülük çox geniş anlayışdır. O, həm insani
münasibətlərin, həm insan cəmiyyətində gedən proseslərin, həm də dövlətlərarası, millətlərarası,
dinlərarası münasibətlərin bir çox cəhətlərinə aiddir. ... O, təkcə dinlərin bir-birinə dözümlülüyünü
deyil, həm də bir-birinin adətlərinə, mənəviyyatına dözümlülük, mədəniyyətlərə dözümlülük
deməkdir”. [3, səh.1]
Ümumiyyətlə, Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldiyi ilk vaxtdan hüquq və azadlıqların, dini və
vicdan azadlıqlarının qorunmasına böyük diqqət ayırmışdır. Ulu Öndərimiz heç vaxt digər dinlərə
məxsus xalq nümayəndələrinə ayrı-seçkilik qoymur, ölkədə məscid, kilsə, sinaqoqların təmir və
tikintisinə diqqət ayırırdı, bu, Ulu Öndərimizin çox böyük şəxsiyyət olmasını bir daha sübut edir.
Ulu Öndər həmçinin çox mühüm ideologiyanın - azərbaycançılıq ideologiyasının banisi hesab
olunur. Hər bir ölkəni güclü edən səbəblərdən ən önəmlisi də məhz onun ideologiyasıdır. Bu
ideologiyanı yaratmaq Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəldiyi ilk gündən əsas məqsədlərindən biri
olmuşdur.
[1, səh.143-148]
Azərbaycan xalqı qədim zamanlardan multikultural və tolerant dəyərlərə malik xalq olmuş və bu
gün də ölkəmiz bu dəyərləri ilə tanınır. Müasir Azərbaycan Respublikasının multikultural istiqamətdə
inkişafının banisi məhz Heydər Əliyev olmuşdur və bu gün bu siyasət olduqca inkişaf etmiş və
etməkdədir.
“Dövlət, ölkə nə qədər çox xalqı birləşdirsə, bir o qədər zəngin olur, çünki onların hər biri
ümumdünya mədəniyyətinə və sivilizasiyasına öz töhfəsini verir”.
Heydər Əliyev
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MODERN MULTICULTURAL AZERBAIJAN, FOUNDED BY
HEYDAR ALIYEV.
Pari Musayeva

SUMMARY
When the different ethnic-religious sparatisms surround the world, Azerbaijan is indebted to the Great
Leader Heydar Aliyev for political stability and economic development, Heydar Aliyev is a
phenomenal person able to unite the people around a single ideology.
Heydar Aliyev rescued Azerbaijan from seperatism and he unite the representitives people who
historically have chosen these lands as their homeland around the Azerbaijani ideology.
In my article, I will give information about the role of Great Leader Heydar Aliyev in contemporary
Azerbaijan’s multicultural and tolerant today and also about modern tolerant and multicultural
Azerbaijan.
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Azərbaycan dilinin orfoqrafiya prinsipləri və orfoqrafiya qaydaları
Poladova Vəfa Cümşüd qızı
Odlar Yurdu Universiteti
Açar sözlər. Fonetik prinsip, morfoloji prinsip, tarixi-ənənəvi prinsip, şəkilçilərin yazılışı,mürəkkəb
sözlərin yazılışı, sətirdən-sətrə keçirilmə, ixtisar və qısaltmaların yazılışı.
Orfoqrafiya yazılı nitqin məzmununu aydın və düzgün şəkildə əks etdirən ümumxalq dilinin vahid və
dəyişməz, qanuniləşmiş və daim inkişaf edərək təkmilləşən normalar sistemidir.Hər bir dildə olduğu
kimi Müasir Azərbaycan dilinin də orfoqrafiya qaydalarının əsas istiqamətləndirici qüvvələri
orfoqrafiya prinsipləridir.Orfoqrafiya prinsipləri dildə yarana biləcək hərc-mərcliyin və dolaşıqlığın
qarşısını almaq üçün dil vahidləri ilə uzlaşdırılmalıdır.Orfoqrafiya qaydalarının
müəyyənləşdirilməsində bir çox prinsiplərdən istifadə olunur. Bunlar aşağıdakılardır:
Fonetik prinsip.
1)
2)
Morfoli prinsip.
3)
Tarixi-ənənəvi prinsip.
4)
Fərqləndirici prinsip.
5)
Etimoloji prinsip.
Adlarını qeyd etdiyimiz bu prinsiplərin hamısından bu və ya digər dilin orfoqrafiya qaydalarının
müəyyənləşdirilməsində eyni dərəcədə istifadə edilmir. Orfaqrafiya prinsiplərindən istifadə dərəcəsi
hər bir dilin öz daxili qanunlarına əsasən dəyişir.Müasir Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydalarının
müəyyənləşməsində fonetik, morfoloji və tarixi-ənənəvi prinsiplər əsas götürülür. Lakin bu
prinsiplərdən istifadə dərəcəsi də müxtəlifdir.
Fonetik prinsip. Sözlərin ədəbi tələffüzə uyğun yazılmasını tələb edən prinsipə fonetik prinsip
deyilir. Azərbaycan dilinin orfoqrafiyasında başlıca prinsip sayılan fonetik prinsip üçün əsas meyar
tələffüz olunan səsin yazıdakı hərflə ifadəsidir.Son zaman lar fonetik prinsiplə yanaşı orfoqrafiyada
fonematik prinsip anlayışından da istifadə olunur. Lakin bu anlayışları eyniləşdirmək olmaz. Fonetik
prinsip sözlərin deyildiyi kimi ədəbi tələffüzə uyğun şəkildə yazılmasını tələb edirsə, fonematik
prinsip müxtəlif çalarlıqda tələffüz olunan səslərin əsas hesab edilən fonemlərinin yazıda hərflə ifadə
olunmasını tələb edir. Fonetik prinsipin ən böyük üstünlüyü onun yazı ilə tələffüz arasındakı fərqləri
azaltmasıdır. Bu prinsip bizə sözləri “ dediyin kimi yaz” fikrini deyil, “sözləri ədəbi tələffüzə uyğun
şəkildə yaz” fikrini təlqin edir.Bu fikri belə izah etmək olar ki, dialekt və şivələrdə müxtəlif
formalarda tələffüz olunan sözlərin həmin tələffüz formalarında da yazılması görkəmli mütəfəkkir
M.Mahmudbəyovun dediyi kimi yazımızda hərcmərcliyə və özbaşnalığa gətirib çıxarar, 40-50
imlamız olar.Elə bu səbəbdən də yazıda təkcə fonetik prinsiplə kifayətlənmək olmaz. Müxtəlif şəkildə
tələffüz olunan sözlərin yazılış qaydalarını müəyyənləşdirmək üçün başqa orfoqrafik prinsiplərdən
də istifadə etmək zərüri haldır.
Morfoloji prinsip. Müxtəlif formada tələffüz olunan kök və şəkilçi morfemlərin (sözün mənalı
hissələrinin) eyni formada yazılmasını tələb edən prinsip morfoloji prinsip adlanır.Bu prinsipə əsasən
müxtəlif çalarlarda tələffüz olunan söz kökləri, şəkilçilər vasitəsilə düzəldilən, dəyişdirilən sözlər və
şəkilçilər vahid qaydada yazılır.Sözlərin və şəkilçilərin müxtəlif formada tələffüzünə səsuyuşması,
səsfərqləşməsi, yerdəyişmə, səsartımı, səsdüşümü kimi fonetik hadisələrin təsiri böyükdür. Morfoloji
prinsipin mahiyyəti ondadır ki, bu prinsip müxtəlif morfemlərdə olan səs dəyişmələrinin yazıya
keçməsinə yol vermir.
Tarixi-ənənəvi prinsip.Dilimizdə elə sözlər var ki, onlar tarixən necə yazılıbsa, bugün də həmin
yazılış formasını saxlayır.Sözün müasir tələffüz qaydalarına əsasən yazılmasınıdeyil, tarixi yazılış
formasına uyğun yazılmasını tələb edən prinsip tarixi-ənənəvi prinsip adlanır.Bu prinsipə əsasən
sözlər tarixən necə yazılıbsa, müasir orfoqrafiyada da elə qeyd edilməlidir. Tarixi-ənənəvi prinsip
yazıda o qədər də əlverişli olmadığından
Azərbaycan
dilinin orfoqrafiya qaydalarının
müəyyənləşdirilməsində az istifadə olunur.Buna baxmayaraq, alınma söz və şəkilçilərin yazılış
qaydaları bu prinsip əsasında müəyyənləşir.
Orfoqrafiya qaydaları. Ədəbi dilin şifahi və yazılı qolu ayrı-ayrılıqda müəyyən norma və qaydaların
tələblərinə cavab verməlidir. Ədəbi dilin yazılı qolu orfoqrafiya qaydalarına uyğunlaşmalı,
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riayətetməlidir.Orfoqrafiya ədəbi dil ilə danışıq dili arasındakı fərqlərin azalmasına xidmət edir.
Həmçinin orfoqrafiya qaydaları dialekt fərqlərinin məhdudlaşdırılmasına da çox böyük təsir göstərir.
Bu baxımdan orfoqrafiya qaydalarının aşağıdakı əlamət və xüsusiyyətlərini bilmək vacibdir.
1)Orfoqrafiya qaydalarına düzgün riayət etmək hamı üçün məcburidir və heç kəsə onu dəyişməyə,
ona əlavələr etməyə, ya da bu qaydaları pozmağa icazə verilmir.
2)Hər bir dilin orfoqrafiya qaydaları həmin dilin daxili qayda-qanunlarına uyğun tərtib
edilməlidir.Orfoqrafiya qaydaları dilin inkişafını izləməli və dildəki dəyişikliklər qanunauyğun
şəkildə orfoqrafiyada da öz əksini tapmalıdır.
3)Orfoqrafiya qaydaları nitqin məzmununu aydın və düzgün şəkildə əks etdirməlidir.
4)Orfoqrafiya qaydaları mümkün qədər sabit olmalıdır. Yəni orfoqrafiya qaydaları tez-tez dəyişdikdə
dildə qarışıqlığa və anlaşılmazlığa səbəb olur.
5)Orfoqrafiya qaydaları vahid olmalı, bir sözün müxtəlif formada yazılmasına yol verilməməlidir.Bu
hal yazı mədəniyyətinə mənfi təsir göstərir, yazını ağırlaşdırır.
Saitlərin və samitlərin yazılışı.Müasir Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydaları saitlərin yazılışı,
samitlərin yazılışı, şəkilçilərin yazılışı, mürəkkəb sözlərin bitişik, yarımbitişik və ayrı
yazılması,sözün baş hərflərinin böyük yazılması qaydalarını, sətirdən-sətrə keçirmə qaydaları, ixtisar
sözlərin və qısaltmaların yazılışını əhatə edir.Saitlərin və samitlərin yazılışı qaydalarında bir sözün
tərkibində müxtəlif cür tələffüz olunan səslərin vahid yazılış qaydaları öz əksini tapır.Eyni zamanda
burada sözün müxtəlif yerlərində qoşa sait və samitlərin yazılışı qaydaları da özünə yer tapır.
Şəkilçilərin yazılışı.Şəkilçilər müxtəlif xüsusiyyətlərinə görə təsnif olunur; mənasına görə,
mənşəyinə görə, qoşulma yerinə görə və s. Bu xüsusiyyətlərdən biri də şəkilçilərin yazılış
formalarıdır.Yazılışına görə şəkilçilər 3 qrupabölünür.
1)
Bir cür yazılan şəkilçilər.Dilimizdıki şəkilçilərin bir qrupu ahəng qanuna tabe olmayaraq
qoşulduğu sözün son hecasındakı saitlə və ya samitlə uzlaşmır. Belə şəkilçilər ancaq bir cür yazılır
və bir cür yazılan şəkilçilər adlanır.Bir cür yazılan şəkilçilərə -vari; -dar; -kar; -gil; sifət düzəldən
–i, -vi; -daş; məkan ismi düzəldən –laq, -stan; feilin icbar növ şəkilçisi –t; ön şəkilçilər –na, -ba,
-bi və s. şəkilçiləri misal göstərmək olar.
2)
İki cür yazılan şəkilçilər.Ahəng qanuna tabe olan şəkilçilərin çoxu saitlərin ahənginə tabe olur,
bir qismi isə həm saitlərin, həm samitlərin, həm də saitlərlə samitlərin ahənginə tabe olur.Saitlər
ahənginə görə şəkilçilər açıq və qapalı saitli olmaqla iki qrupa bölünür. Açıq saitli şəkilçilər iki cür
yazılır. Bu şəkilçilərə -a,-ə; -aq, -ək; -ağan, -əyən; -al, -əl; -anda, -əndə; -an, -ən; -ar, -ər; -araq,
-ərək; -acaq, -əcək; -da, -də; -dan, -dən; -lar, -lər; -la, -lə; -lan, -lən; -laş, -ləş; -ma, -mə; -maq, mək; -malı, -məli; -madan, -mədən; -sa, -sə; -san, -sən və s. aiddir.
3)
Saitlərin ahənginə əsasən qapalı saitli şəkilçilər dörd cür yazılır. Bunlara –ın,-in, -un, -ün; dır,-dir,-dur,-dür; -i,-ı,-u,-ü; -sınız,-siniz,-sunuz, -sünüz; -ıncı,-inci,-uncu,-üncü; -ıl,-il,-ul,-ül; -dı,-di,du,-dü və s. şəkilçilər aiddir.Nümunələrdən də aydın görünür ki, dörd cür yazılan şəkilçilərin ilk
hecası qapalı saitlərdən ibarətdir.
Mürəkkəb sözlərin yazılışı.Müasir Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydalarına görə mürəkkəb sözlər
bitişik, yarımbitişik və ya ayrı yazılır.Sözlərin bitişik, yarımbitişik ya da ayrı yazılması orfoqrafiyanın
ayrıca bölməsidir və özünəməxsus qaydaları vardır.Müasir Azərbaycan dilinin orfoqrafiyasının əsas
prinsipləri dildəki ayrı-ayrı bütöv yazılışına aiddir.Bu prinsiplər tərkibində iki və daha artıq söz olan
nitq vahidinə aid ola bilmir. Elə buna görə də sözün bitişik, yarımbitişik və ayrı yazılması
qaydalarının əsasını ba.qa prinsiplər təşkil edir.Burada leksik prinsiplər, söz və söz birləşmələrinə
müvafiq prinsiplər əsas götürülür.
Bitişik yazılan mürəkkəb sözlər.Bir vurğu və bir mənaya malik olub, tamamilə bir leksik vahidə
çevrilmiş, müxtəlif mənalı sözlərin birləşməsindən əmələ gələn mürəkkəb sözlər bitişik
yazılır.Sözlərin bitişik yazılması mürəkkəb leksik vahidlərin sabitləşdiyini göstərir.Bitişik yazılan
mürəkkəb sözlər bunlardır:
1. Miqdar sayı ilə isim və ya sifətdən düzəldilən mürəkkəb sözlər; məs.: birillik, üçkünc, birmənalı,
ikibaşlı, yüzillik və s.
2. İsimlə mənsubiyyət şəkilçili zərfdən düzələn mürəkkəb zərf və sifətlər; məs.: məktəblərarası,
dənizkənarı, əlüstü, dodqaltı, gözaltı və s.
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3. Çıxışlıq halda olan isimlə məsdər tərkibindən ibarət mürəkkəb sözlər; məs.: mərkəzdənqaçma,
ucdantutma, göydəndüşmə və s.
4. İki sadə ismin birləşməsindən əmələ gələn mürəkkəb isimlər; məs.: soyad, gilmeyvə,rəsmxət,
hüsnxət və s.
5. Sadə isimlə feili sifətdən ibarət mürəkkəb sözlər; məs.: qabyuyan., tozsoran, günəbaxan, aşsüzən
və s.
6. Sadə isimlə feili isim birləşməsindən əmələ gələn mürəkkəb sözlər; məs.: əlyazma, ürəkgetmə,
səsvermə, susəpmə və s.
7. Sadə və ya düzəltmə isimlə mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş başqa bir ismin birləşməsindən
düzələn mürəkkəb sözlər; məs.: kəkliotu, külqabı, dilotu, ayaqqabı, ildönümü, suiti, ilanbalığı və s.
8.Sadə və ya düzəltmə sifətlə sadə isimdən düzələn mürəkkəb sözlər; məs.: şirinçay, acıdil, qaragün,
istiot, şanapipik və s.
9. Mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş isimlə sadə və ya düzəltmə sifətdən düzəlmiş mürəkkəb sözlər;
məs.: alnıaçıq, üzüağ, sözübütöv, gözütox, əməlisaleh və s.
10.Təkrarlanan ismin ba, bə,feilin ha,a, ə vasitəsilə birləşməsindən düzələn mürəkkəb sözlər; məs.:
günbəgün, anbaan, ilbəil,qaçaqaç, vurhavur, tutatut,basabas, gəlhagəl və s.
11. Sonuna xana, namə, qoşmaq yolu ilə düzələn sözlər; məs.: dəftərxana, kitabxana, yeməkxana,
dəvətnamə, şəhadətnamə, vəkalətnamə və s.
12.Sadə sifətlə sadə ismin birləşməsindən əmələ gələn coğrafi adlar; məs.: Ağsu, Qarabağ, Göygöl,
İstisu, Qaraməryəm,Göyçay, Qaradağ, Ağdam və s.
13. İki ismin birləşməsindən düzələn coğrafi adlar; məs.: Qonaqkənd, Xankəndi, Arpaçay və s.
14. İsimlərə abad sözünün qoşulması ilə düzələn yer adları; məs.: Cəlilabad, Sabirabad və s.
15. İnsan adları bildirən mürəkkəb isimlər; məs.: Aygün, Əlibala, Məhəmmədəli,Əliağa, Mahnur,
Nuray, Aybəniz, Nurməhəmməd, Qızqayıt, Qızbəs və s.
16. Tərkibində zadə,qızı, oğlu və soy sözləri olan soyadlar; məs.: Qurbansoy, Həsənoğlu, Firudinqızı,
Axundzadə və s.
17. Rütbə, ləqəb, titul,bildirmədən mürəkkəb adın tərkib hissəsi məqamında işlənilən mir, ağa, xan,
hacı, şah, sultan,bəy, xanım,bəyim, seyid, mirzə sözləri olan mürəkkəb isimlər; məs.: Xanmurad,
Mirbəşir, Hacıbala, Ağabəyim, Şahməmməd, Qızxanım, Sultanəli,Əlibəy və s.
18. Sadə və düzəltmə sifətdən əmələ gələn mürəkkəb sifətlər; məs.: uzunsaçlı, qaragözlü, şirindilli,
qarabuğdayı və s.
19. Tərkibində bərabər, düz, həm, , müxtəlif, ümum, çox sözləri olan mürəkkəb sözlər; məs.:
çoxbucaqlı, düzbucaqlı, həmsöhbət, həmsərhəd, ümumdünya, ümumtürk, çoxcəhətli, bərabəryanlı,
bərabərhüquqlu, müxtəlifcinsli və s.
20. Sadə isimlə verici, dəyişdirici, düzəldici,edilməz, olunmaz, gəlməz,batmaz, sevər, edici və s. kimi
düzəltmə sifətlərdən əmələ gələn mürəkkəb sifətlər; məs.: qanunverici, icraedici,sözdüzəldici,
sözdəyişdirici,ağlagəlməz, əməksevər, ağlabatmaz, əvəzedilməz, qəbulolunmaz və s.
21. Sifətin şiddətləndirmə dərəcəsini bildirmək üçün sözün ilk hecasındakı saitdən sonra m, p, r, s
ünsürləri artırmaqla düzələn hissəciklər sifətin əvvəlinə bitişdirilir; məs.: qapqara, sapsarı, gömgöy,
tərtəmiz, qıpqırmızı və s.
22. Sadə isimlə bir sayının birləşməsindən düzələn zərflər; məs.: əlbir, canbir, qəlbbir, sözbir və s.
23. Bəzi mürəkkəb bağlayıcılar bitişik yazılır; məs.: hərgah, hərçənd, habelə, nəinki, halbuki, sanki
və s.
Ayrı yazılan mürəkkəb sözlər. Sözlərin ayrı yazılması həm əsas nitq hissələrinə, həm də köməkçi
nitq hissələrinə aid olur. Mürəkkəb sözlər aşağıdakı hallarda ayrı yazılır:
1.
Çıxışlıq hal şəkilçisi qəbul etmiş ismə qoşulan sifətdən düzələn mürəkkəb sifətin tərkib
hissələri ayrı yazılır; məs.: ağızdan bütöv, sözdən iti, ürəkdən möhkəm, ağıldan seyrək və s.
2.
Mürəkkəb miqdar, sıra, kəsr sayları ayrı yazlır; məs.: on beş, iyirmi bir, on doqquzuncu, altıda
dörd, səkkizdə üç və s.
3.
Birinci sözü o, bu işarə əvəzliklərindən ibarət olan mürəkkəb sözlər; məs.: bu ay, o dəfə, bu
il, bu həftə, o qədər və s.
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4.
Mürəkkəb sual əvəzliklərinin, qeyri-müəyyən əvəzliklərin tərkibindəki sözlər; məs.: nə edir,
nə qədər, nə üçün, hər kim, hər kəs, kim isə və s.
5.
İki sadə bağlayıcıdan və sadə bağlayıcılı başqa nitq hissəsindən düzələn mürəkkəb
bağlayıcılar; məs.: bundan ötrü ki, ona görə də, bir halda ki, madam ki, indiki, və ya, ya da və s.
6.
Müxtəlif sözlərə bilmək, etmək, eləmək, olmaq feillərinin qoşulması ilə düzələn mürəkkəb
feillər; məs.: kömək etmək, əl tutmaq, qəbul etmək, xəbərdar olmaq, dost olmaq, həsr eləmək və s.
7.
Məcazi mənada işlənilən feillərlə başqa nitq hissələrinə mənsub sözlərin birləşməsindən
düzələn mürəkkəb feillər ayrı yazılır; məs.: qulaq asmaq, yola düşmək, başa salmaq, gözdən pərdə
asmaq, ürəyi qopmaq, əldən düşmək və s.
Yarımbitişik və ya defislə yazılan mürəkkəb sözlər. Dildə tamamilə bir leksik vahidə çevrilə
bilməyən mürəkkəb sözlər defislə yazılır.Müasir Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydalarına
görə,əsasən aşağıdakı sözlər defislə yazılır:
1.
Tərkibindəki sözlərdən biri, bəzən də hər iksi ayrılıqda məna verməyən və ya başqa məna
verən isim, sifət və zərflər: çör-çöp, qab-qacaq, ev-eşik, pal-paltar, ger-geyim, gör-götür, sir-sifət və
s.
2.
Eyni sözün əvvəlinə ya m səsi artırmaqla, ya sözün tərkibində olan damaq saitlərinin hamısını,
ya da ancaq başdakını uyğun dodaq saiti ilə əvəz etməklə düzəldilən qondarma sözü əsas sözə
qoşmaqla yaranan sifət, isim və zərflər: kağız-kuğuz, uşaq-muşaq, şey-şüy, oyun-moyun, əzik-üzük
və s.
3.
Hər iki tərəfi –maz, -məz şəkilçisi qəbul etmiş feillərdən əmələ gələn sifət və zərflər: dinməzsöyləməz, bitməz-tükənməz, yanmaz-yaxılmaz, gəlməz-getməz və s.
4.
Tərkibində qeyri, əks, kontr, vitse, super, eks, külli, anti, ober sözləri işlənən sözlər: qeyrimümkün, qeyri-adi, qeyri-qanuni, əks-inqilabi, vitse-prezident, eks-katib, anti-septik, külli-ixtiyarı,
kontr-admiral, ober-leytinant, super-market ;
5.
İzafət tərkibləri: tərzi-hərəkət, tərcümeyi-hal, vəsfi-hal,həddi-buluğ və s.
6.
Eyni sözün təkrarı ilə əmələ gələn mürəkkəb sözlər: tez-tez, yavaş-yavaş, gec-gec,aşıq-aşıq,
bir-bir, qucaq-qucaq və s.
7.
Mənaca bir-birinə yaxın və ya bir-birinin əksi olan ayrı-ayrı sözlərdən ibarət olan mürəkkəb
sözlər: abır-həya, doğru-düzgün, gec-tez, əvvəl-axır, gəl-get, şad-xürrəm, həyət-baca, ağ-qara, gecəgündüz, baş-göz və s.
8.
Cəhətlər arasını bildirən isimlər: şimal-şərq, cənub-qərb, şərq-qərb və s.
9.
Azaltma dərəcəsini düzəltmək üçün istifadə olunan ala və açıq sözləri ilə yazılan sifətlər:
ala-bəzək, açıq-qırmızı, ala-yarımçıq, ala-çıy, açıq-sarı vəs.
10.
Qeyri-müəyyənlik bildirən miqdar sayları: iki-üç, üç-dörd, beş-altı, on-on beş və s.
11.
Tərkibində -ıb, -ib, -ub, -üb şəkilçili feili bağlama olan feillər: yazıb-oxumaq, oturub-durmaq,
dinib-danışmaq, qaçıb-oynamaq, çalıb-oynamaq, gəlib-getmək və s.
12.
Tərkibindəki birinci sözü –ar,-ər, -r , ikinci sözü isə -maz, -məz şəkilçili feili bağlamalar:
gələr-gəlməz, görər-görməz, baxar-baxmaz, eşidər-eşitməz və s.
13.
Eyni sadə nidaların təkrarından düzələn mürəkkəb nidalar: bəh-bəh, vay-vay, ax-ax, oy-oy,
uf-uf, ay can-ay can və s.
14.
Birincisi –dan, -dən, ikincisi –a, -ə şəkilçisi qəbul etmiş eyni sözün təkrarından və ya müxtəlif
sözün yanaşmasından əmələ gələn zərflər: başdan-başa, başdan-ayağa, gündən-günə, birdən-birə,
səhərdən-axşama,dildən-dilə və s.
15.
Rəqəmlə yazılan miqdar saylarına mənsubiyyət və hal şəkilçisi əlavə olunduqda şəkilçidən
əvvəl defis işarəsi qoyulur; məsələn: 5-dən, 10-da, 20-ci, 8-in, 6-ya və s.
Sözlərin baş hərflərinin böyük yazılması. Müasir Azərbaycan dilində sözlərin baş hərflərinin böyük
və ya kiçik yazılması heç də formal xarakter daşımayıb dil vahidlərinin hansı məqamda və nə
məqsədlə işləndiyini düzgün başa düşmək üçün semantik əsasda istifadə olunur. Bu hal həm də
orfoqrafiyanın fərqləndirici prinsipindən istifadə etmək üçün əlverişli imkan yaradır.Aşağıdakı
hallarda sözlərin baş hərfləri böyük yazılır.
1.
Nöqtədən, çox nöqtədən, sual və nida işarələrindən sonra işlənən ilk sözün baş hərfi böyük yazılır
2.
Xüsusi isimlərin ilk hərfi böyük yazılır.Buraya ad, ata adı, soyad, təxəllüslər daxıldır.
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3.
Bədii əsərlərdə heyvanlar və cansız əşyalar surət kimi çıxış etdikdə onların birinci hərfi böyük
yazılır.
4.
Tarixi hadisələrin, qədim abıdələrin və dövrlərin adlarının baş hərfi böyük yazılır.
5.
Coğrafi yer adlarının baş hərfi böyük yazılır.
6.
Yüksək dövlət vəzifələri, fəxri adalar böyük hərflə yazılır.
7.
Müəyyən idarə, təşkilat, nazırlik, komitə, cəmiyyət, birlik, universitet,akademiya, teatr və s. adları
böyük hərflə yazılır.
8.
Orden, medal,bədii əsər,opera, balet, kinofilm, qəzet, jurnal, nəşriyyat, kafe, restoran,
mehmanxana,mağaza və s. adları böyük hərflə yazılır.
9.
Rütbə, ləqəb, titul vəzifəsi daşıyan mirzə, hacı, molla,şeyx,seyid, sultan, şah ağa, xan sözləri ad
bildirən isimlərdən əvvəl işləndikdə baş hərfi böyük yazılır.
Sözün sətirdən-sətrə keçirilməsi. Yazıda bəzən sözü bütövlükdə yazmaq sətrin sonunda kifayət qədər
yer qalmır. Bu zaman sözün bir hissəsini sətrin sonunda, digər hissəsini isə yeni sətrin əvvəlində yazmaq
lazım gəlir.Sözün sətirdən-sətrə keçirilməsi kortəbi şəkildə deyil, orfoqrafik qaydalar çərçivəsində
aparılmalıdır.Həmin orfoqrafik qaydalar üç prinsipə söykənir ki, bunlar aşağıdakılardır:
1.
Heca vahidliyi prinsipi.
2.
Söz kökü vahidliyi prinsipi.
3.
Qrafik vahidlik prinsipi.
Heca vahidliyi prinsipi. Bu prinsipə əsasən sözlər sətirdən-sətrə keçirilərkən onların tərkib hissələri heca
vahidliyi ilə eyni olmalıdır.
Söz kökü vahidliyi prinsipi. Mürəkkəb sözlərin tərkib hissələrini sətirdən-sətrə keçirərkən əsasən bu
prinsipdən istifadə olunur. Bu prinsipə görə mürəkkəb sözün müəyyən bir hissəsini əvvəlinci sətrin
sonunda, digər hissəsini isə yeni sətrin əvvəlində yazarkən tərkibindəki sözlərdən ya əvvəlkinin, ya da
sonrakının leksik vahidliyini mühafizə etmək lazımdır.
Qrafik vahidlik prinsipi. Qrafik vahidlik prinsipi ixtisarların, qısaltmaların, müxtəlif elm sahələrinə aid
spesifik işarələrin, durğu işarələrinin, rəqəmlərin sətirdən-sətrə keçirilməsində istifadə edilir.
İxtisar sözlərin və qısaltmaların (abreviaturaların) yazılışı. İxtisar sözlər quruluşuna iki yerə bölünür:
sadə ixtisarlar, mürəkkəb ixtisarlar.
Sadə ixtisarlar ancaq yazıda işlənir və oxunarkən bütöv şəkildə tələffüz edilir.Onların ixtisar formasına
görə aşağıdakı növləri vardır:
1.
Müəyyən söz və ya sözlər ixtisar edilərkən sözün ancaq baş hərfi yazılır və ondan sonra nöqtə
qoyulur; məs.; h.(hissə), c. (cild), b.m. (baş müəllim), f.ü.f.d. ( filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru) və
s.
2.
Müəyyən söz ixtisar olunarkən sözün ancaq bir hissəsi yazılır: məs.; səh.( səhifə), prof. (
professor), dos. ( dosent), məs. (məsələn), mob. tel. ( mobil telefon) və s.
Mürəkkəb ixtisarlar həm yazıda, həm də şifahi nitqdə eyni dərəcədə istifadə olunur. Mürəkkəb ixtisarlar
iki və daha artıq sözün birləşməsindən ibarət olur və onun tərkib hissələrini təşkil edən sözlərdən birincisi
əsasən ixtisar olunur. Bu ixtisarlar adətən müəyyən idarə və müəssisə adlarını bildirir, bu zaman baş hərfi
böyük yazılır. Məsələn: Azərsu, Azərişıq, Azəriqaz, Azərnəşr, Azpetrol və s.
Müasir Azərbaycan dilində qısaltmalar (abreviaturalar) böyük hərflə yazılır, qısaltmalardan sonra nöqtə
qoyulmur ( lakin ad və soyadların qısaltmasında nöqtədən istifadə olunur), onlara şəkilçi qoşulduqda
sonrakı səsin ahəngi nəzərə alınır. Onların hərflərin adları ilə oxunanlar, səslərlə oxunanlar, bütöv sözlərlə
oxunanlar kimi növləri vardır.
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Tədris-tədqiqat fəaliyyəti prosesində şagirdlərdə yaradıcılıq
qabiliyyətinin inkişafı
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Orxan Qəmbərov Nurəddin oğlu
Rəyçi: Bakı Slavyan Universiteti
Azərbaycan dili və onun metodikası
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Açar sözlər: tədqiqat metodu, yaradıcılıq qabiliyyəti.
Ключевые слова: исследовательский метод, творческие способности.
Key words: research method, creative abilities.
Son 25 il ərzində elmi texnoloji tərəqqi o qədər sürətli inkişaf edir ki, təhsilin məzmununu
formalaşdıran akademik və praktik biliklər fundamental əhəmiyyətini itirir. Buna səbəb informasiya
kommunikasiya texnologiyalarının və iqtisadi qloballaşmada kapitalın diffuziyasıdır. Bu səbəbdən
də ümumi təhsil müəssisələrində humanitar fənnlərin tədrisində yaradıcı təfəkkürün formalaşmasına
və inkişafına tələbat artmaqdadır.
Müasir dövrün təhsil sistemində uşaqlarda yaradıcı təfəkkürün inkişafına üstünlük verilir.
Burada fərq nədən ibarətdir ? Dəyişən nədir ? Bütün bunlara aydınlıq gətirmək üçün əqli və təfəkkür
inkişafına psixoloji və pedaqoji baxımdan yanaşaq.
Təfəkkür prosesi cisim və hadisələr arasındakı əlaqə və asılılıqları ümumiləşdirən psixi
prosesdir. Təfəkkür zamanı yeni məlumatların əldə edilməsi üçün köhnə məlumatlar təhlil və sintez
olunur. Təfəkkürün xarakterik xüsusiyyətlərindən biri də onun nitqlə əlaqədə, vəhdətdə olmasıdır.
Əqli təfəkkürün inkişafı şagirdin əldə etdiyi biliklərdən asılıdır. Həssas və elastik olan uşaq
beyni mənimsədiyi informasiyaları uzun müddət yaddaşında saxlamaq iqtidarındadır. Lakin ailədə və
sosial mühitdə onlar eyni situasiyalarla rastlaşmadığı üçün bilik və bacarıqların tətbiqi bəzən çətinlik
yaradır.
Humanitar fənlərin tədrisində şagirdlərdə yaradıcı təfəkkürün formalaşdırılması olduqca
vacibdir. Çünki yaradıcı təfəkkür zamanı şagirddə özünüaktuallaşdırma, əməksevərlik tələbatı
yaranır və yardıcılıq prosesində şagird özünü ifadə edə bilir.
Şagirdlərdə yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişafı pedaqoji fikir tarixində vacib məsələlərdən
biridir. Q.S.Altşuller yazır ki, yaradıcılıq qabiliyyəti ilk növbədə insanda adi şeylərə və gündəlik
hadisələrə xüsusi baxışın formalaşmasıdır. Şagirdlərin tədris-tədqiqat fəaliyyəti şagirdlərlə müəllimin
birgə fəaliyyəti nəticəsində yaranır. “Təcrübə göstərir ki, dərslərdə tətbiq edilən müasir təlim
metodikası şagirdləri biliklərlə silahlandırmaqla yanaşı, onların idrak fəaliyyəti və düşüncə
qabiliyyətlərinin inkişafına da təsir edir. Ümumilikdə onlara öz qarşısına böyük məqsəd qoymağı və
müstəqil surətdə fikirləşməyi öyrədir. Bunlar isə, şagirdlərdə idrak fəaliyyətinin birtərəfli təkraredici
xarakterin aradan qaldırılmasına kömək edir.
Onu da qeyd edək ki, rus pedaqoqlarından İ.U.Lerner, M.N.skatkin, M.İ.Maxmutov,
V.Q.Razumovski, R.İ.Malafayev, V.A.Sitarov, Q.İ.Şukina və b. şagirdlərin təlim prosesində
tədqiqatçılıq həvəsini inkişaf etdirən məsələlərlə bağlı maraqlı təkliflər etmişlər.
İ.Y.Lerner və M.N.Skatkinə görə, Problemli şərh icraedici və ya yaradıcı fəaliyyətə keçiddir.
(,199) Belə təlim metodunun tətbiqi zamanı şagirdlər müəllimin kğöməyi ilə idraki çətinliklərin
aradan qaldırılması yollarını öyrənirlər. Bu alimllərin göstərdikləri “qismən axtarıcılıq” təlim
metodunun mahiyyəti aşağıdakı əlamətləri ilə seçilir:
- biliklər şagirdlərə “hazır” şəkildə təklif olunmamalı, onları müstəqil şəkildə əldə etməyin
yolları göstərilməli;
- müəllim müxtılif vasitələrin köməyi ilə şagirdləri yeni biliklərin axtarışına
istiqamətləndirməli;
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- şagirdlər müəllimin rəhbərliyi altında dərsdə mühakimə priyomundan istifadə edərək
problemli şərait yaratmalı, müqayisə, təhlil etməli, ümumiləşdirmələr aparmalı, nəticələr
çıxarmalıdır. Bu metod ona görə qismən axtarıcılıq metodu adlanır ki, problemli şagirdlər məntiqi
axtarışlar aparmaqla həll edirlər.
Təklif edilən tədqiqatçılıq metodunda isə şagirdlər bilikləri problemləri tədqiq etmə
prosesində müstəqil surətdə əldə edirlər. ( , 197)
V.Q.Razumovski “ Şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi “ əsərində
ənənəvi təlim metodları və vasitələrindən istifadə edərək buna nail olmanın yollarını göstərir. ( , 7790)
V.A.Sitarov təlim prosesində yaradıcı inkişafın mərhələlərini müəyyən edərək göstərirdi:
- təlim prosesində yaradıcı ideya formalaşdırılır;
- şagirdlər biliyini konstruksiya edir, həll istiqamətlərinin təhlilini aparır, çatışmayan
məlumatı əldə etməyə çalışır;
- düzgün həll variantının seçilməsi istiqamətində iş aparır;
- problemin həllinin doğruluğunun yoxlanılması başa çatdırılır ( , 178).
Təlimdə ən böyük fikir müstəqilliyi isə tədqiqatçılıq metodunun tətbiqini mümkün edir.
Burada ən qiymətli vasitə ilkin – axtariciliq və tədqiqatçılıq metoduna arxalanmaqdır. Bu zaman
şagird bir növ hazır biliklər almaqdan uzaqlaşır və özü də tədqiqatçı vəziyyətinə salınır. Şagird böyük
alimin getdiyi yolu qısaldılmış şəkildə təkrar edir. Onlarda müstəqil problemlər haqqında
düşünülməsi, axtarılan məsələ ilə əlaqədar ehtimallar söylənilməsi, ekskursiyalara, mühazirələrə
ehtiyac duyulması kimi vərdişlərə meyl oyadır” (1, 32).
Tədris prosesində tədqiqat metodu materialın mexanizminin əzbərlənməsinin qarşısını alır,
məktəblilərdə müstəqil düşünmə vərdişləri formalaşdırır, elmə maraq atmosferi yaradır. Tədqiqat
metodunun məqsədi məktəblilərdə idrak prosesini gücləndirmək, ümumiləşdirmə, təsnifləndirmə,
müqayisə etmək, eksperiment aparmaq, müşahidə aparmaq və s. kimi bilgiləri əldə etməkdir.
“ Tədqiqatçılıq metodundan istifadə etməklə işi bir neçə istiqamətdə daha da səmərəli etmək
mümkündür:
 yeni yanaşma vasitəsilə, şagirdlərdə hafizədən təfəkkürə keçidi təmin etməklə;
 təlimin üç əsas – tərbiyəedici, təlimverici və inkişafetdirci funksiyalarını nəzərə almaqla;
 fənnin tədrisinin praktik istiqamətini gücləndirmək məqsədilə təlimin metod və
vasitələrindən istifadə etməklə;
 iştirakçıların bütün dərs zamanı fəallığını təmin etməklə;
 tədqiqat xarakterli tapşırıqlardan istifadə etməklə.
Tədqiqat tələb edən tapşırıqlardan istifadə şagirdlərdə məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkürün
inkişafına zəmin yaratmaqla bərabər,onlarda sosial bacarıqların inkişafına imkan yaradır:
- qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün işin birgə həlli yollarını müəyyənləşdirmək və qərar
qəbul etmək;
- əməkdaşlıq etmək ( başqaları ilə işləməyi bacarmaq, ümumi məqsədə çatmaq üçün düzgün iş
bölgüsü aparmaq);
- müstəqil düşünmək, sərbəst fikir söyləmək;
- öz təcrübəsini və biliyini təhlil etmək;
- özünü qiymətləndirmək;
- başqalarını dinləmək, müxtəlif fikirlərə hörmət etmək və tolerant olmaq;
- öz fikirlərini arqumetlərlə izah və sübut etmək və s.” (5 , 106)
Tədqiqatçılıq həvəsi əsasən dərslərdə yaranır, təbii olaraq, zaman-məkan baxımından bir dərs
çərçivəsinə sığmır. Şagirdlərdə tədqiqatçılıq mədəniyyətinin inkişafında əsas məsələ düşünməni
öyrətməkdir. Araşdırmaçılıq elə bir prosesdir ki, uşaqla müəllim arasında qarşılıqlı münasibətlər
yaranır, müəllim öz predmeti çərçivəsində məntiqi əlaqə qurur.
Hər bir uşağın inkişafından danışarkən üç əsas istiqamət nəzərə alınmalıdır:
1. Fiziki ( bədən ) inkişaf
2. Əqli ( intellektual) inkişaf
3. Sosial ( ünsiyyət ) inkişaf
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Bu üç inkişaf mərhələsi paralel şəkildə inkişaf etdikdə uşağın gələcəkdə daha çox nailiyyətlər
əldə etməsinə şərait və imkan yaradır.
İsveçrəli psixoloq Jan Piaje qeyd edir ki, təfəkkür öz inkişafında dörd əsas mərhələni keçir:
1. Sensomotor – hissi hərəki mərhələdir. Bu mərhələdə təfəkkürün inkişafı əsasən nitqin
inkişafı ilə paralel getməyə başlayır. Ayrı-ayrı hərəkətlər vasitəsilə uşaq fikirləşməyə başlayır.
2. Əməliyyatlara qədərki mərhələ adlanır. Bu mərhələdə demək olar ki, uşaq müəyyən
əməliyyatlar başlayır. Burada nitqlə təfəkkürün inkişafı fərqlənir, nitq təfəkkürü üstələyir.
3. Konkret əməliyyatlar mərhələsidir. Burada uşaq bir qədər mücərrəd düşünməyə başlayır.
4. Formal əməliyyat mərhələsidir ki, insan abstrakt düşünməyi öyrənir.
Tədqiqatın aparılması zamanı biz humanitar fənlərin tədrisində ənənəvi təhsil və müasir
təhsilin məzmununun müqayisəli təhlilini aparmaqla əqli inkişafla yaradıcı inkişafın dərs
proqramları dərs vəsaitləri vasitəsilə formalaşdıran amilləri göstərməyə çalışdıq.
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı dərslərində şagirdlərdə tədqiqatçılıq bacarığını və vərdişini
inkişaf etdirmək lazımdır: dərketmə müstəqilliyini inkişaf etdirmək və tədrisin və təlimin
səmərəliliyini artırmaq. Belə məşğələlər şagirdlər üçün başqa psixoloji vəziyyətə keçididir., bu, fərqli
ünsiyyət üslubudur.
Məsələn, Azərbaycan dili dərslərində müxtəlif tipli araşdırma çalışmalarından istifadə olunur.
Dərsdə araşdırma fəaliyyətinin təşkilinə dərsin (mövzunun) uğurlu seçimi də imkan verir. Xüsusən
seminarlarda, məşğələlərdə şagirdlər tədris ədəbiyyatı ilə və başqa didaktik vasitələr ilə sərbəst
işləməyi öyrənirlər.
Seminarda fəal müzakirələr, diskussiyalar və çıxışlar baş verir və sonda müəllimin rəhbərliyi
altında müəyyən nəticələr və ümumiləşdirmələr edilir. Yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişafı üçün
konfrans-dərslər, dəyirmi masalar, inteqrasiya olunmuş dərslər səmərəlidir. Dərsdə tədqiqat işi, bir
qayda olaraq, dərsdənkənarda da davam etdirilir.
Dərslərin fərqli formaları fərqli təlim metodlarının birləşməsi, problem-tədqiq metodlarından
istifadə tədqiqat tipli təfəkkürün inkişafını şərtləndirir.
Müəllim şagirdlərin təfəkkürünü axtarış ehtirası üzərində kökləyir.Bu axtarış həvəsinin
nəticəsi həm də ixtisas seçiminə yönləndirir. Tədqiqatçılıq həvəsinin gücləndirilməsi şagirdlərdə
yaradıcı təfəkkürü stimullaşdırır. Müəllim hər bir mövzunu keçərkən motivasiya yaratmaq məqsədilə
şagirdlərin diqqətini həll olunması mümkün olan problemlər üzərində cəmləşdirilir. Bunlar isə
şagirdlərdə yeni biliyin öyrənilməsi prosesində müstəqil düşüncə yolu ilə axtarmaq və tədqiq etmək
qabiliyyətinin inkişafına zəmin yaradır.
Təlimdə tədqiqatçılıq metodu şagirdlərdə axtarış, idrak fəaliyyətinin təşkilidir. (3, 149)
Tədqiqatçılıq metodunun mahiyyəti onun funksiyaları ilə şərtlənir. Bu metod şagirdlərdə
yaradıcılıq axtarışlarını, biliklərin tətbiqini təşkil edir, fəaliyyət prosesində elmi idrak metodlarına
yiyələnməni təmin edir. “İdraki fəaliyyətin stimulyatoru olan tədqiqat metodundan istifadə biliklərin
yaradıcı mənimsənilməsini nəzərdə tutur. Bu prosesdə müəllimin pedaqoji ustalığı ondan ibarətdir ki,
şagirdlərin müstəqil mühakimə aparıb öz mülahizələrini söyləmələrinə imkan yaratsın. Onların fikrini
lazimi istiqamətə yönəldə bilsin. Belə ki, düzgün olmayan cavabı rədd etməklə yox, şagirdləri
düşünməyə vadar edən situasiya yaratmaqla və səhv cavabı inandırıcı-əsaslandırıcı surətdə təkzib
etməklə şagirdi doğru nəticə çıxarmağa sövq edə bilsin.” (Niftiyeva, 80)
Tədris təcrübəsində tədqiqatçılıq metodu dərs materialının əzbərlənməsini aradan qaldırır,
müstəqil əqlifəaliyyətin formalaşmasına imkan verir.
Tədqiqatçılıq metodunun tətbiqi göstərir ki, şagirdlərdə bilik və bacarıqlarını yeni stiuasiyaya
müstəqil keçirmə, obyektin yeni funksiyalarını və strukturlarını aşkar etmək kimi elementləri
formalaşdırır, problemin həllində alternativ yanaşmalara şərait yaradır.Tədqiqatçılıq metodundan
istifadə edərkən müəllim şagirdlərin qarşısında bu və ya digər məsləni qaldırır, materiallar verir,
şagird isə öz növbəsində arayıb axtarır, məlum olan problemi özünəxas şəkildə həll edir. Bu zaman
şagird yalnız bilik əldə etmir, həm də bilik qazanmağın yollarını, eksperiment aparmağı, müqayisə
etməyi, təsnifləndirməyi, ümumiləşdirməyi və s. öyrənir.
Bu metodun məqsədi alim və ixtiraçının keçirdiyi şagirddə düşünmə prosesini “hərəkətə
gətirmək”-dir.
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Tədqiqatçılıq metodunun üstünlüyü ondadır ki, şagirdlərin müstəqilliyi təmin olunur. Müəllim
elmə, elmi axtarışlara həvəsləndirir, onlarda ekspermentçilik qabiliyyətinin və vərdişlərinin
formalaşmasına şərait yaradır. S.Ağayeva yazır: “Şagirdlər tədqiqatçılıq üçün səbir və iradənin
vacibliyi qənaətinə gəlirlər.Beləliklə, müəllim şagirdlər qarşısında axtarıcılıq fəaliyyəti yolunun
özünü nümayiş etdirir. Onlara elmi təfəkkürün nümunəsini veir və bununla da şagirdlərin fikirlərinin
həmişə doğru hərəkəti izləməyə yönəldir. Onları bir növ elmi axtarışın ixtisasçısına çevirir. Bu zaman
müəllim onları ixtisasa doğru istiqamətləndirir. Şagirdlərin diqqətini alimlərin fəaliyyətinin elə
cəhətlərinə cəlb edir ki, bunlar mərdlik, prinsipiallıq, təmənnasızlıq, məqsədəyönəldilmişlik, məqsədə
çatmaqda əzmkarlıq nümunəsi olmağa səsləyir. Bu prosedə bir sıra pedaqoji inkişaf yolu vardır ki,
müəllim onları tutmağı bacarmalıdır.
Biliklərin şərhi prosesində sistemliliyə yol verilməlidir. Ali məktəblərdə mühazirələr vaxtı müəllim
yeri gəldikcə şərhini saxlamalı, şagirdlər qarşısında həll olunması tədqiqatçılıq tələb edən suallar
qoymalıdır. Onda mühazirə daha maraqlı və canlı olur. Bolonya prosesini dərindən öyrənənlər bunu
yaxşı bilirlər. Təhsilalanların fəallığı tədqiqatçılıq meyilinin ilkin mərhələsidir.
Yuxarıda ilkin - axtarıcılıq metodunun adı çəkilmişdir. Bu problemin şərhi onunla bağlıdır ki,
qarşıya qoyulan problemi əsasən müəllim həll edir, şagirdlər isə buna qismən qoşulurlar. Ona görə
də, bu metod tam axtarış metodu deyil, qismən axtarış metodu kimi pedaqoji ədəbiyyatda çoxdan
işlənir.
Tədqiqatçılıq metodu heç də bütün məsuliyyəti şagirdin, yaxud tələbənin üzərinə qoymur. Elmin əldə
etdiyi biliklərin ümumiləşdirilmiş şəkildə şagirdlərə, tələbələrə çatdırmaq müəllimin-təhsilverənin
üzərinə düşür. Elmi materialı möhkəm öyrənmək, təhsilalanları bacarıq və vərdişlərə yiyələndirmək
müəllimin əsas məqsədi olmalıdır.
Müəllim tez-tez sinif qarşısında belə suallarla qarşılaşır: “ Bəs siz belə problemlərlə qarşılaşan
alimlərin yerində olsaydınız necə edərdiniz? “ , “ Bəs siz söylənmiş ehtimalın düzgünlüyünü necə
yoxlaya bilərdiniz? “. Problemin həllinə müəllim də qoşulmalıdır.
Tədqiqatçılıq yolu şagirdlərdə yaradıcı təfəkkürü gücləndirir. Müəllim hər bir mövzunu keçərkən
motivasiya yaratmaq məqsədilə şagirdlərin diqqətini həll olunması mümkün olan problemlər
üzərində cəmləşdirilir. Bunlar isə şagirdlərdə yeni biliyin öyrənilməsi prosesində müstəqil düşüncə
yolu ilə axtarmaq və tədqiq etmək qabiliyyətinin inkişafına zəmin yaradır. Düzdür, bu yolla heç bir
şagird elmə yenilik gətirmir. O, necə deyərlər, tədqiq olunmuşları yenidən “ kəşf” edir. Nəticə isə
təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün atılan addımlardır. Şagirdləri bu işlərə maraqlandırmaq
üçün, yeri gəldikcə, riyaziyyatın təlimlə əlaqəli inkişafından, xarici ölkələrin, həmçinin vətənimizin
görkəmli alimlərinin həyat və yardıcılıqlarından, elmə gətirdikləri yeniliklərdən danışmaq lazım gəlir.
Xüsusən riyaziyyatın metodikası sahəsində xidmətləri olan, məqalə, dərslik, dərs vəsaitləri yazan
alimlərin adını çəkib, onları şagirdlərə tanıtmaq vacibdir. Bu zaman riyazi biliklərin həyatla
əlaqələndirilməsinə xüsusi fikir verilməlidir. Şagirdlərdə sistemli dünyagörüşünün formalaşması
tədqiqatçılığın başlanğıc nöqtəsidir”. (1, 32).
Əlbəttə, dərsin zaman və məkan çərçivəsi tədqiqat işinə təsir edir. Şagirdlərdə tədqiqatçılıq
mədəniyyətinin inkişafında əsas şərt onları düşünməyi öyrətməkdir. Şagirdlərdə tədqiqatçılıq
bacarıqlarının inkişafı həmişə Azərbaycan dilinin və ədəbiyyatının öyrənilməsində xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. Azərbaycan dili dərslərində materialın təhlili verilir, dil faktları axtarılır və nəticədə
problemli suala cavab verilir. Məsələn; məsdər mövzusunda dərs keçərkən, məsdərin isim kimi
hallanması ilə bağlı kiçik tədqiqat aparılır.
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DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF PUPILS IN THE PROCESS OF
EDUCATIONAL-RESEARCH ACTIVITY
SUMMURY
In this article the ways of realization of the research method at Azerbaijan and Literature
lessons and also conditions of joining the students in research activity are shown. On the concrete
examples from her work experience the author shows the possibilities of the research activity in the
development of students creative abilities and their cognitive interest.

Резюме
В статье показаны пути реализации исследовательского метода на уроках
азербайджанского языка и литературы, условия приобщения учащихся к исследовательской
деятельности. На конкретных примерах и опыте работы автор показывает возможности
исследовательской деятельности в развитии творческих способностей, познавательного
интереса учащихся.
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Ənənəvi hesab edilən qrammatika dili mənimsəmənin əsas məqsədidir. Bildiyimiz kimi, dildə
sadədən mürəkkəbə doğru prinsip əsasında sıralanmış mövzular tədris edilir. Eləcə də fel bəhsini
öyrənərkən belə bir vəziyyətlə rastlaşırıq. Qrammatikada fel böyük mövzudur. Fel ümumi qrammatik
mənasına görə iş, hal və hərəkəti bildirib, zaman, şəxs və kəmiyyətcə təsriflənən əsas nitq hissəsidir.
Fel hərəkət bildirdiyindən bütün cümlələr onun əsasında formalaşır. Fellər müxtəlif forma və
zamanlarda işlədilərək “ nə etmək”, “nə edir”, “nə etmişdir”, “nə edir”, “nə edəcək”, “nə edər” və s.
suallarına cavab olur, şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişir, təsdiq və inkar, təsirli və təsirsiz olur.
Təcrübələr göstərir ki, fel bəhsini öyrənərkən qarşılaşdığımız ən çətin mövzulardan biri felin
qrammatik məna növləridir.
Felin qrammatik məna növlərini mənimsəməzdən əvvəl, ilk növbədə felin linqvistik
xüsusiyyətlərini lazımi səviyyədə mənimsəməli, təsirli və təsirsiz fellərin tapılmasına aid çalışmalar
üzərində işlənməlidir.
Bu məqalədə həm İngilis dilində, həm də Azərbaycan dilində fel haqqında məlumat verilir.
Azərbaycan dilində felin işlək formaları, qrammatik kateqoriyaları, onların hər birinin morfoloji
əlaməti olmasından bəhs edilir. Eləcə də, İnglis dilində də felin suallarından, onun quruluşca
növlərindən, zamanlarından, qrammatik kateqoriyalarından və kateqoriyaların ifadəsində analatik və
sintaktik vasitələrinin iştirakından bəhs edilir. Burada məchul növlü cümlənin düzəldilməsindən,
məlum növlü cümlənin məchul növlü cümləyə çevrilməsindən, hansı şəkilçilərdən istifadə
olunmasından bəhs edilir və tələbələrin bu qaydaları necə mənimsəməsindən, Azərbaycan dilində
qarşılıq – birgəlik növ və icbar növün işlənməsindən və onların düzəldilməsi yollarından,
şəkilçilərindən, onların işlənmə yerlərindən bəhs edilir. Şəxsiz növün Azərbaycan dilində rolundan
danışılır. Şəxsiz növdə işin icraçısının olmamasından, fellərin şəkilçilər qəbul edərək şəxsiz növə
çevrilməsindən bəhs edilir. İngilis dilində məlum növün məchul növə çevrilməsindən danışılır. Bu
məqalədə məchul növün düzəldilməsidən, məlum növlü cümlənin məchul növlü cümləyə çevrilməsi
qaydalarından, məlum növün və məchul növün hansı zamanlarda işlədilməsindən bəhs edilir. Eləcə
də, hər iki dildə felin qrammatik məna növlərinin müqayisəli təhlilindən, qrammatik məna növlərinin
oxşar və fərqli cəhətləri, felin quruluşca növləri, zamanları müqayisə olunur.
Felin qrammatik məna növləri danışan şəxsin üzərində iş görülən əşya ilə qarşılıqlı
münasibətini bildirir. Burada subyektin məlum olub-olmaması, işin subyektin öz üzərində görülməsi
əsas götürülür. Bu baxımdan felin aşağıdakı qrammatik məna növləri var:
1. Məlum növ (The Active Voice)
2. Məchul növ (The Passive Voice)
1) Felin qrammatik məna növlərindən olan məlum növlü cümlədə əsasən mübtədaya diqqət
yetirilməlidir. Bunun üçün də cümləni təhlil edib cümlə üzvlərini ayırd etmək lazımdır. Məlum növdə
hərəkət cümlənin mübtədası tərəfindən icra edilməlidir. Felin məlum növündə iş görən məlum olur.
Məlum növün xüsusi şəkilçisi yoxdur. Məlum növ fellərdə iş görənin məlum olması ön plandadır.
Məlum növdə olan fellər həm təsirli, həm də təsirsiz olur. Felin məlum növü quruluşca sadə, düzəltmə
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və mürəkkəb ola bilər. Felin xəbər şəkli indiki, keçmiş və gələcək zamanlarda hərəkətin reallığını
ifadə edir.
2) Məchul növlü cümlədə isə mübtəda iştirak etmir. Bu növdə hərəkət subyekt üzərində icra olunur.
Məchul növlü cümlə düzəltmək üçün ən əsas şərtlərdən biri məlum növdəki cümlənin tamamlığını
götürüb mübtəda funksiyasına salırıq. Və cümlənin xəbərini həmin mübtəda ilə şəxsə və kəmiyyətə
görə uzlaşdırmaq lazımdır. Felin məchul növündə iş görən qrammatik cəhətdən məlum olmur.
Məchul növ fellər təsirli fellərə ıl4, ın4 (-n) şəkilçilərini artırmaqla düzəlir. Məchul növdə fellər əsasən
təsirsiz olur. Hərəkətin kim tərəfindən və ya nə ilə icra olunduğunu bilmək zərurəti duyularsa, by və
ya with sözönülərindən istifadə olunur.
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Klassik Azərbaycan şerində işlənən poetik obrazlar
Qurbanova Kəmalə Seyfulla qızı
Odlar Yurdu Universiteti
Üslub sözünə incəsənətdə, ədəbiyyatda, dilçilikdə tez-tez rast gəlmək olur. Artıq o çoxmənalı
sözlər sırasına daxil olmuşdur. Üslub hərfi mənada tərz, üsul, səliqə deməkdir. Üslub incəsənətdə
tarixən əmələ gəlmiş sabit obrazlar sistemi, vahid ideya ilə şərtlənmiş bədii ifadə vasitələri, üsulları,
bir xalqın incəsənətini ayıran xarakter fərqlərinin məcmusu mənasında işlənir. Dilçilikdə üslub
ünsiyyətin müxtəlif sahələrində işlədilən ifadələr sistemi deməkdir. Qədim Hindistanda üslub nitqi
bəzəyən bir vasitə, üslubiyyat isə ifadə vasitələri haqqında olan nəzəriyyə kimi izah edilir. Üslubların
içərisində bədii dil üslubu öz xüsusiyyətlərinə görə başqa üslublardan fərqlənir. Bədii yaradıcılıq
obrazlı yaradıcılıqdır. Bədii dil üslubu başqa üslublardan birinci növbədə öz obrazlılığı ilə fərqlənir.
Obrazlılıq çox geniş anlayışdır. «Obrazlılıq» bir termin kimi tam dəqiqləşdirilməmişdir. Fonetik,
leksik vasitələr bədii ədəbiyyatda obrazlılığın yaradılmasına xidmət edir. Buna görə geniş mənada
obrazlılığı üslubi kateqoriya kimi götürmək olmaz. Əsas janrlar üzrə müxtəlif variantlara malik olan
bədii üslub başqa əsas üslublardan, məsələn: elmi, siyasi-ictimai üslubdan fərqləndirən əlamətdar
cəhətlər burada daha çox dilin ekspressivlik. emosianal və təsvir vasitələrinin seçilmiş sistemindədir.
Bədii üslub və ya bədii dil obrazlı dildir,bu üslubda obrazı, surəti daha parlaq, canlı etmək üçün ən
əlverişli söz və ya ifadəni tapıb işlətmək tələb olunur. Məsələn:
S.Vurğunun «Car çəkir çarxların çaxnaşıq səsi» misrasında «çarxların fırlandığını» sadəcə ifadə
etməmiş, çarxların fırlanmasında yeni quruculuğun səs saldığı bu səsin eşidilməsini ifadə edən elə
sözlər seçmişdir ki. ifadə obrazlılığı hər tərəfli təmin edilmiş olsun. Burada sözlərin mənasından
əlavə, sözlərin tərkibində olan xüsusi tipli səslərə bu səslərdən düzələn hecaların cərgəsi (c,ç,ş səsləri)
(çax,çarx hecaları) ahəngdarlıq təşkil edir. Bədii əsərin dilindən danışarkan, əsasən, onun təlqinliyi,
sadə və aydınlılığı, təmizlik və dürüstlüyü və obrazlılığı əsas yer tutur. Çünki, bu və ya digər
məsələlər bu və ya digər dərəcədə ədəbi dilin başqa üslublarına da xasdır. Bədii üslubun spesifik
əlamətlərindən ifadəlilik vasitələri sisteminin olmasıdır. Belə vasitələrdən poetikada bəhs edilir;
üslubiyyatda bunların hansı materialda və necə qurulmasında, poetikada isə əsasən nə üçün
qurulmasından bəhs edilir. Buna baxmayaraq, həm üslubiyyatda, həm də poetikada bu faktlar üzvi
surətdə əlaqəli tədqiq olunur. Poetik obraz dedikdə incəsənət gözümüzün önündə canlanır. Poetik
obrazların özü də üç növə bölünür: 1) görmə obrazı -bura məcazlar sistemi daxildir, 2) eşitmə obrazıbura digər dil faktorları, yəni, fonetik üslubi vasitələr daxildir. 3) əlaqəli obraz-bu obrazın yaradılması
ücün böyük bir kontekst yaratmaq lazım olur. Görmə obrazı dedikdə məcazlar, məcazlar sistemi
nəzərdə tutulur. Çox zaman dilin bədiiliyi sözlərin məcazlaşması ilə izah edilir. Daha doğrusu,
məcazlaşmayan sözlərin heç bir keyfiyyətə malik olmaması fikri irəli sürülür. Bu fikrin əlehidarları
da vardır. A.M. Peşkoviski bədiilik üçün məcazlaşmanın əsas olmadığını göstərir. A.M.Peşkoviskinin
yazdığına görə L.N.Tolstoyun «Qafqaz əsiri» əsərində iki məcazlaşmış söz vardır. Lakin əsərin dili
çox bədiidir. A. Yefimov bu fikrə etiraz edir. O, göstərir ki, bədiilik üçün məcazlaşma əsasdır. L.
N.Tolstoyun yuxarıda adı çəkilən əsərində iki söz yox iyirmi səkkiz söz məcazi mənada işlənmişdir.
Məcazlaşmanı əsas götürən alimlər bədiilik yaradanda məcazlaşma ilə birlikdə iştirak edən digər dil
faktorlarını – fonetik, morfoloji, sintaktik vahidlərinin obrazlılığın yaradılmasında kömək etdiyini
inkar etmir. Ümumiyyətlə obrazlılıq haqqında, onu yaradan faktorlar haqqında çox danışmaq olar.
Görmə obrazını yaradan məcazlar sistemi, onların növləri haqda bir qədər məlumat verərkən
Azərbaycan dilinin geniş obrazlılıq və ifadəlilik imkanlarına malik olmasını nəzərə almalıyıq. O, bu
xüsusiyyətli sərvətlərə zəngin sinomika, frazeologiya, məcazlar xəzinəsi hesabına sahiblənmişdir.
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Heydər Əliyev dövlətçilik modeli vəAzərbaycan təhsili
Qurbanzadə Günel
Odlar Yurdu Universiteti magistr
Hər bir ölkənin, cəmiyyətin sosial-iqtisadi inkişafını şərtləndirən başlıca amillərdən biri təhsildir.
Təhsil sisteminin milli maraqlar əsasında məqsədəuyğun və səmərəli təşkili, planlaşdırılması və idarə
edilməsi, dünya təhsil sisteminə inteqrasiyası, inkişaf konsepsiyası və strategiyasının hazırlanması
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin dövlətçilik modelinin ən mühüm istiqamətlərindən biri olmuşdur.
Cəmiyyətin tələbatlarına cavab verən milli təhsil sisteminin qurulmasının nəzəri əsaslarının yaradılması
və onun əməli fəaliyyətdə reallaşdırılması Ulu Öndərin təhsil strategiyasının həyatiliyini sübut etdi.
Müasir Mükəmməl milli təhsil sisteminin dövlətin, cəmiyyətin sosial-iqtisadi inkişafında əvəzedilməz
rolunu, onun qloballaşan dünyada qabaqcıl təhsil sistemlərinə uyğunlaşdırılması zərurətini tam aydınlığı
ilə görən Heydər Əliyev təhsilin formalaşmasında məhz bu prinsipləri əsas götürürdü.
Azərbaycan təhsilinin perspektiv inkişaf strategiyasını yaradan Heydər Əliyev respublikaya
rəhbərliyinin ilk illərindən başlayaraq təhsilin milli mənafelər əsasında yenidən qurulması məqsədilə
radikal addımlar atdı.‘‘ Qoy ədalət zəfər çalsın” prinsipi ilə ölkə həyatının bütün sahələrində islahatlar
başladı, təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsı də ən mühüm vəzifələrdən biri kimi qarşıya qoyuldu. Yeni
ali məktəblər və onların filialları yaradıldı, təhsildə neqativ halların aradan qaldırılması, saf, ədalətli, hər
cür korrupsiya və proteksiyadan uzaq mühitin formalaşması uğrunda qəti mübarizə aparıldı. Dəmir pərdə
arxasında dünyadan təcrid olunmuş şəkildə yaşayan sovet respublikalarının, onların sırasında
Azərbaycanın təhsil sisteminin qabaqcıl dünya təhsili ilə əlaqələri mümkün deyildi. Belə bir şəraitdə
Heydər Əliyev çıxış yolu olaraq ölkəni nadir ixtisaslı kadrlarla təmin etmək üçün minlərlə azərbaycanlı
gənci digər sovet respublikalarındakı ali təhsil müəssisələrinə göndərdi. Vətən, millət, sevgisi ilə alışıbyanan,xalqının tarixini dərindən bilən, zaman-zaman onun başına gətirilmiş müsibətlərdən yaxşı xəbərdar
olan Heydər Əliyev orta və ali hərbi təhsilin formalaşdırılması və milli hərbi kadrların hazırlanmasını
dövlət quruculuğunun əsas istiqamətlərindən biri hesab edirdi. Zəmanəmizin böyük dövlət və siyasi
xadimi olan Ümummilli Lider dahiyanə uzaqgörənliklə gələcək müstəqil Azərbaycanın güclü ordusunun
yaradılmasının milli hərbi mütəxəssislərin hazırlanmasından başlamalı olduğunu görürdü. Bütün
təzyiqlərə baxmayaraq Ulu öndər ölkədə orta və ali hərbi təhsilin əsasını qoydu.
Heydər Əliyevin təhsil strategiyası milli məqsədlərə, mənafelərə söykənirdi. Bu strategiya təhsil
sistemində kadr hazırlığının bütün pillələrində cəmiyyətin sosial-iqtisadi inkişaf qanunları nəzərə
almağı, dünya ölkələrinin təhsil sahəsindəki təcrübəsindən yararlanmağı tələb edirdi. Ümumilli Lider
göstərirdi “Təhsil sahəsi həyatımızın ən gərəkli, ən mühüm sahəsidir. O, milli məqsədlər, mənafelər
əsasında qurulmalıdır”
Ulu Öndərin 1993-cü ilin iyununda xalqın tələbi ilə yenidən hakimiyyətə tarixi qayıdışından sonra
əsası 70-ci illərdə qoyulmuş Azərbaycan təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi konsepsiyasının icrası milli
strateji məqsəd olaraq dövlətin təhsil sahəsindəki siyasətini müəyyənləşdirdi.Azərbaycan təhsilinin milli
əsaslar üzərində müasir dünya təhsil sisteminə inteqrasiyası başlıca vəzifə kimi qarşıya qoyuldu. Özəl
təhsil ocaqları quruldu, dövlət ali və orta təhsil müəssisələrində ödənişli əsaslarla tələbə qəbulu tətbiq
edildi, müasir tələblərə cavab verən yeni dərsliklər yazıldı, “Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində
islahat proqramı” qəbul edildi. Heydər Əliyev tərəfindən imzalanmış təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi,
ümumtəhsil məktəblərinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi haqqında fərman və sərəncam
təhsil sahəsində əsaslı dönüşü təmin etdi.
Ümummilli Liderin Təhsil strategiyasının həyata keçirilməsi möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev
tərəfindən uğurla davam etdirilir. 2003-cü ildən bəri dövlət başçısının Azərbaycan təhsilinə göstərdiyi
daimi qayğı və diqqət milli təhsilimizin yeni inkişaf mərhələsinə yüksəlməsinə zəmin yaratdı.
İlham Əliyev cənablarının təhsilin inkişafı, islahatların dərinləşməsi, Azərbaycan təhsil sisteminin
dünya standartlarına uyğunlaşdırılması sahəsində gördüyü ardırcıl tədbirlər, imzaladığı fərman və
sərəncamlar, qəbul edilmiş proqramlar respublikada təhsilin səviyyəsinin və səmərəliyinin yüksəlməsinə
güclü təkan verdi.
“Məktəbəqədər təhsilin inkişafı” və “Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb” layihələrini uğurla həyata
keçirən Heydər Əliyev fondu və onun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva məktəbəqədər və orta təhsilin
maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsində, yeni təhsil ocaqlarının yaradılmasında əvəzsiz rol
oynadı.
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Azərbaycan təhsilinin bugünki uğurları Heydər Əliyev dövlətçiliyinin, onun təhsil strategiyasının
təntənəsinə çevrilməkdədir.

Cümlə və onun təsnifi.Sadə və mürəkkəb cümlə
Rəsulova Firəngiz Hikmət qızı
Odlar Yurdu Universiteti
Açar sözlər: Sadə cümlə‚ mürəkkəb cümlə‚ mübtəda‚ xəbər‚ təyin‚ tamalıq‚ zərflik‚ tabeli mürəkkəb
cümlə‚ tabesiz mürəkkəb cümlə
Key words: Simple sentence, Compound sentence, Subject, Predicate, Object, Atributive, Adverb,
Compound sentence, Complex sentence
Ключевые слова: Простое предложение, Смешанное предложение, Предмет, Предикат,
Объект, Атрибутивный, Наречие, Сопряженное предложение, Комплексное предложение.
Sintaksisin əsas vahidlərindən biri də cümlədir. Cümlə ünsiyyətin ilk və əsas vahididir. Cümlə
fikrin formalaşması, ifadəsi, başqasına ötürülməsi üçün əsas vasitə oldğundan özünün çoxcəhətliliyi
ilə səciyyələnir. Cümə fikir mübadiləsi və ən mühüm ünsiyyət vasitəsidir. Cümlə hər bir dilin
qanunları əsasında qrammatik cəhətdən formalaşan və bitmiş fikir ifadə edən nitq vahididir. Məsələn,
Payızdır. a və daha artıq sözün birləşməsi nətic əsində əmələ gəlir. Bununla belə, yalnız bir sözdən
ibarət olan cümlələrdə vardır.
Cümlə üçün dörd mühüm əlamətin varlığı vacibdir. Bitkinlik, predikativlik, bitmə
intonasiyası, modallıq. Bu əlamətlər vəhdət təşkil edir və sözlərin, söz birləşmələrinin cümləyə
çevrilərək fikir ifadə etməsində həlledici rol oynayır. Dilimizdə cümlələr ayrı-ayrı cəhətlər nəzərə
alınmaqla, müxtəlif prinsiplər əsasında təsnif edilir. Bunların bir qismi ümumi xarakter daşıdığı halda,
bir qismi cümlələrin müəyyən hissəsinə şamil edilir. Məsələn, məqsədə görə bölgü bütün cümlələrə
aid edilirsə, baş və ikinci dərəcəli üzvlərin iştirak edib-etməməsinə görə bölgü yalnız sadə, bağlayıcı
vasitələrə görə bölgü isə yalnız mürəkkəb cümlələrə aid edilir. Ümumiyyətlə, dilimizdə mövcud olan
cümlələr, birinci növbədə məntiqi-sintaktik üzvlənmə imkanlarına görə təsnif edilə bilər. Bu cəhət
nəzərə alınmaqla dilimizdəki bütün cümlələr üzvlənən və üzvlənməyən cümlələr olmaqla iki böyük
qrupa ayrılır. Üzvlənən cümlələr fikrin əsas ifadə vasit əçisi kimi çıxış edib, nitqimizin əsasını təşkil
edir. Biz dill ə ba ğlı bütün faktları məhz bu cür cümlələr üzərində araşdırırıq. Üzvlənməyən cümlələr
isə dilimizdə müəyyən məqamlarda işlənsə də, üzvlənən cümlələr olmadan öz əhəmiyy ətini itirir.
Çünki bu cümələr əsasən dialoqlarda işlədilir, söylənilən hər hansı bir fikrə cavab məzmununu ifadə
edir.
Məqsəd və intonasiyaya görə cümlənin növləri. Nitqimizi təşkil edən cümlələr bir-birindən
fərqlənən müxtəlif məqsədlərlə işlədilir. Hər hansı iş, hal-hərəkət haqqında məlumat vermə, məlumat
əldə etmə, işin icrasına qarşı tərəfi təhrik etmə məqsədind ən asılı olaraq cümlələr fərqli intonasiya
ilə t ələffüz edilir. Cümlələrdəki məqsəddən asılı olaraq onların deyiliş xüsusiyyətləri, intonasiyası
da dəyişir. Məsələn, Güllə hansı tərəfdən atıldı? Dəqiq deyə bilmərəm.(İ.Əfəndiyev). Bu cümlələrin
deyilişində birbirindən fərqli intonasiyadan istifadə olunur. Məqsəd və intonasiyaya görə cümlələr 4
növə bölünür.
1.
Nəqli cümlə.
2.
Sual cümləsi.
3.
Əmr cümləsi.
4.
Nida cümləsi.
Nəqli cümlələrdə müəyyən bir hadisə, əşya, əlamət və s. haqqında məlumat verilir. Həm də
məlumat adi təsviri yolla verilir, nəql olunurNəqli cümlə üçün söz sırası xarakteriktir.Azərbaycan
dilidə cümlə quruluşuna uyğun olaraq bu cümlələrdə adətən‚mübtəda və ya mübtəda zonası
əvvəl‚xəbər və ya xəbər zonası isə cümlənin sonunda gəlir.Nəqli cümlələrdə intonasiya cümlənin
əvvəlində tədricən yüksəlir‚sona doğru zəifləyir‚xəbərdən əvvəl məntiqi vurğulu üzv xüsusi olaraq
tələffüz olunur.Cümlənin sonunda bitmə intonasiyasi və fasilə və fikrin tamamlandığını bildirir.
.Sual cümləsi. Müəyyən bir m əlumat almaq, məlumatı dəqiqləşdirmək məqsədilə işlədilən cümlələrə
sual cümləsi deyilir.Sual cümlələrinin özünəməzxsus xüsusi intonasiyası olur.Bu intonasiya başqa
vasitələr olmadıqda daha qabarıq hiss olunur.Sual cümləsini yaradan başqa vasitələr olduqda bir
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qədər zəif nəzərə çarpır.Sual cümləlıri müxtəlif yollarla əmələ gəlir.Bu cəhətdən onlar üç növə
bölünür.
1.
1.Sual intonasiyası ilə əmələ gələn sual cümlələri.
2.
2.Sual ədatları ilə əmələ gələn sual cümlələri.
3.
3.Sual əvəzlikləri ilə əmələ gələn sual cümləlıri.
Əmr cümləsi. Əmr, xahiş, təkid, tələb, məsləhət, nəsihət, çağırış və s. bildirən cümlələrə əmr
cümləsi deyilir.
Nida cümləsi. Söylənilən fikrə hissi münasibət bildirən cümlələrə nida cümləsi deyilir. Nida
cümlələri, əslində, cümlənin məqsədə görə ayrıca növü olmayıb, nəqli, sual, əmr cümlələrinin hər biri
yüksək hiss-həyəcanla deyildikdə yaranır və hiss, həyəcan bildirən cümlə növü kimi qeyd edilir.
Cümlənin quruluşca növləri. Cümlələrin təsnifində ikinci əsas meyar quruluşa görə aparılan
bölgüdür. Bu baxımdan cümlələr sadə v ə mürəkkəb olmaqla iki böyük qrupa ayrılır. Sadə cümlələr
bir, mürəkkəb cümlələr isə iki və daha çox predikativ mərkəzə malik olur. Predikativ mərkəz dedikdə
bir-biri ilə əlaqə də olan mübtəda və xəbər nəzərdə tutulur. Qrammatik əsas termini də eyni mənanı
daşıyır. Sadə cümlələrdə bir sadə fikir ifadə olunursa, mürəkkəb cümlələr bizi əhatə edən obyektiv
aləmlə bağlı daha mürəkkəb əlaqə və münasibətləri əks etdirir. Sadə v ə mürəkkəb cümlələrin hər
birinin özünə məxsus təsnif prinsipləri var. Sadə cümlələr baş və ikinci dərəcəli üzvlərin iştirakına,
fikrin ifadəsi üçün lazım olan üzvlərin buraxılıb-buraxılmamasına görə təsnif olunur, müxtəlif
növlərə bölünür. Mürəkkəb cümlələrdə onu təşkil edən tərkib hissələri arasındakı əlaqənin növünə,
tərəflərin bir-birindən asılılıq dərəcəsinə görə tabesiz və tabeli mürəkkəb cümlələr olmaqla
qruplaşdırılır, həmin cümlələrin hər biridə daxili növlərə bölünür.
Cümlənin digər üzvləri ilə məna və qrammatik cəhətdən bağlı olub, bir sintaktik suala cavab verən
söz və ya söz birləşməsinə cümlə üzvü deyilir.
Baş üzvlər. Mübtəda. Cüttərkibli cümlənin baş üzvlərindən biri mübtədadır. Mübtəda ərəb
mənşəli söz olub, ibtida, baş, başlanğıc mənalarındadır. Mübtəda cüttərkibli cümlənin elə bir baş
üzvüdür ki, qrammatik cəhətdən heç bir üzvdən asılı olmayıb, əlaməti xəbərlə müəyyənləşən
subyekti, əşyanı bildirməklə, adlıq hal formasında isim, əvəzlik və hallana bilən digər sözlər və
birləşmələrlə ifadə olunur. Xəbər. Cüttərkibli cümlənin baş üzvlərindən biri də xəbərdir. Xəbər
mübtədaya aid iş, hal, hərəkət, hadisə və hökmü bildirir. Məsələn, Ələddin saralmış kolların arasında
arxası üstə uzanmışdı. Qurmaq asandır, onu əldə saxlamaq lazımdır. (İ.Şıxlı) Xəbər cümlənin ən
zəruri üzvüdür. Məhz xəbər vasitəsi ilə fikrimiz ya təsdiq, ya da inkar olunur. Hətta bir çox hallarda
cümlə də mübtəda olmadıqda, xəbər vasitəsi il ə onu asanlıqla təsəvvür etm ək olur. Lakin cüml ənin
ən müst əqil üzvü mübt ədadır, xəbər mübtədadan asılıdır. Dilçilikdə çox zaman xəbərlə predikat
qarışdırılır və eyniləşdirilir. Sadə, müxtəsər nəqli cümlələrdə bunlar uyğun gələ bilir. Məsələn, Yağış
yağırdı.- cümləsind əyağış həm mübtəda, həm d ə subyektdir, ya ğırdı h əm predikat, h əm d ə x ə b
ərdir. Lakin geniş cüml ələrd ə bu cür uy ğunluq olmur.
Cüml ənin ikinci d ə r ə c əli üzvl əri. Baş üzvlər cümlənin qurulması üçün zəruri olduğu halda,
ikinci dərəcəli üzvlər ifadə ediləcək fikirdən asılı olaraq işlənir. İkinci dərəcəli üzvlər ona görə ikinci
dərəcəli üzvlər adlandırılır ki, onların cümlənin strukturunda ikinci dərəcəlidir. Yəni onlar olmadan
da cümlə qurmaq, fikir ifadə etmək mümkün olur. Lakin baş üzvlər olmadan yalnız ikinci dərəcəli
üzvlərin iştirakı ilə cümlə qurmaq mümkün deyil. İkinci dərəcəli üzvlər cümlədə işlənməklə baş
üzvləri izah edir, fikrin daha əhatəli ifadə olunmasına səbəb olur. Baş üzvlər cümlənin qrammatik
əsasını təşkil edir, ikinci dərəcəli üzvlər isə onların ətrafında qruplaşaraq onları bu və ya digər
cəhətdən izah edir, aydınlaşdırır, konkretləşdirir. İkinci dərəcəli üzvlərin iştirak edibetməməsinə görə,
sadə cümlə müxtəsər və ya geniş cümlə olmaqla təsnif edilir. Çox zaman fikrimizi müxtəsər
cümlələrlə də ifadə edə bilirik, lakin fikrin daha əhatəli, geniş ifadə olunması üçün ikinci dərəcəli
üzvlərə ehtiyac olur və bu zaman cümlə həcm etibarilə də genişlənir. Cümlə daxilində sözlər arasında
sintaktik əlaqə ilə yanaşı, məna əlaqəsi də olur ki, buna obyekt əlaqəsi, relyativ əlaqə, atrubutiv
əlaqəni göstərə bilərik. Bu əlaqələr ikinci dərəcəli üzvlərin yaranmasını şərtləndirir. Dilimizdə ikinci
dərəcəli üzvlərə tamamlıq‚ təyin və zərflik daxildir.
Tamamlıq və onun mənaca növləri: vasitəsiz və vasitəli tamamlıq. Tamamlıq ikinci dərəcəli üzv
olub, üzərində iş icra olunan və ya hərəkətlə dolayı yolla əlaqələnən əşyanı, obyekti bildirir.
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Tamamlıqlar feli xəbərə, bəzən də ismi xəbərə aid olur. Tamamlıqlar ismin adlıq və yiyəlik
hallarından başqa, digər hallarda olan sözlərlə, həmçinin qoşmalarla işlənən sözlər və birləşmələrlə
ifadə olunub, əşya bildirir. Tamamlıq özünün əşya məzmunu ifadə etməsinə görə mübtədanı
xatırladır. Onların ifadə vasitələri də, demək olar ki, eynidir. Hərəkətlə obyekt arasındakı əlaqənin
xarakterinə görə tamamlıqlar 2 növə bölünür. 1. Vasitəsiz (müstəqim) tamamlıq. 2. Vasitəli (qeyrimüstəqim) tamamlıq. Vasitəsiz tamamlıq hərəkətlə bilavasitə, birbaşa əlaqəli olan, üzərində iş icra
olunan, hərəkətin birbaşa təsir göstərdiyi əşyanı, obyekti bildirir. Bu tamamlıqlar ismin təsirlik halı
ilə ifadə olunur. Təsirlik halın iki növü olduğu kimi, bu halla ifadə olunan tamamlıqların da iki növü
qeyd edilir: 1.Müəyyənlik bildirən vasitəsiz tamamlıqlar; 2.Qeyri-müəyyənlik bildirən vasitəsiz
tamamlıqlar.
Cümlə də əşya məzmunlu üzvləri müztəlif cəhətdən izah edən, aydınlaşdıran ikinci dərəcəli üzvə
təyin deyilir. Təyini digər ikinci dərəcəli üzvlərdən fərqləndirən mühüm bir xüsusiyyət ondan
ibarətdir ki, o, təkcə baş üzvləri deyil, əşya məzmunlu ikinci dərəcəli üzv olan tamamlığı və bəzi
zərflikləri də izah edir, aydınlaşdırır.
Zərfliklər hərəkət və ya əlamətin əlamətini bildirən ikinci dərəcəli üzv olub, zənginliyi və
rəhgarəngliyi ilə cümlənin digər ikinci dərəcəli üzvlərind ən fərqlənir. Zərflik cümlədə əsasən feli
xəbərə və bəzən də ismi xəbərə aid olub, hərəkətin icrasının və ya əlamətin meydana çıxmasının
tərzini, yerini, zamanını, səbəbini, məqsədini, miqdarını, dərəcəsini, şərtini və s. bildirir. Zərflik daha
çox zərf, feli bağlama, feli bağlama tərkibləri, məkani hallarda olan isimlər, qoşmalı feli sifət və
məsdərlərlə ifadə olunur, cümlədə yeri s ərb əstdir, aktuallaşdırma zamanı daha çox cümlənin
sonunda işlənir, aid olduğu üzvlə əksərən yanaşma, bəzən idarə üsulu ilə əlaqələnir, hərəkət və ya
əlamət bildirən üzvü müxtəlif cəhətdən izah edir.
Zərfliyin mənaca növləri. Zərfliklərin aşağıdakı məna növləri vardır: 1. Tərz zərfliyi. 2. Yer
zərfliyi. 3.Zaman zərfliyi. 4. Səbəb zərfliyi. 5. Məqsəd zərfliyi. 6. Kəmiyyət, ölçü, dərəcə zərfliyi. 7.
Şərt zərfliyi. 8. Qarşılaşdırma zərfliyi.
Üzvlənən sadə cümlələr. Sadə cümlələr bir predikativ mərkəzdən ibarət olan cümlələrdir. Belə
cümlələrin müxtəlif struktur -semantik tipləri vardır. Bunlardan bəziləri asanlıqla cümlə üzvlərinə
parçalanır, bir, iki v ə daha çox cümlə üzvündən ibarət olur. Elə cümlələr də vardır ki, onları cümlə
üzvlərinə ayırmaq olmur. Bu cəhətdən sadə cümlələri iki qrupa bölmək olar: 1. Üzvlənən sadə
cümlələr. 2. Üzvlənməyən sadə cümlələr. Fikrin əsas ifadə vasitələri üzvlən ən cümlələrdir. Sadə və
mürəkkəb cümlələrin bütün növləri, bütün təsnif prinsipləri üzvlənən cümlələr üzərində aparılır.
Üzvlənməyən cümlələr də yalnız üzvlənən cümlələrin köməyi ilə (bəzən də situasiya ilə) məna ifadə
edir. Üzvlənməyən cümlələrin iki növü vardır: söz cümlələr, vokativ cümlələr. Azərbaycan dilində
üzvlənən sadə cümlələr müxtəlif prinsiplər əsasında təsnif edilərək rəngarəng növlərə bölünür. Cümlə
üzvlərinin iştirakını nəzərə almaqla sadə üzvlənən cümlələri aşağıdakı kimi təsnif etmək olar: 1. Baş
üzvlərin iştirakına görə. Cüttərkibli cümlələr, təktərkibli cümlələr. 2. Baş üzvlərlə yanaşı, ikinci
dərəcəli üzvlərin də iştirak edib-etməməsinə görə: geniş cümlələr, müxtəsər cümlələr. 3. Fikrin ifadəsi
üçün lazım olan üzvlərin iştirak edib etməməsinə görə: bütöv cümlələr, yarımçıq cümlələr. Hər iki
baş üzvün iştirakı ilə qurulan cümlələrə cüttərkibli, baş üzvlərdən yalnız birinin iştirakı ilə formalaşan
cümlələrə isə tərktərkibli cümlələr deyilir.
Baş üzvlərdən biri əsasında qurulan sadə cümlələrə təktərkibli cümlələr deyilir. Təktərkibli
cümlələr iki növə ayrılır: 1.Xəbər əsasında qurulan təktərkibli cümlələr; 2. Mübtəda əsasında qurulan
təktərkibli cümlələr. Xəbər əsasında qurulan təkt ərkibli cümlələr mübtədanın təsəvvür dərəcəsindən
asılı olaraq qeyri-müəyy ən şəxsli, ümumi şəxsli, şəxssiz cümlələr olmaqla üç növə ayrılır. Mübtəda
əsasında qurulan təktərkibli cümlələr isə adlıq cümlələr adlanır. Beləliklə, dilimizdə təktərkibli
cümlələrin qeyri-müəyyən şəxsli, ümumi şəxsli, şəxssiz, adlıq cümlələr olmaqla dörd növü qeyd
edilir. Mübtədasız təkt ərkibli sadə cümlənin növlərind ən biri qeyri-müəyyən şəxsli cümlələrdir. (Bu
cümlələrdə işin icraçısı qeyri-müəyyən olur v ə cüml ə d ə öz ifad əsini mübt əda şəklind ə tapa bilmir.
Ümumi şəxsli cüml ələ r. Hamıya, h ər yerdə, həmişə aid olan iş, hal, hərəkət, hadisəvə hökm bildirən
təktərkibli cümlələrə ümumi şəsxli cümlə deyilir. Ümumi şəxsli cümlələr hamıya aid olan, hər yerdə,
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həmişə müşahidə edilən, bir qayda şəklini almış iş, hərəkət və hadisəni, ümumiləşmiş şəxsi bildirir.
Ona görə də təktərkibli cümlənin bu növü əksər halda atalar sözü və məsəllərdən, hikmətli sözlərdən,
aforizmlərdən, müxtəlif monolit cümlələrdən ibarət olur. Şəxssiz cümlələr. Mübtədası olmayan,
təsəvvür edilməsi də mümkün olmayan təktərkibli cümləyə şəxssiz cümlə deyilir. Burada şəxssiz
dedikdə şəxsin iştirak etməməsi deyil, qrammatik şəxsin yoxluğu başa düşülür. Adlıq cümlələr.
“Əşyanın, hadisənin mövcud olduğunu, varlığını intonasiyanın köməyi ilə təsdiq edən sadə təktərkibli
cümlələrə adlıq cümlə deyilir”.Adlıq cümlələrdə əşya və hadisənin adı çəkilir, lakin onun haqqında
əlavə məlumat verilmir. Belə cümlələrin xəbəri olmur və onun təsəvvür və bərpa edilməsi də mümkün
olmur.
Mürəkkəb cümlə haqqında ümumi məlumat. İki v ə daha artıq komponenti (predikativ
mərkəzi) olan, vahid cümlə intonasiyası ilə tələffüz edilən, hər hansı bütöv bir fikrin ifadəsinə xidmət
edən sintaktik konstruksiyaya mürəkkəb cümlə deyilir. Başqa sözlə desək, mürəkkəb cümlə iki və
daha artıq cümlənin məna və qrammatik cəhətdən birləşməsi nəticəsində əmələ gələn sintaktik
vahiddir. “Mürəkkəb cümlə nitq mədəniyyətinin nisbətən sonralar yaranmış daha yüksək ifadə
vasitəsidir. Əvvəlcə sadə cümlələr bərabər hüquq əsasında birləşərək tabesiz mürəkkəb cümlələri
əmələ gətirmiş, tədricən hadisələr arasında müxtəlif əlaqə və münasibətlər dərk olunduqca, dildə öz
əksini tapma ğa başlamış, tabeli mür əkk əb cüml ələrdə yaranmışdır”Sadə cümlə sözlərdən və
sözbirləşmələrindən təşkilolunursa, mürəkkəb cümlə sadəcümlələrdən və onların müxtəlif şəkildə
birləşmələrindən əmələ gəlir. Cümlə intonasiyasına malik olan sadə cümlə mürəkkəb cümlənin tikinti
materiallarına çevrilərkən özünün bitmə intonasiyasını itirir, mürəkkəb cümlənin ümumi
intonasiyasına tabe olur..Tərkib hissələr arasında sintaktik əlaqənin xarakterinə və ümumi qrammatik
mənasına görə mürəkkəb cümlələr iki növə - tabesiz və tabeli mürəkkəb cümlələrə ayrılır. İki və
daha artıq cümlənin məna və qrammatik cəhətdən tabesizlik yolu ilə bərabər hüquq əsasında
birləşməsi nəticəsində yaranan və vahid cümlə intonasiyası ilə tələffüz olunan mürəkkəb cümlələrə
tabesiz mürəkkəb cümlələr deyilir. Tabesiz mürəkkəb cümlələr iki cümlədən təşkil oluna bildiyi kimi,
ikidən artıq cümlədən də ibar ət ola bilir. Bundan başqa, tabesiz mürəkkəb cümlənin tərəfləri tabesiz,
tabeli mürəkkəb cümlə quruluşunda da ola bilər Tabesiz mürəkkəb cümlənin komponentlərini
əlaqələndirən başlıca vasitələrə intonasiya və tabesizlik bağlayıcıları daxildir. Lakin bunlardan başqa,
komponentlərdə sözlərin sırası, işarə əvəzlikləri və mənsubiyyət şəkilçiləri, komponentlər üçün ortaq
elementlər və zaman uyuşmaları kimi vasitələr də tabesiz mürəkkəb cümlənin təşkilinə xidmət edir.
Quruluş xüsusiyyətlərinə, bağlayıcı və intonasiyanın xarakterinə görə tabesiz mürəkkəb cümlələrin
tərkib hissələri arasında bir sıra məna əlaqələri vardır. Bunlar aşağıdakılardır:
1.
Birləşdirmə əlaqəsi;
2.
Səbəb- nəticə əlaqəsi;
3.
Aydınlaşdırma əlaqəsi;
4.
Qarşılaşdırma əlaqəsi;
5.
Bölüşdürmə əlaqəsi;
6.
Qoşulmaəlaq əsi.
Tabeli mürəkkəb cümlə anlayışı. Tabeli mürəkkəb cümlə iki v ə daha artıq sadə cümlənin m əna
v ə qrammatik cəhətdən tabelilik yolu ilə vahid bir tam kimi birləşməsi nəticəsində yaranan sintaktik
vahiddir. Tabeli mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələri arasında məna və qrammatik əlaqə daha
möhkəm olur. Əvəəlki mürəkkəb cümlə növündən fərqli olaraq, tabeli mürəkkəb cümləni
əmələgətirən tərəflər bərabərhüquqlu komponentlər kimi çıxış edə bilmir, onlardan biri digərini
özündən asılı vəziyyətə salır. Tabeli mürəkkəb cümlələrdə budaq cümlə baş cümləyə rəngarəng
vasitələrlə bağlanır. Bu baxımdan bağlayıcı, bağlayıcı söz, şəkilçi və ədatlar, modallıq vasitələri, qəlib
və korrelat sözün mühüm rolunu göstərmək olar. Baş və budaq cümlənin yerinə, bağlayıcı vasitələrə
görə tabeli mürəkkəb cümlənin iki tipi var: I tipdə baş cümlə əvvəl, budaq cümlə sonra, II tipdə isə
bunun əksinə, budaq cümlə əvvəl, baş cümlə sonra işlənir. Bundan başqa, tabeli mürəkkəb cümlələr
budaq cümlənin daşıdığı rol nəzərə alınmaqla da təsnif edilir. Müasir Azərbaycan dilində tabeli
mürəkkəb cümlələr aşağıdakı budaq cümlə növlərinə malikdir: 1. Mübtəda budaq cümləsi; 2. Xəbər
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budaq cümləsi; 3. Tamamlıq budaq cümləsi; 4. Təyin budaq cümləsi; 5. Zərflik budaq cümləsi; 1)
zaman budaq cümləsi; 2) yer budaq cümləsi; 3) tərz budaq cümləsi; 4) səbəb budaq cümləsi; 5) nəticə
budaq cümləsi; 6) məqsəd budaq cümləsi; 7) kəmiyyət budaq cümləsi; 8) dərəcə budaq cümləsi; 9)
şərt budaq cümləsi; 10) qarşılaşdırma budaq cümləsi; 6.Qoşulma budaq cümləsi.
Mübtəda budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələr. Mübtəda budaq cümləsi baş cümlənin
buraxılan və ya əvəzliklə ifadə olunan mübtədasının mənasını izah edir, aydınlaşdırır. Mübtədanın
baş cümlədən doğan sualına budaq cümlə cavab verir.
Xəbər budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələr. Xəbər budaq cümləsi baş cümlənin işarə əvəzliyi
ilə ifadə olunan xəbərini izah edib aydınlaşdırır.
Tamamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələr. Tamamlıq budaq cümləsi baş cümlənin
buraxılan və ya qəlib söz şəklində təsəvvür edilən tamamlığını izah edib aydınlaşdırır. Tamamlıq
budaq cümləsi dilimizdə digər budaq cümlə növləri ilə müqayisədə daha çox işlənir.
Təyin budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələr. Təyin budaq cümləsi baş cümlənin əşya
məzmunlu hər hansı üzvünü izah edir, aydınlaşdırır. Ya baş cümlədə təyin olmur, təyinin baş
cümlədən doğan sualına budaq cümlə cavab verir, ya da baş cümlədə təyinin əvəzliklə ifadə olunmuş
yerliyi, qəlibi olur, budaq cümlə vasitəsilə izah edilir, aydınlaşdırılır.
Zərflik budaq cümlələri. Zərflik budaq cümlələri baş cümlədəki hərəkətin icra tərzini, zamanını,
yerini, hərəkət və ya əlamətin dərəcəsini, kəmiyyətini, səbəbini, məqsədini, şərtini və s. bildirir.
Dilimizdə zərfliyin müxtəlif məna növləri olduğu kimi, zərflik budaq cümləsinin də rəngarəng budaq
cümlə növləri işlənməkdədir. Başqa sözlə, dilimizdə zərflik budaq cümləli tabeli mürəkkəb
cümlələrin aşağıdakı növləri vardır:
1.
Tərz budaq cümləsi;
2.
Dərəcə budaq cümləsi;
3.
Zaman budaq cümləsi;
4.
Yer budaq cümləsi;
5.
Kəmiyyət budaq cümləsi;
6.
Səbəb budaq cümləsi;
7.
Məqsəd budaq cümləsi;
8.
Şərt budaq cümləsi;
9.
Qarşılaşdırma budaq cümləsi;
10. Nəticə budaq cümləsi.
Göründüyü kimi, dilimizdə zərflik budaq cümlələrinin hər birinə uyğun eyni adlı cümlə üzvü
işlənməkdədir.Yalnıznəticə budaq cümləsinə uyğun olan nəticə zərfliyi yoxdur. Əslində, sadə
cümlələrdə nəticə məzmunu cümlənin predikatı vasitəsi ilə nəzərə çatdırılır. Səbəb zərfliyi predikatda
nəzərdə tutulan iş, hərəkətin səbəbini bildirdiyi kimi, predikat da nəticəni ifadə edir. Səbəb və nəticə
bu cür sıralanmaqla cümlə mürəkkəbləşdikdə nəticə budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə əmələ
gəlir.

Предложение и его классификация. Простое и сложное предложение
Pезюме
Фраза - это единица речи, которая выражает грамматически сформированные и завершающие
идеи, основанные на законах каждого языка. Для цели и интонации существует четыре типа
предложений.
Основным критерием классификации классификации является распределение структуры. В
этом отношении предложение является простым и сложным, разделенным на две основные
группы. Состоит из двух или более компонентов, выраженного предложения для типичного
дизайна, который служит выражением полной идеи, которая выражается в интонации
предложения предложения. Предложения, возникающие в результате сочетания двух или
более предложений с чувством смысла и грамматической эквивалентности, даже законными
средствами, называются несдержанными сложными предложениями.
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Табулярное составное предложение - синтаксическая единица, созданная комбинацией двух
или более простых предложений, означающих и грамматически подчиненных.

Proposal and its classification. Simple and complex sentence
Summary
A phrase is a unit of speech that expresses grammatically formed and concluding ideas based on the
laws of each language. For the purpose and intonation, there are four types of sentences. The main
criterion for classifying classification is the distribution of the structure. In this respect, the proposal
is simple and complex, divided into two main groups. Consists of two or more components, a
pronounced sentence for a typical design that serves as an expression of a complete idea, which is
expressed in the intonation of the sentence sentence. Proposals arising from the combination of two
or more sentences with sense of meaning and grammatical equivalence, even legitimate means, are
called unrestrained complex sentences.
A tabular compound sentence is a syntactic unit created by a combination of two or more simple
sentences, meaning and grammatically subordinate.
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Samitlər sistemi və onların tələffüzü
Nurəliyev Ruhid Rəşid oğlu
Odlar Yurdu Universiteti
Açar sözlər: Samitlər, küy, avaz, tələffüz, kar, cingiltili
Key words: Consonants, noise, sounding, pronunciation, voiceless, voiced.
Ключевые Cлова: согласные, шум, звучание, произношение, глухие, звонкие
Nəzəri dilçiliyin əsrlər boyu inkişafı əsasında onun bir sıra şöbələri yaranıb müəyyənləşmişdir.
Dilin səs sistemindən bəhs edən dilçilik şöbəsi Fonetika adlanır. Fonetika dilçiliyin ən çox işlənmiş
sahələrindəndir. Fonetika termini yunan mənşəlidir. Yunan dilində fone (phone) səs deməkdir. Bu
sözdən yaranmış fonetika isə danışıq səsinə məxsus olan təlim anlayışını bildirir. Fonetikanın
mövzusu danışıq səsləri olduğundan dilin səs sistemini müəyyənləşdirmək , fonem və fonem
variantlarının akustik-fizioloji xüsusiyyətlərini öyrənib geniş fizioloji xarakteristikasını vermək,
fonetik qanunların, hadisələrin mahiyyətini aydınlaşdırmaq onun başlıca vəzifəsidir. Fonetikanin
yaranma ve inkişaf tarixi çox qədimdir. Fonetika anlayışı hələ eradan əvvəl hind dilçiliyində təşşəkkül
tapmışdır.Qədim hindlilər dini abidələrin dilinə muraciət edərkən fonetik hadisələrə biganə
qalmamışdırlar. Fonetikanın dilçilikdə əhəmiyyəti böyükdür. Bu yazımızda müasir Azərbaycan
dilinin samitlər sistemindən, onların yaranma formalarını və söz tərkibində tələffüz varinatlarından
bəhs edəcəyik.
1. Samitlərin təsnifi: Samit səsləri sait səslərdən fərqləndirən ən mühüm əlamaətlərdən biri onların
ağız boşluğunda müxtəlif hava maneələrə rast gələrək tələffüz olunmasıdır. Bu cür səslərin
əksəriyyəti küy əsasında bir qismi küy və avaz əsasında formalaşır. Eyni zamanda bu səslərin bir
qisminin formalaşmasında dilin və dişlərin iştirakıda böyük rol oynayır. Bütövlükdə bunları nəzərə
alaraq müasir Azərbaycan dilindəki samit səslər aşağıdakı əsaslar üzrə təsnif olunur.
Küyün kəmiyyətinə görə:
Küyün yaranma yerinə görə:
Küyün yaranma üsuluna görə:
Qeyd: Müasir Azərbaycan dilində samitlər müxtəlif prinsiplərlə təsnif olunmuşdur.
Ə.Dəmirçizadə samitləri 3 prinsiplə:1) Küyün kəmiyyətinə görə 2) Küyün yaranma yerinə görə 3)
Küyün yaranma üsuluna görə. A.Axundov 4 prinsiplə: 1) Fəal və qeyri-fəal danışıq üzvlərinin
vəziyyətinə görə. 2) Əmələgəlmə üsullarına görə 3) Yumuşaq damağın vəziyyətinə görə. 4) Səs
tellərinin iştirakına görə bölmüşdür.
Küyün kəmiyyətinə görə: Ədəbi dildəki samitlər küyün kəmiyyətinə görə iki yerə bölünür. Küylü
və sonor samitlər.
1.Sonor samitlər səs axınının ağız boşluğunda azacıq maneəyə rast gəlməsinə baxmayaraq, ağız və
burun boşluğundan təzyiq göstərmədən xaricə çıxması ilə yaranır. Samitlərin sonor və ya küylü
olması onların akustik vəziyyətinə görə ayırd edilir. Akustik vəziyyətinə görə sonor samitlər saitlərə
yaxındır. Sonor samitlərdə küylü samitlərə nisbətən hava axını daha güclüdür. Elə bu səbəbə görə
sonorlarda ton, küylülərdə küy üstün olur. Belə səslərdə ton əsas təşkil etdiyi halda, küy də cüzi
miqdarda ola bilir. Müasir Azərbaycan dilində dörd sonor samit vardır: l,r,m,n.
Qeyd: Sonorlarda iki yerə bölünür. 1) ağız sonorları: l,r; 2) burun sonorları: m,n. Sonorlar saitlər
kimi tonludur. Lakin onlar tələffüz zamanı ağız üzvlərinin maneəsinə rast gəldiyi üçün samitlərə
daxildir.
2.Küylü samitlərin yaranmasında hava axını ağız boşluğunda müxtəlif maneələrə rast gəlir. Bu
maneələrlə qarşılaşmanın dərəcəsindən aslı olaraq küylərdə küyün dərəcəsi müxtəlif olur. Bu
səbəbdən küylü samitlər iki yerə bölünür. Kar və cingiltili samitlər.
a) Bəzən səslərin əmələ gəlməsində olduğu kimi, samit səslərin əmələ gəlməsində səs telləri
gərginləşmiş olur. Beləliklə ünlü-küylü samitlər əmələ gəlir ki, bunlara cingiltili samitlər deyilir.
Müasir Azərbaycan dilindəki cingiltili samitlər bunlardır: b,v,q,ğ,d,z,j,y,g,c.
Məktəb
qrammatikalarında sonorları da cingiltili samitlər sırasında verirlər. Bunun əsası isə sonorların da
ünlü samit olmasıdır.
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b) Kar samitlərin yaranmasında səs telləri gərginləşmir. Demək olar ki səs telləri fəaliyyətdə olmur.
Hava axını səs cığırından sərbəst keçir və səs tellərinin iti titrəməsinə o qədər də səbəb olmur. Səs
tellərinin zəif rəqslənməsi ilə kar samitlər yaranır. Müasir Azərbaycan dilində kar samitlər
bunlardır:(k’),k, p,s,t,f,x,h,ç,ş, (x’).
Küyün kəmiyyətinə görə samitlərin təsnifini Ə.Dəmirçizadə aşağıdakı kimi cədvəldə ümumiləşmiş
halda belə göstərmişdir.

Sonorlar

r, l, m,n
Cingiltili

b, v,q,d,c,z,ğ,g,y,j

Ünlülər

Kar

p, f, (k’),t, ç, s,x, k,
(x’),ş,h

Ünsüzlər

Küylülər

Küyün yaranma yerinə görə: Küyün yaranmasında bəzi danışıq üzvləri dodaq, dil,diş, ağız və
burun boşluğu fəal iştirak edir. Bu danışıq üzvlərini nəzərə alaraq küyün yaranma yerinə görə
samitləri aşağıdakı danışıq üzvlərinə görə təsnif etmək olar.
1.Dodaq samitləri. Dodaqların fəal iştirakı ilə əmələ gələn samitlərə dodaq samitləri deyilir. Dodaq
samitlərinin də iki növü vardır:
a) Qoşadodaq samitləri. Bu samitlər alt dodaqın üst dodaqa kipləşərək birdən açılması nəticəsində
yaranır. Azərbaycan ədəbi dilində qoşadodaq samitlər bunlardır: b,p,m
b) Dodaq-diş samitləri. Bu samitlər üst çənədəki ön dişlər alt dodağa yaxınlaşması nəticəsində
yaranır. Dodaq-diş samitləri ikidir: v, f
2.Dil samitləri. Dilin iştirakına görə samitlər aşağıdakı kimi təsnif olunur.
a) dilönü samitlər. Dilönü samitlər dilin ön hissəsinin fəal iştirakına görə yaranır. Dilönü samitlər iki
yerə bölünür. Dil-diş samitləri və dil-yuvaq samitləri.
Dil-diş samitləri yaranarkən dilin ön hissəsi üst çənədəki dişlərə tərəf yaxınlaşır. Dil-diş samitləri
bunlardır: d,t,z,s,l,n
Dil-yuvaq samitləri yaranarkən dilin ön hissəsinin yanları və ucları yuvaqlara doğru hərəkət edir.
Və bu samitlər dilin ön hissəsi ilə yuvaqların fəal iştirakı hesabına yaranır. Dil-yuvaq samitləri
bunlardır: j, ş,c,ç,r
b) dilortası samitlər. Dilortası samitlərin yaranmasında dilin orta hisəsi ön damağa doğru qalxır.
Dilortası samitlər bunlardır. y,k,g, (x’).
c) dilarxası samitlər. Dilin arxa hissəsi ilə arxa damağın-yumşaq damağın bir-birinə yaxınlaşması və
ya toxunması nəticəsində əmələ gələn samitlərə deyilir. Azərbaycan ədəbi dilində iki dilarxası samit
vardır: q, (k’)
ç) dildibi-boğaz samitləri. Bu samitlər qırtlağın ön hissəsi ilə dilçək və dildibinin arxasında əmələ
gəlir. Dildibi-boğaz samitlərinə ğ,x,h samitləri daxildir.
Qeyd:1 Bəzən h samitinə udlaq samiti də deyilir.
Qeyd:2 Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, küylü samitlərin yaranmasında əsasən ağız və burun
boşluğu fəal iştirak edir. m və n samitləri burun boşluğunda tələffüz edildiyi üçün burun samiti olaraq
m,n samitləri burun samiti olaraq götürülür. Digər samitlər isə tələffüz zamanı ağız boşluğunda
tələffüz edilir. Bu samitlər ağız səsləridir.
Küyün yaranma üsuluna görə: Müasir Azərbaycan dilində samitlər küyün yaranma üsuluna görə
üç qrupa bölünür.
1.Kipləşən ( və ya partlayan) samitlərdir.
Kipləşmiş danışıq üzvlərinin birdən-birə açılması ilə partlayışla ağızdan çıxması ilə yaranır. Kipləşən
samitlər bunlardır: b,p,d,t,g,k,q, (k’),m,n
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2.Novlu samitlər. Novlu samitlər hava axınının sürtünərək çıxması ilə əmələ gəlir. Novlu samitlər
bunlardır: v,f,j,ş,z,s,l,r,ğ,x,h,y, (x’).
3. Saf və qovuşuq samitlər. Müasir Azərbaycan dilində c,ç samitləri istisna olmaqla digər samitlərə
saf samitlərdir. Ancaq c,ç samitləri isə qovuşuq samitlərdir.
2. Samitlərin yazılışı və tələffüzü: Samit səslər sözlərdə tələffüz edilərkən mövqeyinə görə kar və
ya cingiltili tələffüz olunur. Birinci qoşasamitli sözlərin yazışış və tələffüzündən danışaq.
a) Qoşasamitli sözlərin yazılışı və tələffüzü:
Sözdəki qoşa samitlər həm eynicinsli, həmdə müxtəlifcinsli ola bilər. Bu zaman yazılışı və tələffüzü
arasında fərqli məqamlar özünü göstərir.
Eynicinsli qoşa kk, pp və tt hərfləri ilə yazılan sözlərdə ikinci kar samit onun cingiltili qarşılığı
kimi tələffüz olunur. Məsələn: mütəkkə [mütəkgə], səkkiz [səkgiz], toppuz[topbuz], tappıltı [tapbıltı],
Səttar [Sətdar], məəttəl [mə:tdəl] və s.
Eynicinsli qoşa qq hərfləri ilə yazılan sözlərdə birinci cingiltili samit onun kar qarşılığı kimi tələffüz
edilir. Məsələn: toqqa [tok’qa], saqqız [sak’qız]və s.
Eynicinsli qoşa bb, cc, ff, mm, nn, rr, vv, ss, şş, zz ilə yazılan sözləri tələffüz edərkən qoşa samitlər
dəyişmir, yazıldığı kimi deyilir. Məsələn: Abbas, təkəbbür, münəccim, məddah, addım, şəffaf, əlli,
alleqorik, Allah, xammal, amma, simmetirik, mühərrik, xarrat, əvvəl, qüvvə, bənna, cənnət,
rəssam,vassal, müəşşər, meşşan, ləzzət, izzət və s. kimi sözlər yazıldığları kimi tələffüz olunur.
Eynicinsli qoşa yy ilə sözlərin bəzilərində bir [y] ilə, bəzilərində iki [yy] ilə tələffüz olunur.
Məsələn: qəyyum [qəyyum], səyyah [səyyah], səyyar [səyyar], Xəyyam [Xəyyam], zidiyyət [zidiyət],
bələdiyyə [bələdiyə], vəziyyət [vəziyət], mənaviyyat [mə:nəviyat] və s. Bunun səbəbi dilimizdə,
adətən, qoşa yy samitli –iyyat, -iyyət, -iyyə şəkilçiləri ilə bütün hallarda bir [y]kimi tələffüz olunur.
Sözün kökündə olduğunda isə , əsasən, olduğu kimi iki [yy] ilə tələffüz olunur.
Müxtəlifcinsli samitlərin tələffüzündə söz ortasında iki kar samitdən biri cingiltili samit kimi
tələffüz olunur. Məsələn: isti [isdi], təşkil [təşgil], ixtira [ixdira], asfalt [asvalt], həftə [həfdə], şaftalı
[şafdalı], kəşfiyyat [ kəşviyat] və s.
Qeyd: Lakin bəzi sözlər vardır ki, tərkibində yanaşı gələn kar samitlər yazıldığı kimi tələffüz olunur.
Bu, xüsusən, rus dilindən və rus dili vasitəsilə alınmış sözlərdə müşahidə olunur. Məsələn: şturman,
şkaf, mister, lüks, taksi, stat, məşhur, şpris və s.
b) Sözdə “v” samiti f kimi tələffüz edilməsinə də təsadüf edilir. Məsələn: avtomat [aftamat], avtobus
[afdobus], əfv [əff] və s.
Söz ortasında n samiti b, m samitlərindən əvvəl gəldikdə [m] kimi tələffüz edilir. Məsələn: şənbə
[şəmbə], günbəz [gümbəz], on bir [om bir], dinməz [dimməz] və s.
Qeyd: Elə sözlər də var ki, m ilə yazılıb [m] kimi tələffüz edilərək bu qaydaya tabe olmur. Məsələn:
kömbə, hambal, kombi, bomba, qumbara və s.
“Q” samiti sözün ortasında kar samitdən əvvəl yanaşı gələndə, təkhecalı sözlərin sonunda,
çoxhecalı alınma sözlərin sonunda kar qarşılığı olan[k’] kimi tələffüz olunur. Məs: rəqs [rək’s], məşq
[məşk’], məqsəd [mək’səd], irq [irk’], aşiq [aşik’], natiq [natik’], filoloq [filalok’] və s.
Çoxhecalı əsil Azərbaycan mənşəli sözlərinin, eləcə də dilimizin fonetik sisteminə uyğunlaşmış bir
sıra alınma sözlərin sonunda [q] səsi [x’] çalarında tələffüz olunur. Məsələn: uzaq [uzax’], torpaq
[torpax’], çanaq [çanax’], və s.
Sözün ortasında kar samitdən əvvəl gələn [ğ] səsi karlaşmış halda [x] çalarında tələffüz olunur.
Məsələn: bağça [baxça], sağsağan [saxsağan] və s.
“K” samiti söz ortasında kar samitlə bitən hecadan sonra gələn heca başında cingiltili qarşılığı olan
“g” kimi tələffüz olunur. Məsələn: təşkil [təşgil], küskün [küsgün], ötkün [ötgün], bitki [bitgi] və s.
Söz ortasında “f”, “h” samitləri ilə bitən hecadan sonrakı hecanın başındakı “ k” yazıldığı kimi
tələffüz edilir. Məsələn: möhkəm [möhkəm], məhkum [məhkum],əfkar [əfkar] və s.
Söz ortasındakı örtülü hecadan əvvəlki, qapalı hecalı sonundakı “k” hərfi “y”-nın kar qarşılığı olan
[x’] səsi kimi tələffüz olunur. Məsələn: kəklik [kəx’lik], Əkbər [Əx’bər], təklif [təx’lif] və s.
“G” samiti söz ortasında iki sait arasında( saitlərdən biri və ya hər ikisi incə olmalıdır) “y”
məxrəcində tələffüz olunur. Məsələn: igid [iyid], əgər [əyər], məgər [məyər] və s.
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Söz sonunda “n” samiti ilə birlikdə gələn “g” samiti bir qədər kar “k” çalarında tələffüz edilir.
Məsələn: zəng [zənk], tüfəng [tüfənk], qəşəng [qəşənk], külüng [külünk] və s.
“T” samiti əsil Azərbaycan sözlərinin, eləcə də dilimizin fonetik xüsusiyyətlərinə uyğunlaşmış
alınma sözlərin daxilində kar samitdən sonra yanaşı gələndə [d] kimi tələffüz olunur. Məsələn: axtar
[axdar], usta [usda], dəftər [dəfdər], müxtəsər [müxdəsər] və s.
Rus və avropa dillərindən dilimizə keçən sözlərdə isə “t” samiti yazıldığı kimi, öz məxrəcində
tələffüz olunur. Məsələn: aktiv [aktif], traktor [trak’tor] və s.
Geri assimilyasiya(uyuşma) nəticəsində söz kökünün axırında gələn “t” samiti bəzən “ç” samiti
kimi tələffüz olunur. Məsələn: cütçü [cüççü], növbətçi [növbəççi] və s.
“Z” samiti aşağıdakı məqam və şəraitlərdə bir qədər karlaşmış çalarlıqda [s] kimi tələffüz olunur.
Təkhecalı sözlərdə “z”-dan əvvəl yanaşı kar samit olarsa. Məsələn: məhz [məhs], ləfz [ləfs] və s.
Çoxhecalı sözlərin sonunda. Məslən: almaz [almas], bəkməz [bəkməs],ayaz [ayas] və s. Sonu “z” ilə
bitən çoxhecalı sözlərlə samitlə başlanan şəkilçi və ya söz qoşulduqda. Məsələn: almazdan
[almasdan], Araz çayı [Aras çayı] və s.
Geri assimilyasiya nəticəsində “-maz” şəkilçisinin sonunda gələn [z] səsi karlaşır və çox zaman [s]
kimi tələffüz olunur. Məsələn: satmazsan [satmassan], görməzsən [görməssən] və s.
Söz ortasında samitlə başlanan hecadan əvvəlki hecanın sonundakı “ç” samiti azacıq “ş” çalarında
tələffüz oluna bilər. Məsələn: qaçqın [qaşqın], keçdi [keşdi], qaçdı [qaşdı] və s.
Sözün ortasında “c” dan əvvəl sait varsa, [c] səsi [j] səsi kimi tələffüz olunur. Məsələn: vicdan
[vijdan], əcdad [əjdad], səcdə [səjdə], gic[ gij] və s.
“T”, “d”, “s”, “z”, “ş” samitləri ilə bitən sözlərdə “l”hərfi ilə başlanan şəkilçi qoşulduqda [l] səsi
[d] səsi ilə əvəz olunur. Məsələn: atlar [atdar], adlı [addı], arvadlar [arvaddar], səslər [səsdər], qızlar
[dızdar], qışlaq [qışdağ], quşlar [quşdar] və s.
“R” samiti ilə bitən sözlərdə “l” samiti ilə başlanan şəkilçi qoşulduğda [l] səsi [r] kimi tələffüz
olunur. Məsələn: varlı [varrı], narlar [narrar], şəhərli [şəhərri] və s.
“N” samiti ilə bitən sözlərə “l” samiti başlanan şəkilçi qoşulduqda [l] səsi [n] kimi tələffüz olunur.
Məsələn: oğlanlar [oğlannar], aydınlıq [aydınnığ], kinli [kinni] kinni və s.
Sonu b, d, g və c ilə bitən bəzi sözlərdə bu hərflər kar tələffüz olunur: qənd [qənt], hicab [hicap],
kitab [kitap], ağac [ağaç], ahəng [ahənk], tüfəng [tüfənk], və s. Bu cür sözlərə saitlə başlanan şəkilçi
artırıldıqda cingiltili samit olduğu kimi tələffüz olunur: qənd [qəndə], kitab [kitaba] ağac [ağacın].
Ancaq bu sözlərə samitlə başlanan şəkilçi artırıldıqda söz sonundakı cingiltili samitlər kar qarşılıqları
ilə tələffüz olunur: qənddən [qəntdən], kitabda [kitapda], ağaclar [ağaçlar] və s. Bu qayda həmin
sözlər söz birləşmələrinin birinci tərəfi kimi işləndikdə də eynilə özünü göstərir. Belə ki, söz
birləşməsinin birinci tərəfində gələn bu cür sözlərdən sonra gələn söz saitlə başlayırsa, birinci sözün
son samiti olduğu kimi tələffüz olunur, əgər samitlə başlanan söz gəlsə, birinci sözün sonundakı
cingiltili samit özünün kar qarşılığı kimi tələffüz olunur: kitab [b] evi- kitab [p] mağazası və s.
Qeyd: Beləliklə, söz sonunda samitin kar və ya cingiltili səslə tələffüz olmasını təyin etmək üçün
saitlə başlanan şəkilçi artırmaq lazımdır.
Sonu eynicinsli qoşa samitlə bitən söz köklərinin yazılışı: Dilimizdə elə təkhecalı sözlər var ki,
onların sonu eynicinsli qoşa samitlə bitir. Belə sözlərə samitlə başlanan şəkilçi qoşulduqda həmin
samitlərdən ancaq biri yazılır. Məsələn: xətt - xətdən, sirr – sirli, həzz – həzdən və s. Bu qayda təkcə
hiss və kül sözlərinə aid deyil, çünki həmin sözlər bir “s” və ya “l” yazıldıqda məna his, tüstü və
kül,torpaq mənasını verir. Bu cür sözlərə saitlə başlanan şəkilçi qoşulduqda söz kökündəki saitlər
yerində qalır. Məsələn: xətt – xəttin, sirr – sirrimiz və s.
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Согласные звуки в азербайджанском языке и их произношение.
Резюме
В статье исследуются звуки в азербайджанском языке, их правописание, правописание корней
слов, оканчивающихся парными согласными.
В азербайджанском языке согласные звуки классифицируются по следующим группам: 1) по
степени шума; 2) по месту образования шума; 3) по способу образования шума.
1. По степени шума делятся на: сонорные(l, m, n, r); звонкие(b, v, q, d, ğ, z, j, y, g, c);
глухие(p, f, t, ç, s, x, ş, h, k,)
2. По месту образования шума : губные(b, p, m, v, f); языковые(d, t, z, s, f, k, y, n, g)
3. По способу образования шума : взрывные; туннельные согласные, кроме c,ç.

Consonant sounds in the Azerbaijani language and their pronunciation.
Summary
The article explores sounds in the Azerbaijani language, their spelling, spelling of the roots of words
ending in paired consonants.
In the Azerbaijani language, consonant sounds are classified into the following groups: 1) by the
degree of noise; 2) in the place where noise is generated; 3) by the method of noise generation.
1. By the degree of noise are divided into: sonority (l, m, n, r); voiced (b, v, q, d, ğ, z, j, y, g, c);
deaf (p, f, t, ç, s, x, h, k ,)
2. In the place of noise generation: labial (b, p, m, v, f); language (d, t, z, s, f, k, y, n, g)
3. By the method of noise generation: explosive; tunnel consonants, except c, ç.
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R.RZANIN “MƏN TORPAĞAM” VƏ “TORPAQ” ŞEİRLƏRİNDƏ
SİMVOLİKA
Bayramova Gözəl Azər qızı
SDU-nun Azərbaycan və xarici ölkələr
kafedrasının doktorantı
Açar sözləri: rəmz, pafas, poetika, atribut, mifik və s.
Rəmzlər və onlara ekvivolent olan simvolların incəsənətdə işlənmə dairəsi çox genişdir. Belə
ki, kino, teatr, əl sənəti, xalçaçılıq, rəssamlıq, musiqi və s. sahələrdə rəmz və simvollardan geniş
istifadə edilir. Mifik obrazların və bədii düşüncənin məhsulu olan surətlərin rəmzləşməsi ədəbiyyatda
mühüm yer tutur. Bu baxımdan R.Rza yaradıcılığında maraqlı simvollara rast gəlinir.
Onun poetik irsində özünəməxsus yer tutan “Mən torpağam”, “Torpaq” kimi
şeirlərində rəmzlərdən ustalıqla istifadə olunması bir daha onu göstərir ki, şair təsadüfi
olaraq bu üsuldan istifadə etmir, burada elə ictimai mahiyyət və taleyüklü məqamlara
toxunulur ki, onlar bütövlükdə xalqın və millətin gələcək istiqlalına, azadlıq uğrunda
mübarizəsinə ayıq-sayıq hazırlığa dəvət kimi də müstəsna əhəmiyyət daşıyır. Şübhəsiz ki,
belə bir məram yalnız rəmzlərin vasitəsilə gerçəkləşir, əks təqdirdə, şeirlərdə ucadan
poetik pafosla səsləndirilən fikirləri müstəqim şəkildə ifadə etmək mümkün olmazdı.
Ümumi şəkildə torpaqdan bəhs edilən şeirlərdə əslində ciddi problemlər qaldırılır,
milli varlığın, bütövlüyün atributu olan bu anlayışa müraciət təsadüfdən-təsadüfə edilmir.
Məsələn, “Mən torpağam” şeirinin ilk misralarında öz poetik pafosu ilə seçilən fikirlər
milli qürurun, məğlubedilməzliyin poetik ifadəsi ilə də yadda qalır:
Mən torpağam, məni atəş yandırmaz:
tərkibimdə kömürüm var,
külüm var,
Mən baharam çəmən-çəmən
çiçəyim var, gülüm var
Mən küləyəm, əsməsəm
kim bilər ki, mən varam.
Mən buludam, səhraları susuz görüb,
ağlaram.
Mən ürəyəm, döyünməsəm
ölərəm .
Bu şeirdə rəmzlərdən gen-bol istifadə olunması göz qabağınandır. Hətta şeirdə bu
cəhdin şairin poetik “məni” vasitəsilə həyata keçirilməsi də adi bir hal kimi
qiymətləndirilə bilməz. “Mən” əslində bu məqamda toplumun bir daşıyıcısı kimi iştirak
edir, xalqın istək və arzularının tərcümanı kimi bir missiyanı yerinə yetirir. Bir çox
baxımdan belə bir təşəbbüsü şairin subyektiv düşüncələri kimi dəyərləndirənlər də tapıla
bilər. Ancaq şeirdəki rəmzlər bunu tamamilə fərqli bir semantik məna daşıyıcısı olduğunu
açıq-aydın nümayiş etdirir. Şeirin ayrı-ayrı hissələrində elə assosiativ fikirlər və
düşüncələr axarına rast gəlmək olur ki, şair burada hamının vətəni, dili, azadlığı olduğunu
bir haqq işi kimi ortaya qoyur və bunu insanlığın yaşam tərzi kimi mənalandırmağa çalışır:
Mən insanam,
vətənim var, elim var.
Ən böyük həqiqəti,
azadlığı, məhəbbəti, nifrəti –
söyləməyə qadir olan
dilim var.
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Torpaq Rəsul Rzanın şeirlərində yalnız üzərində nemətlər becərilən, nəhəng tikililər
ucaldılan bir anlayış kimi təsvirə gətirilmir, şair əslində torpağa daha geniş və əhatəli
baxış bucaqlarından münasibət bildirməyə müvəffəq olur. Bu mənada şairin poetik
axtarışlarında torpaq həm də Vətən, onun üstündə yaşayıb yaradan insanların müqəddəs
sandıqları el-oba mənasında rəmzləşdirilmiş xüsusi dəyər daşıyan obrazlar silsiləsinə
daxildir. Elə “Torpaq” adlı şeirin ideya-məzmun planında da bu cəhət bütün təfərrüatı ilə
görüntüyə gəlir.
Torpaq bomboz,
elə bil ki, üzünə
dəmrov düşüb.
Bir yanda çadar-çadar,
bir yanda doxsan yaşlı qoca üzü kimi
bürüşüb
Bir yanda anasını görmüş uşaq kimi
sevincli, çiçəkli,
bir yanda susuz.
Bir yanda sudan bezar.
Bir yanda qumu qaynar.
Bir yanda örtüyü qar.
Torpaq həm çörək verir bizə,
həm su.
Həm son mənzilimizə yer verir.
Nəsil-nəsil qəlbimizdə yaşayır
onu itirmək qorxusu.
Göründüyü kimi, bu şeirdə də torpağa məxsus olan ən səciyyəvi cəhətlər sadalansa
da, əslində müəllif xüsusi vurğu ilə üzərində dayandığı fikri son misralara saxlayır,
torpağı itirmək qorxusunun hələ də qüvvədə qaldığına xüsusi işarələrlə münasibət bildirir.
Əlbəttə, belə bir işarə Azərbaycanın tarixi torpaqlarının ikiyə bölünməsini də, Azərbaycanın dilbər guşələrindən olan Qarabağa təcavüzkar qonşuların-ermənilərin tamah dişlərini qıcamalarına uzun illər bundan qabaq edilən cəhdlərə bir baxış kimi böyük ictimai
məna kəsb edir.
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Ümummilli lider Heyder Əliyevin həyata keçirdiyi reallıqlar.
Məmmədova Şəlalə
Odlar Yurdu Universiteti
Açar sözlər: lider, xalq, ölkə, dövr, dövlət, dünya, inkişaf, ümummilli lider
Ключевые слова : лидер, народ, страна, период, государство, мир, прогресс, общенациональный лидер
Kay words: leader, nation, country, period, development, national lider
Hər bir ölkənin tarixi şəxsiyyəti olan, xidmətləri bitib tükənməyən, mənsub olduğu xalqın
yaddaşında əbədi qalan,bir lideri vardır. Azərbaycan xalqının bəşər əhəmiyyətli mühüm işlər görən
görkəmli oğlu Heydər Əliyev də məhz həmin şəxsiyyətlərdəndir. Ölkəmizə 30 ildən çox rəhbərlik
etmiş Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, ulu öndər Heydər Əliyev nəinki ictimai, siyasi, həm də
iqtisadi sahədə kifayət qədər həlledici addımlar atmışdır. Heydər Əliyev Azərbaycan iqtisadiyyatının
inkişafında böyük və müstəsna rolu olan əvəzsiz şəxsiyyətdir.
Azərbaycanda müstəqil dövlət quruculuğunun son beş ili ölkəmizin tarixində onun ən mürəkkəb
və eyni zamanda şərəfli illəri kimi qalacaqdır.XX əsrdə öz dövlət müstəqilliyinin ikinçi bərpası çox
ağır hərbi-siyasi və sosial- iqtisadi fonda baş vermiş və çox böyük qurbanlar tələb etmişdir.Ölkəmizə
edilən hərbi təcavüz, onun ərazisinin və iqtisadi potensialının əhəmiyyətli bir hissəsinin itirilməsi,
bir milyon qaçqın və məcburi köçkün əhalimizin simasında çox ağır sosial-iqtisadi və mənəvi bir
problemin yaranması, sovet imperiyasının dağılması nəticəsində ənənəvi satış bazarlarının və
təchizat kanallarının itirilməsi,respublikanın demək olar ki, tam iqtisadi blokodaya salınması
nəticəsində Azərbaycan Respublikasında yeni,müstəqil dövlət quruculuğunun başqa ölkələrlə
müqayisə edilməz şəraitdə aparılmasına gətirib çıxarmışdır.
Onun 1969-1982-ci illərdə Azərbaycanın rəhbəri kimi gördüyü işlər xalqın yaddaşının özünə
qayıdışı, milli özünüdərkin, milli ruhun hədsiz yüksəlişinin təmin olunması baxımından böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Bu illərdə Heydər Əliyevin gərgin fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanda coşqun
quruculuq işlərinə başlandı, sənaye və kənd təsərrüfatında, mədəniyyət və təhsil sahəsində böyük
uğurlar əldə edildi.
Heydər Əliyev istər birinci və istərsə də ikinci dəfə ölkəyə rəhbərlik etdiyi dövrlərdə ölkədə hər bir
sahənin inkişafına çox ciddi diqqət və qayğı ilə yanaşmış, bu sahələrin inkişaf etdirilməsini həmişə
önə çəkmişdir. Ulu Öndərimiz həmin müşavirədə qeyd etmişdir ki, “Ermənistan Respublikasının
təcavüzü nəticəsində biz müharibə aparırıq. Müharibə gedən bir ölkədə kənd təsərrüfatına çox böyük
ehtiyac var. Çünki ərzaq məhsullarının əsas mənbəyi kənd təsərrüfatıdır. Ona görə də bu sahəyə
xüsusi diqqət verilməlidir”. Bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi isə ölkənin maliyyə ehtiyatlarının
mövcudluğu ilə birbaşa əlaqədardır. Bu mənada 1994-cü ildə imzalanan “Əsrin müqaviləsi” iqtisadi
islahatların həyata keçirilməsində mühüm rol oynamaqla yanaşı, formalaşmaqda olan yeni ictimai
şəraitdə ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafının təməlini qoydu.
Ulu öndər Heydər Əliyev min illər tarixi olan müdrik Azərbaycan xalqına məxsus dahi idi. Bu dahi
şəxsiyyət sovet rejiminin onun millətini necə sıxdığını,ölkənin inkişafına hər vasitə ilə mane
olduğunu açıq-aydın görürdü. Ən düzgün yol bu siyasətdə öz xalqına, vətəninə bacardığın qədər
xidmət göstərmək idi. Bu dahi şəxsiyyət mübarizələrlə dolu həyatı ilə sübut etdi ki, həmin dövrün
bütün çətinliklərinə baxmayaraq vətən üçün, xalq üçün çox böyük işlər görmək mümkündür.
Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının müstəqillik yolunda qarşılaşacağı çətinlikləri hələ o dövrlərdə
görür, sovet totalitar rejiminin sərt təzyiqlərinə baxmayaraq bu günümüz üçün ən qlobal problemləri
məharətlə həll edir, ölkəmizin siyasi və iqtisadi müstəqilliyinə şərait yaradır, Azərbaycanın strateji
maraqları naminə ciddi addımlar atmaqla bugünki dövlət müstəqilliyimizin möhkəm təməlini
qoyurdu.
Azərbaycanın bugünkü zəngin elmi, iqtisadi, mədəni, kadr potensialının təməlində Heydər Əliyevin
həmin illərdə apardığı milli quruculuq işləri dayanır. Elmə, təhsilə xüsusi diqqət yetirən Heydər
Əliyev 70-ci illərdə hər il iki min nəfərə qədər gənci müxtəlif mühüm, o cümlədən hərbi ixtisaslara
yiyələnmək üçün SSRİ-nin ayrı-ayrı şəhərlərinə göndərirdi.
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Aydındır ki, bir milləti məhv etmək üçün onun elmini, təhsilini məhv etmək kifayətdir. Məhz bu
konteksdən yanaşdıqda, Heydər Əliyev Azərbaycan xalqını məhv olmaqdan xilas etdi. Ölkəyə
rəhbərliyin ilk illərində sürətli iqtisadi inkişafın təmin edilməsini, Azərbaycanın dünyaya yaxından
inteqrasiya olunmasını, beynəlxalq aləmdə nüfuzlu söz sahibinə çevrilməsini əsas məqsəd kimi seçən
ümummilli lider ölkədə təhsil islahatları aparılmasının zəruriliyini vurğulayaraq, hər bir inkişafın elm
və təhsildən asılı olduğunu qeyd edirdi
Bu gün hər birimiz dərk edirik ki, müstəqil Azərbaycan dövləti bütün həyatı və fəaliyyəti tariximizə
qızıl hərflərlə həkk olunmuş Heydər Əliyevin şah əsəridir. Əsrlər boyu yaşayacaq möhtəşəm abidədir.
Şübhə yoxdur ki, xalqımız bu abidəni yaradanı özünün tarixində və qəlbində əbədi yaşadacaqdır.
Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında ən böyük xidmətlərindən biri də öz siyasi varisi İlham
Əliyevi ərsəyə çatdıraraq, müstəqil dövlətimizin ardıcıl inkişafı üçün zəmin yaratmasıdır. Bu gün tam
əminliklə deyə bilərik ki, Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev bütün sahələrdə ümummilli
liderimizin siyasi kursunu uğurla davam etdirir, ölkəmiz yeni-yeni nailiyyətlərə imza atır. Bü Heydər
Əliyevin ideyalarının real bəhrəsi, onların gerçəkləşməsidir.
Heydər Əliyev dühasını, onun xalqımız qarşısında xidmətlərini sonadək öyrənmək tədqiq etmək
mümkün deyildir. Bu şəxsiyyətin böyüklüyünü, onun xalqımızın firavanlığı naminə həyata keçirdiyi
mühüm tədbirlərin mahiyyətini tam dərk etmək üçün zaman tələb olunur. Bizim isə ən böyük
vəzifəmiz Heydər Əliyevin ideyalarının inkişafı və Azərbaycan tarixinin yeni şanlı səhifələrinin
yazılması naminə möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşərək, ona layiqli
yardımçı olmaqdır. ‘’ Təhsil millətin gələcəyidi’’, ‘’Mən dünyada müəllimdən yüksək ad
tanımıram’’kimi kəlamları ulu önderimiz əbəs yere deməmışdir.
RESUME
Success achieved by the national leader Haydar Aliyev
This article is foxed on the realities fulfilled by Haydar Aliyev.
He became a significant part of Azerbaijani politics and society after he came to power in 1993.
Heydar Aliyev was conferred a number of international awards, the title of honorary doctor of
numerous countries and other high honors. Being an outstanding politician and statesmen,
indisputable leader of the nation, he was a live legend, and therefore the Heydar Aliyev phenomena
always attracted attention, the admiration rising political activity of this nationwide leader of the
Azerbaijanis of world was widely covered both in the Republican and world press.
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Xalqımızın tarixində Ümummilli liderimizin şəxsiyyəti,onun siyasi və idarəçilik fəaliyyəti
müstəsna yer tutur.Heydər Əliyev nadir şəxsiyyətlərdən biridir ki,mükəmməl dövlət quruculuğu
konsepsiyasını işləyib reallaşdıra bilmişdi.İlk olaraq Azərbaycan Respublikasını böyük bir
fəlakətdən xilas etdi,sonra isə dövrün tələblərinə cavab verən dövlət quruculuğu konsepsiyasını
işləyib hazırladı,Azərbaycanın dünya ölkələri arasında layiqli yer tutması üçün daim çalışdı və
Azərbaycanın qurucusu və memarı kimi tarixdə yerini tutdu. Dünyanın tanınmış
şəxslərinin,liderlərinin Heydər Əliyev haqqındakı çıxışları,ifadə etdikləri fikirlər bir daha onun nə
qədər müdrik bir lider olduğunu təsdiqləyir.Ulu öndər XX əsr Azərbaycan siyasətinin parlaq siması
və XXI əsrin dövlət quruculuğunun memarıdır.Onun gördüyü işlər,həyata keçirdikləri,praktiki
diplomatiyaya verdiyi töhfələr hələ uzun illər araşdırılacaq.[1]
1993-cü ilin iyunun 15-də Azərbaycan Respublikası uçurumun kənarında dayanmışdı.Bu zamanda
Heyder Əliyevin respublikamızda ali hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin şanlı
səhifəsini təşkil edir.Bu Qayıdış nəticəsində xalqımız müstəqil dövlətçiliyini itirmək təhlükəsindən
xilas olmuşdur.Ulu öndər Heydər Əliyevin yaratdığı dövlətçilik konsepsiyası mahiyyət etibarı ilə
Azərbaycanın bütün sahələrində dönüş yaradıb,hərtərəfli inkişafın əsasını qoyub.
Heydər Əliyev ölkədə sosial-siyasi sabitlik yaradır,Dağlıq Qarabağ münaqişəsini dünyaya
tanıtmağa çalışır və neft strategiyasını dövlət quruculuğuna təkan verən faktora çevirirdi.Sosialsiyasi sabitlik cəmiyyətin siyasi təfəkküründə nizam-intizam yaradırdı.Həmçinin Ermənistanın
Azərbaycana qarşı təcavüzünün BMT-də müzakirə edilməsi bu münaqişənin əsl üzünü dünyaya
yaymağa geniş imkan yaradırdı.Ulu öndər ustalıqla ermənilərin əsl niyyətlərini bütün dünyaya
göstərməyə çalışırdı. Ümummilli lider Heydər Əliyev BMT-dəki çıxışlarında Azərbaycanın xarici
siyasətinin priotetlərini ifadə etmiş,bütövlükdə qlobal geosiyasəti necə təsəvvür etdiyini lakonik
şəkildə bəyan etmişdir.
Heydər Əliyev milli ideyanı azərbaycançılıqda ifadə edərək onu iflasdan qurtardı.Onun fəlsəfi
baxışlarına
görə,azərbaycançılıq
milli-mənəvi
dəyərləri,milli
mənsubiyyəti
qoruyub
saxlamaq,onların ümumbəşəri dəyərlərlə inteqrasiyasından bəhrələnmək deməkdir.Heydər Əliyev
azərbaycançılıq ideologiyasına dövlət quruculuğunun tələblərinə uyğun olan yeni məzmun çalarları
vermişdir. Burada vətənpərvərlik,vətənsevərlik,milli dəyərlərin qorunması demokratik cəmiyyətin
formalaşması ilə vəhdət təşkil etdi.Bunların hamısı dövlətçilik şüurunun inkişaf etdirilməsində dəqiq
məzmun kəsb edir.Heydər Əliyev milli ideyaya XXI əsrin tələblərinə uyğun yeni məzmun çalarları
verməklə yenilik edə bildi.Ulu öndər azərbaycançılıq ideologiyası ilə nəinki cəmiyyətdəki
deqradasiya prosesinin qarşısını aldı,həmçinin dövlətçilik şüurunun yeni şəraitə uyğunlaşdırılması
istiqamətində ciddi addımlar atdı.[1]
Azərbaycan Respublikasını inkişaf etdirmək,dünya ölkələrinə tanıtmaq,xalqın tükənməz
potensialını üzə çıxarmaq Heydər Əliyevin ən böyük amalı idi. Ulu öndər qarşısına məqsədlər
qoyurdu və bu məqsədlərə nail olmaq üçün bütün qüvvələri səmərəli şəkildə
istiqamətləndirirdi.Onun həyat fəaliyyətinin əsas hissəsini elm,təhsil və mədəniyyətin inkişafı təşkil
edirdi.Heydər Əliyev yaxşı bilirdi ki,Azərbaycan Respublikasının tərəqqisinin yeganə yolu məhz
xalqın yaxşı təhsil almasında,maariflənməsində,humanitar elmlərə mühüm əhəmiyyətin
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verilməsindədir.Azərbaycan tarixində elm,təhsil,mədəniyyətin tərəqqi dövrü məhz Heydər Əliyevin
rəhbərliyi dövrünə düşür. 1993-cü ildə Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıtması
Azərbaycanın təhsilinə, mədəniyyətinə, memarlığına yeni ab-hava gətirdi.Təkcə Respublikanın
paytaxtında
deyil,ucqar
rayonlarda
da
yüzlərlə
məktəb,kino-teatr,klub,uşaq
bağçası,kitabxana,mədəniyyət evi tikdirmişdir.Məhz Heydər Əliyev sayəsində çox sayda memarlıq
abidələrinin bərpası mümkün olmuşdur.Ulu öndər Azərbaycanın tarixində iz qoymuş böyük
şəxsiyyətlərin abidəyə çevrilməsinin xalqın milli duyğularının güclənməsinə müsbət təsir
göstərəcəyini bildiyi üçün Bakının ən görkəmli yerlərində xalqımızın milli varlığının daşıyıcısı olan
görkəmli şəxsiyyətlərin heykəllərini ucaltdırmışdır.[2]
1993-cü ildə hakimiyyətə qayıdan Ulu öndərin diqqət yetirdiyi məsələlərdən biri də təhsil
sisteminin yaxşılaşdırılması idi.Təhsilin inkişaf etdirilməsi üçün Heydər Əliyev geniş islahatlar
proqramının hazırlanaraq reallaşdırılması vəzifəsini qarşıya qoydu.1998-ci ildə “Azərbaycan
Respublikasında təhsil sahəsində islahatlar üzrə dövlət komissiyasının yaradılması haqqında”
sərəncam imzalamışdır. Bu sərəncamın imzalanması Heydər Əliyevin təhsil konsepsiyasının hüquqi
əsaslarının yaradılması məqsədindən irəli gəlmişdir.Komissiyanın hazırladığı “Azərbaycan
Respublikasının təhsil sahəsində islahat proqramı” geniş müzakirələrdən sonra 1999-cu ilin
iyunundan qüvvəyə minərək ölkəmizdə təhsil sisteminin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırdı.
Həmçinin təhsil ənənələrinə sadiq qalmasını da təmin etdi.Ulu öndərin tapşırığı əsasında Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 26 aprel 1999-cu il tarixli qərarı ilə Azərbaycan
Respublikasında ümumi orta təhsilin standartları təsdiq edilmişdir. Heydər Əliyev 2000-ci il 23 iyun
tarixli “Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında” fərman
vermişdir.Təhsil sahəsində ən vacib yeniliklərdən biri latın əlifbasına keçilməsi idi.[4] Ulu öndər
azərbaycançılığın təməl prinsipini ana dilində görürdü və ana dilinin inkişaf etdirilməsi üçün mühüm
tədbirlər həyata keçirirdi.Bunu da xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki,o dövrdə Heydər Əliyev bütün
rəsmi çıxışlarını Azərbaycan dilində edirdi.Ümumiyyətlə qəbul edilmiş qərar,fərman və
sərəncamlar,onların
həyata
keçirilməsi
Azərbaycanda
təhsil
sisteminin
hərtərəfli
inkişafını,tərəqqisini şərtləndirmişdir.
Heydər Əliyev alimlərlə keçirdiyi görüş zamanı Azərbaycan elmi qarşısında dayanan əsaslı
problemlərə toxunmuş,alimlərə Azərbaycan xalqı üçün daha lazımlı olan strateji məsələrlə məşğul
olmağı tövsiyə etmişdir.Humanitar elmlərin xüsusi əhəmiyyəti olduğunu vurğulayan Ulu öndər
çoxəsrlik Azərbaycan tarixinin dərindən öyrənilməsinin nə qədər vacib olduğunu,onun yüksək elmi
prinsiplər əsasında şərhinin dövlət üçün mühüm əhəmiyyət daşıdığını diqqətə çatdırmışdır.[2]
Ümummilli lider söz,mətbuat azadlığı sahəsində də böyük xidmətlər göstərmişdir. O,Azərbaycan
mətbuatının inkişafının istiqamətlərini müəyyənləşdirmişdir.Həmçinin ölkədə çoxlu sayda mətbuat
orqanlarının fəaliyyətə başlamasına təkan vermişdir.1993-cü ilə qədər qeyri-müəyyənlik içərisində
çapalayan,siyasi təzyiqlərə,amansızlıqlara məruz qalan mətbuat Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi
islahatlardan sonra dirçəlmişdir.Mətbuata olan münasibəti demokratik inkişafın tələblərinə
söykənirdi.1998-ci il avqustun 6-da Ulu öndər “Ölkədə söz,fikir və məlumat azadlığının təmin
edilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” fərman imzaladı. Həmin fərmanın bəndinə əsasən
mətbuatda dövlət sirlərini mühafizə edən idarə ləğv olundu. Bu, senzuranın ləğv olunması demək
idi.Bu dövrdən başlayaraq,Azərbaycan mətbuatında yeni bir dövr başlandı.[3] Heydər Əliyev
demokratik dövlət quruculuğu istiqamətində davamlı siyasət yeridərək, insan hüquqlarının və
azadlıqlarının əsas prinsiplərinin bərqərar olması üçün əlverişli şərait yaratmışdır.
Heydər Əliyevin dövlət quruculuğu kursu Prezident İlham Əliyev tərəfindən böyük uğurla davam
etdirilir. Prezident İlham Əliyev Ulu öndərin miras qoyduğu bu kursu yeni səviyyəyə yüksəldir. Bu
siyasətin uzun illər davam etməsi Azərbaycan dövlətinin tərəqqisi üçün ən böyük təminatdır.
Beləliklə,Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi təcrübəsinin və humanitar dünyagörüşünün
nəticəsində indi Azərbaycan Respublikasında sabitlik,tolerantlıq,mədəniyyət,maarifçilik onun
siyasətinin əsas hissəsini təşkil edir. Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi siyasət və dövlət xadimi kimi
fəaliyyəti Azərbaycan xalqının tarixində dərin iz buraxmışdır. Bunların hamısı Azərbaycanın müasir
inkişafını və tərəqqisini təmin edən əsas amillərdəndir.
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Ümummilli Lider Heydər Əliyevin dövlət quruculuğu siyasəti
Heydər Əliyevin 1993-cü ildə hökümətə qayıdışı ilə ölkənin ictimai-siyasi, sosial, iqtisadi,
mədəni həyatında, beynəlxalq əlaqələrdə dəyişiklik edilmiş, beynəlxalq norma və prinsiplərə uyğun
müstəqil dövlət quruculuğu prosesi başlanmışdır. Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi bu siyasət İlham
Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.

State construction policy of national leader Heydar Aliyev
Sevda Badalova Ilgar
The student of the faculty of “Administrative Management” of
the Academy of Public Administration under the Prezident
of the Republic of Azerbaijan

Summary
With the return of Heydar Aliyev to government in 1993,the country has been transformed its
socio-political, social, economic, cultural life, international relations, the process of independent
state-construction has been started in accordance with international norms and principles. The present
policy that was realized by Heydar Aliyev is successfully continued by Ilham Aliyev.
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HEYDƏR ƏLİYEV İRSİNDƏ MƏNƏVİ TƏRBİYƏ KONSEPSİYASI
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pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Sumqayıt Dövlət Universiteti
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Heydər Əliyevin ideya-nəzəri irsində dövlətçilik, müstəqillik, insan. şəxsiyyət problemi,
vətəndaş təhsili və tərbiyəsi, şəxsiyyətin mənəvi keyfiyyətlərinin formalaşması kimi taleyüklü
məsələlər mühüm yer tutur.
“Hər şey insan üçün” birinci Azərbaycan Beynəlxalq Xalq Ticarət sərgisinin rəsmən açılış
məramsimdəki çıxışında Heydər Əliyev demişdir ki,bizim cəmiyyətimizin, dövlətimizin məqsədi
hamımızın məqsədi, insanların rifah halını yaxşılaşdırmaq, insanların gündəlik tələbatlarını ödəmək,
insanlara yaxşı həyat tərzi yaratmaqdan ibarətdir.
Şəxsiyyətin formalaşması, onlarda mənəvi keyfiyyətlərin tərbiyə edilməsində təhsil həlledici
rol oynayır. Təhsildə müəllimin rolunu yüksək qiymətləndirən Ulu Öndər qeyd edirdi ki, müəllimlik
sənəti, peşəsi cəmiyyətdə ən yüksək qiymətə layiq bir peşədir. Müəllim olmaq kimi şərəfli bir iş
yoxdur, çünki müəlimlər xalqın biliklənməsinin, təhsilin inkişaf etməsinin və nəhayət, xalqın elminin
inkişaf etməsinin əsasını qoyanlardır. Təhsil vasitəsilə müəllim insanda əxalqi bilik, əqidə, mənəvi
keyfiyyətləri formalaşdırır.
Heydər Əliyev məktəbin göstəricilərinə qiymət verərək insan amilini əsas götürürdü və qeyd
edirdi ki, indiyə qədər məktəbin işinə yalnız bir göstəriciyə görə qiymət verilirdi: məktəbin nə qədər
məzunu tələbə olmuş, ali məktəb diplomu almışdır. Bu nöqteyi-nəzəri dəyişdirmək lazımdır.Yüksək
mənəvi- əxlaqi keyfiyyətlərə malik olan insanları yetişdirmək məktəbin ən birinci borcudur. Məzun
əməyə hazırdırmı – bu gün məktəbin işi bu meyarla müəyyən edilməlidir.
Heydər Əliyev ayrı-ayrı nitq və çıxışlarında tərbiyə işinin məzmununu həm də onun həyata
keçirilmə yollarını müəyyənləşdirmişdir.
Heydər Əliyevin irsində insanın insana, insanın Vətənə, xalqına, dövlətinə olan sədaqəti
mühüm yer tutur. O, böyüyən nəslin bir vətəndaş, şəxsiyyət kimi formalaşdırılmasında əqli, əxlaqi,
fiziki, mənəvi tərbiyənin vəhdətini əsas götürürdü, vətənpərvərlik tərbiyəsinə önəm verirdi.
Heydər Əliyev məktəbdə vətənpərvərlik tərbiyəsi işini daim təkmilləşdirilməyi, onun müxtəlif
forma və metodlarından istifadəni zəruri sayırdı.
Azərbaycan müəllimlərinin VI qurultayındakı çıxışında Heydər Əliyev konseptual bir müddəa
ilə çıxış edir. Qeyd edir ki, böyüməkdə olan nəslin tərbiyəsi, mənəviyyatca zəngin, ideyaca mətin,
yüksək əxlaqlı şəxsiyyətin formalaşdırılması bu gün cəmiyyətimizin qarşısında duran çox mühüm
vəzifədir. Bu kompleks problemdir və onun həllində məktəb çox böyük rol oynayır. Məktəbdə insanın
dünyagörüşünün bünövrəsi qoyulur. Onun xarakteri formalaşır, ideya dayaqlarının, mənəvi və əxlaqi
dayaqların təməli yaradılır. Məktəbin təsiri altında adamın əməyə məhəbbət, yüksək mənəviyyat və
humanizm, vətənpərvərlik kimi zəruri keyfiyyətləri tərbiyə edilir.
Heydər Əliyev mənəvi tərbiyə haqqında danışarkən şəxsiyyətin bötüvlüyünü, tamlığını, onun
ideya prinsiplərini, mənəvi aləmini, milli ruhunu və əxlaqi keyfiyyətlərini önəmə gətirir. Mənəviyyat
olmayan yerdə heç bir şey ola bilməz. Gənclərimiz milli ruhda tərbiyə olunmalıdır. Bizim millimənəvi dəyərlərimizin əsasında tərbiyələnməlidir, gənclərimiz bizim tariximizi yaxşı bilməlidir,
keçmişi yaxşı bilməlidir. Milli dəyərlərimizi, milli ənənələrimizi yaxşı bilməyən, tariximizi yaxşı
bilməyən gənc vətənpərvər ola bilməz.
Heydər Əliyev vətəndaş təhsili olan ilk azərbaycanlıdır. Kamil bir şəxsiyyət olan Heydər
Əliyev dövrün problemlərinə əsl vətəndaş təəssübkeşliyi ilə yanaşırdı. Ən vacib keyfiyyətlərindən
biri məhz onun humanizmi, sosial ədalət, insanpərvərlik prinsiplərinə tapınması olmuşdur.
Heydər Əliyev tövsiyə edirdi ki, gənclərin milli mənəvi dəyərlər ruhunda tərbiyə etməsi üçün
ümumtəhsil məktəblərində çox iş görülməlidir. Müstəqil dövlətdə yaşayan hər bir vətəndaş ilk
növbədə yaşadığı ölkənin müstəqillyiyini, suverenliyinin təmin olunmasını öz həyatının əsas məqsədi
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və vəzifəsi bilməlidir. Bütün pedaqoji proses, xüsusilə humanitar fənlər gərək gənclərimizdə Vətənə
sədaqət, torpağa bağlılıq, vətənpərvərlik ruhu aşılasın, tərbiyə etsin və bunlar hər bir gəncin qəlbində
sarsılmaz bir qalaya çevrilsin.
Heydər Əliyev mənəvi tərbiyənin tərkib hissə və funksiyalarına diqqət yönəltməklə yanaşı,
onun həyata keçirilməsi yollarını da göstərmişdir. Onun fikrincə, məktəblilərdə məsuliyyət hissinin
tərbiyəsi mənəvi tərbiyənin tərkib hissəsi olmalıdır. Bu məsələ tərbiyə işi ilə məşğul olan bütün
strukturların fəaliyyət normasına çevrilməlidir. Şəxsiyyəti ən çox yüksəldən onun həyatda fəal mövqe
tutmasıdır. Məhz bu halda onun sözü ilə işinin bir-birinə uyğun gəlməsi gündəlik davranış norması
olur.
Heydər Əliyev insan amili problemlərinin, mənəviyyatı məsələlərinin təhlilini orta və ali
məktəb dərslikləri ilə müqayisəgəlməz dərəcədə geniş və dərindən meydana qoyur.
Yüksək intellektual potensiala, əxlaqi saflığa, fiziki kamilliyə, mənəvi zənginliyə malik olan
nıslin yetişdirilməsi Heydər Əliyevin mənəvi tərbiyə konsepsiyasının əsasını təşkil edir. Dövlət və
cəmiyyət belə bir nəslin yetişdirilməsinə və tərbiyə olunmasına biganə qalmamalıdır.
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HÜSEYN CAVİD XX ƏSR AZƏRBAYCAN ROMANTİZM
MƏKTƏBİNİN GÖRKƏMLİ NÜMAYƏNDƏSİ KİMİ.
Şirinova Sevinc Telman qızı.
Odlar Yurdu universiteti.
Açar sözlər: dram,mövzu,faciə,şeir
Key words: drama,subject,tragedy,poem
Ключевые слова: драматичный, тема, трагедия, поэзия.
Romantizm haqqında məlumat.Romantiklərin türkçülüyünü nəzərə almamaq, ümumiyyətlə,
XX əsr Azərbaycan romantizmini yarımçıq tanımaq deməkdir. Türkçülük Azərbaycan romantizminin
ayrılmaz atributlarındandır və ancaq bu yönündə əhatəli, obyektiv, dəqiqliklə araşdırılmalıdır. Yalnız
bu halda Azərbaycan romantizminin həqiqi mahiyyətini, özünəməxsusluqlarını anlamaq
mümkündür.Romantizm Avropa ədəbiyyatında da özünəməxsus yer tumuşdur.Azadlığın ictimai və
siyasi idеallarını öz bayrağına yazan Avropa romantizmi, bir qayda olaraq, böyük Fransa inqilabından
ilham almışdır. Romantizmin Avropa ədəbiyyatında nümayəndələrinə A. S. Puşkin, M. Y.
Lermontov, E. Hofman, C. Q. Bayron, P. B. Şelli, C. Kits, V. Hüqo, F. R. Şatobrian, A. Vinyi, C.
Leopardi, A. Mandzoni, Ş. Petefi, M. Eminesku, T. Şevçenkonu misal göstərmək olar.XVIII əsrin
sonu XIX əsrin əvvəllərində Avropada C.Bayron, V.Hüqo da bu cərəyanın nümayəndələri kimi
formalaşmışdır. Bizim romantizmin milli-ədəbi-tariхi хidməti üç anlayışla – «hürriyyət», «millət» və
«Vətən» sözlərilə bilavasitə bağlıdır. ХХ əsrin başlanğıcından məhz romantizm ədəbiyyatının əsas
problemi bunlar idi.Bu motivləri ayrıca tədqiq edib və əsər yazmaq olar. Azərbaycanda 1905-1907ci illər inqilabı siyasi, iqtisadi və mədəni həyatın bütünsahələrini əhatə еtməklə öz təcəssümünü
ədəbiyyatımızda iki ən böyük cərəyanı əhatə edirdi: romantizm və tənqidi rеalizm.Romantiklər həyatı
olduğu kimi deyil, təxəyyül və təsəvvürlərində yaratdığı kimi təsvir edirlər.Ədəbiyyatımızda
romantizm ədəbi cərəyanın nümayəndələrinə Ə.Hüsеynzadə və M.Hadi, H.Cavid və A.Şaiq,
A.Səhhət və A.Divanbəyoğlu və C.Cabbarlı misal göstərmək olar.
Azərbaycan romantizmin görkəmli nümayəndəsi kimi Hüseyn Cavidin adın xüsusilə qeyd etmək
olar,romantik şair kimi şöhrət qazanmışdır.Cavid yaradıcılığı romantizm tarixində əsas yer
tutur.Müasir ədəbiyyatşünaslığımızda bir çox problemlərin həlli baxımından Cavidin yaradıcılığına
müxtəlif istiqamətlərdə müraciət etmək olar.Bunlardan biri də Cavidin qəhrəman konsepsiyasıdır.Bu
qəhrəmanlar bəşəriyyətin əbədi problemlərinə dövrün problemləri işığında cavab axtarır.Xalq aşıq
poeziyası və klassik lirika ilə bağlı janrlarda bacarıqla yazıb yaradan,həmin janrlara bir sıra yeniliklər
gətirən şair yeni poetik formalarda da dolğun sənət axtarışları aparmışdır. Hüseyn Cavidin sənəti bədii
forma, janr cəhətdən çox zəngin, əlvan olmuşdur. O, yüksək sənətkarlıqla yazılmış lirik şeirlər,
poemalarla yanaşı, Azərbaycan səhnəsinə faciə və dramlardan ibarət 15 orjinal əsər vermişdir.
Azərbaycan ədəbiyyatında ilk mənzum faciə və dramların yaradıcısı olmuşdur.
Hüseyn Cavidin həyatı.Hüseyn Cavid 24 oktyabr 1882-ci ildə Naxçıvanda anadan olmuşdur.İlk
təhsilini mollaxanada almışdır.Məmməd Tağı Sidqinin təsiri ilə “Gülçin” təxəllüsü ilə şeirlər
yazmışdır.1906-1909-cu illərdə İstanbul universitetində oxumuş,Rza Tofiq və Tofiq Fikrətdən dərs
almışdır.1909-1910-cu illərdə Naxçıvanda müəllim işləmişdir və orada “Ana” pyesini
yazmışdır.Naxçıvanda “Rüşdiyyə” məktəbində dərs demişdir.Ədəbiyyatıməza həzəcin yeni bir
növünü gətirmişdir və “Cavid həzəci”adlandırmışdır.”Keçmiş günlər” və “Bahar şəbnəmləri”
kitablarının müəllifidir.Burjua yazıçısı kimi damğalanıb 8 ilik həbs cəzasına məruz qalmışdır.1941ci ildə dekabrın 5-də Şevçenko qəsəbəsində həbsdə vəfat etmişdir.
Hüseyn Cavidin şeirləri. Yaradıcılığa şeirlə başlayıb.Şeirlərində vətənə məhəbbətə, gözəllik
tərənnümlərinə yer vermişdir. Ədəbiyyatımızda milli romantik şeirin və mənzum faciənin banisidir.
Həm əruz, həm də heca vəznində,həm nəzmlə,həm də nəsrlə əsərlər yazmışdır.Epik,lirik,dramatik
növdə əsərlər yazmışdır.Sonet,türkü və marş janrlarını ədəbiyyatımızda ilk dəfə istifadə
etmişdir.Onun şeirləri monoloq və dialoqlardan ibarətdir.Monoloqlardan ibarət şeirlərinə
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"Sevinmə,gülmə quzum","Məzlumlar üçün","Məyus bir qəlbin fəryadı" və s.Dialoqlarından ibarət
şeirlərinə "Qız məktəbində","Öksüz Ənvər" və s.misal göstərmək olar.
Məzlumlara,kimsəsizlərə aid şeirlərində qəm-qüssənin təsvirinə yer vermişdir. "Vərəmli qız"
şeirindən olan bir nümunəyə diqqət yetirək.
Sarı gül! Еy şikəstə, solğun nur!
Nеçin alüdеyi-хəyal oldun?
Çеşmi-nazində başqa rəmz oхunur,
Söylə, bir söylə, sən nеçin soldun
Solğunluğulu,xəyallar aləmində olduğu təsvir olunur.Suallar şəklində olan bu hissə vərəmli qıza
ünvanlanmışdır.Bu şeir vərəmli qızın öz dilindən verilmişdir.
Dialoq formasında yazılmış şeirlərindən biri olan "Qız məktəbində"dir.Gülbahar obrazı ilə nəciblik
və ülvilik təsvir olunmuşdur.
-Quzum,yavrum!Adın nədir
-Gülbahar.
-Pəki, sənin anan,baban varmı
-Var.
"Hərb və fəlakət" şеiri birinci dünya müharibəsi günlərində yazılıb.Şеir müharibədən təşvişə düşmüş
bir nəfərin qorxularını təsviridir.
Uçar, uçar, yеnə ruhum diyari-hüznə qoşar;
Uzaq, uzaq, çoх uzaq bir mühit içində yaşar.
Bu misralarda ruhun narahatçılığını görürük.Lirik qəhrəmanın ruhu nədənsə təşviş içindədir. Öz
yuvasından uzaq bir mühitdə yaşayır. Ruhun qoşduğu o mühitsə hüzn diyarıdır.
Ruhla hüznün vüsal yеri olan o diyar əsl romantik məkandır. O diyarın zahiri mənzərəsi də romantik
naхışlarla əlvandır. Lirik qəhraman ön cəbhədən uzaqdadır, mövcud qüvvələrin
mübarizəsinə, baş vеrən situasiyalara qoşulub onları izləmək dalınca
gеtmir, səhnələrin insanda doğurduğu dəyişikliyi, еmosiyanı izləyir,onu ardıcıllıqla müşahidə
еdir, situasiyaların yaratdığı hеyrətdə mümkün qədər hər əlaməti, hər cizgini təsvir edir.
O top, tüfəng, o qılınclar, zəhərli qumbaralar,
Nə istər, ah, nеçin böylə gurlayıb parlar?!
Nədir bu qəhrü fəlakət? Nədir bu qəhtü qəla?
Nədir bu kinü ədavət, nədir bu dərdü bəla?
Təbiət lirikasına da yer verdiyi şeirləri vardır.Dənizə həsr etdiyi "Dəniz tamaşası" şeirinin adın
çəkmək olar.1912-ci ildə olan Qara dəniz xatirələri canlanır.
Günəş qürub еyləyir; göy… mühitimiz gömgöy…
Göz işlədikcə könül uçmaq üzrə çırpınıyor...
Hüseyn Cavidin leze dramları. Təsvirdən çox təhkiyəyə yer verdiyi,səhnəyə çıxarılması nəzərdə
tutulmayan bu dramlara "Peyğəmbər" və "Topal Teymur" aiddir. Dini-fəlsəfi fikirlərin ifadə
olunduğu "Peyğəmbər" dramı dörd pərdədən ibarətdir: Bisət,Dəvət,Hicrət,Nüsrət. Ədəbiyyatımızda
ilk dəfə Məhəmməd peyğəmbərin həyatından bəhs olunmuşdur. Peyğəmbərimizi bir insan,bir
şəxsiyyət kimi əqidəsindən dönməyən bir mübariz kimi təsvir etmişdir. "Bisət" hissəsində
peyğəmbərin vəhy almasına hazırlıq dövrü kimi verilib,peyğəmbər,mələk,skelet obrazları
yaradılıb.Peyğəmbərimiz dalğın,düşüncəli təsvir olunub.
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Ah şu elmasparələr sərpən
Gecə çox möhtəşəm...Fəqət onu bən
Seyrə daldıqca sanki məhv olurum.
Qəlbim oynar,çırpınar ruhum.
"Dəvət" adlanan ikinci pərdədə Ərəbistanın adət ənənələrinə,həyat tərzinə yer verilib.Büt düzəldən
bir qocanın şərqisi ilə başlıyır. Bütlərə sitayiş olunduğu bir yerdə Peyğəmbər bəndələri Allahın haqq
və iman yoluna dəvət edir.Hadisələrin,surətlərin,dramitizmin gərginliyi ilə zavyazka-düyünün
bağlanması bu pərdədir. Bu pərdə islamı ilk qəbul edənlərdən Səidin və Şəmsanın Peyğəmbəri xilas
etməyi ilə bitir.
Əsərin üçüncü pərdəsi "Hicrət" adlanır.622-ci ildə Peyğəmbərimiz Məkkədən Mədinəyə
köçmüşdür. Ən maraqlı hissəsi Xəttab oğlunun İslamı qəbul edib Peyğəmbərin yaxın silahdaşına
çevrilməsidir. 16 səhifədən ibarətdir.
Ulu Tanrı, o görünməz yaradan
Əmr edər yalnız ədalət,ehsan.
O, fəna işləri,fəhmiyyatı
Nəhy edər; varlığının isbatı
Şu təbiət, bu məhəbbətli fəza...
Onca birdir: ulu,zəngin,füqəra.
Həcmcə böyük olan dördüncü pərdə "Nüsrət" adlanır. İki xidmətçinin söhbəti ilə başlayır.
Peyğəmbər Mədinədən güc,qüvvə toplamış və bu hissədə Məkkəyə doğru irəliləyir.
Bilin,agah olun,ey əhli-vətən!
Sizə bir müjdə gətirdim həqdən.
Məni kim dinləsə,izzət bulacaq,
Kim ki rədd etsə peşman olacaq.
"Topal Teymur" dramı 1925-ci ildə yazılmışdır.Cavid Teymurləngi ideallaşdırmaqda
günahlandırılmışdır,lakin tiranlığı tənqid etmişdir.Öz vətənpərvər istəklərini burda
vermişdir.Teymurun ölkəni idarə etmək işindəki ,həmçinin xalqa münasibətdəki ziddiyyət və
mürəkkəblikləri konkret səhnələrdə əks etdirmişdir.Bu əsərdə Cavidin oxunmaq üçün yazılan
dramıdır.
Dram əsərləri.
Cavidə ən çox şöhrət qazandıran onun dramaturgiyasıdır.Yaradıcılığı iki
mərhələdən ibarətdir: I mərhələ 1919-cu ilə qədər, II mərhələ isə 1919-cu ildən sonrakı dövr.
Ana dramı ailə-məişət mövzusunda yazılmış ilk iri həcmli əsəridir.Bu əsərin
yaranması,ümumiyyətlə, Azərbaycan romantizm ədəbiyyatının tariхində gözlənilməz hadisə idi. Bu
əsərlə bizim romantizmin bir nеçə sahəsində yеni tərəqqi mеylinin əsası qoyulur. Onun yaranması
məhz tariхi hadisə kimi də öyrənilməlidir.Bu əsər zaman,məkan və hərəkət vəhdəti tələblərinə cavab
verir.Əsər ananın Tanrıya müraciəti ilə başlıyır.İsmət surəti şərəf və namus məsələsində nişanlısı
Qanpolada və anaya layiq bir qızdır.Qanpolad surətinə az yer verilsə də haqqında çox danışılır.Mərd
və ürək genişliyi ölüm ayağında Orxan və Muradın günahın bağışlaması ilə sübut edir. Qanpoladı
öldürən Orхanın dostu Murad ananın еvində həm qatildir, həm qonaq. Anaya əvvəlcə
analıq hissi üstün gəlir: Bir cəllad özünü еvimdə amanda bilsin? Хеyr, onu sağ buraхmaram. Amma
düşünəndə ki, qatil onun еvinə pənah gətirib, qonaqdır, həm də qəribdir – fikrindən daşınır.Adətənənələrə üstünlük verilmişdir.
Qonaq qardaş, dur! Təlaş еtmə sən;
Qorхma, bir zərər gəlməz sana məndən.
Amandasan; hеç qorхma, hеç sıхılma!
Çünki mən əvvəldən söz vеrdim sana.
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Xəyyam dramı 1935-ci ildə,nəzmlə yazılıb. Əsər Nişapurda mədrəsə yaşayışının təsviri ilə
başlayır.Xəyyam dostları Rəmzi və Xərabat ilə şərab içməklə məşğuldur.Cavid Xəyyamın bu gənc
yaşlarında məscidə gedib ibadətlə məşğul olmağını vacib bilmişdir.Birinci pərdədə hadisələrdən illər
otüb,hər personaj öz mövqeyini tutmuşdur.İnsanlar tərəfindən başa düşülməyən Xəyyam çox çətin
həyatiproblemlər, maddi üzüntülərlə rastlaşır. İşsiz,ruzusuz qaldığı bir vaxtda Sabbah ondan öz
məqsədləri üçün istifadə etmək və dövlət vəzifələrindən birini tutaraq,ucalmaq qərarına
gəlir.Xəyyamdan edilən iqtibas və tərcümələrə də yer verilmişdir.Xəyyamı bizə öz adətənənələrindən dönməyən bir vətənpərvər kimi təqdim edib. Üçüncü pərdədən insanlar üçün
xoşbəxtlik və səadət arayan, zəmanəsinin ən qüdrətli şəxsiyyətləri tərəfindən müdafiə olunsa da,
xurafat və cəhalət nümayəndələrin təqibinə məruz qalan Xəyyamın faciəsidir.Kuliminasiya nöqtəsi
üçüncü pərdədən başlayır.Xəyyamın ümidi Sevda,Sevdanın ümidi Xəyyam,Sabbahın istəyi isə Xacə
Nizamın qətlidir.Sabbah Xacə Nizamın qədəhinə zəhər tökür,səhvliklə Sevda içir və Xəyyam dəhşət
içində Sevdanın cənazəsin qucaqlayır. Ən yaxın adamları Məlikşahla Xacə Nizamı Bağdadda itirir.
Altıncı pərdə final hissədir. Xəyyam son anlarını onu sevən,əzizləyən insanların yanında keçirir,son
monoloqunu Saibə müraciətlə deyib.
Biri izlər,biri dəhşətlə qaçar,
Biri dovşan,biri qızmış canavar.
Üç qarış torpaq ikən son yatağın,
Bu didişmək nəyə lazım bu qədər.
Şeyx Sənan faciəsin 1912-1914-cü illər arasında yazmışdır.Əsər məhəbbət mövzusundadır. Sufipanteist təbiətli Şeyx Sənan şəriət,təriqət,mərifət yollarını pillə-pillə keçərək həqiqət məqamına çatır.
Müxtəlif mənbələrdən bəhrələnərək yazıb. Əfsanələrdən ən çoх əsərə uyğun gələni Ş.A.Əttarın
"Məntiq-üt-tеyr" əsərindəki Şеyх Sənana aid yеrlərdir. Əhvalat Ərəbistanda Mədinə şəhərində vaqе
olur. Pərdə açılarkən şеyхlərdən biri Şеyх Əbuzər namaz üstə görünür.Müsəlman oğlanla xaçpərəst
qızın nakam məhəbbətindən bəhs olunmuşdur. Şeyx Kəbirin qızı Zəhra 6 ildir ki, Sənana olan
sevgisinin əsiri olur.Sənan bu sevgiyə biganə yanaşır. O,romantik düşüncələr, romantik hisslərlə
yaşayır. Bəlkə ona görə də Zəhrada hеç nə görmür, hеç nə sеzmir. Şеyх Sənan öz gələcək talеyini
yuхuda görür, bеhiştə bənzər bir mənzərə, orada mələklər, mələklərin arasında Хumarı görüb sеçir.
Bununla da süjеtə qеyri-gеrçək, romantik хətt qoşulur.Şeyx Sənan 30 il ibadət edib qadınlardan uzaq
qalır, gözləri önündə canlanan Xumarın məhəbbəti onun bütün dünyasını alt-üst edir.O, bu yuxunu
müəllimi Şeyx Kəbirə yozdurur, gələcəkdə qadının onun fəlakətinə səbəb olacağını deyir.O, getdikcə
daha da tənhalaşır. Sənanın sevgisindən xəbərsiz olan Xumar Anton kimilərin sevgisin rədd edir,
anasının vəsiyyətinə əməl edərək monastıra getmək arzusu ilə yaşayır.Xumarla rastlaşdıqdan sonra
bütün ayrı seçkiliklərə son qoyulur. Sonda isə Şеyхin izinə düşən Хumar gəlib qorхunc qayanın
başına çatır. Хumar şеyхə "ya şеyх, durma gəl qaçalım, qaçıb da qurtaralım" təklifini еdir. Şеyх
хatırladanda ki, hər tərəf uçurumdur, Хumar "istəsən mən səninlə məhv olaram, sənsiz istəməm
yaşamaq" cavabını vеrir. Şеyх Sənan Хumarı qolları arasına alaraq deyir:
Еnməriz, еnməriz хayır, yalnız
Ərşi-əlayə yüksəlib uçarız.
Uçarız həqqə doğru bərqasa,
Nətəkim uçdu həzrəti-Isa.
Şеyх Sənanla Хumar sıldırım qayalıqdan uçarkən yеrə düşmürlər. Onlar yеrdə ölmürlər. Həqqə doğru
uçurlar. Romantik qəhrəmanların fiziki ölümü bеlə olur. Onlar ölmürlər,qеyb olurlar.
İblis faciəsi H.Cavidin şah əsəridir. Romantizminin ayrıca bir mərhələsi "Iblis" mövzusu ilə
bağlıdır. Dörd pərdədən ibarət olan bu əsər müharibələrin törətdiyi dəhşətləri, insan mənəviyyatının
pozulmasını və bütün bunların səbəblərini göstərmək, bədii ümumiləşdirmə fonunda vermək
baxımından ədəbiyyatımızda təkrar olunmaz bir hadisədir. Bəşəriyyətin tariхində dağıntılar, talanlar,
qırğınlar başlayanda, ümumən qara qüvvələr hakim kəsiləndə, şər baş qaldıranda bütün fənalıqlar
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həmişə iblislə əlaqələndirilib. Pislikləri, şəri törədənlər iblisə bənzədilibdir. Faciənin romantik təbiəti
Iblis surəti ilə bağlıdır. Səhnənin dərinliyindəki pəncərələrdən birində Iblis, digərində Mələk
pеyda olur. Sеyr еtdiyi mənzərə Iblisi razı salır. O, çılğın qəhqəhələrlə təntənə еtməkdədir. Sanki
insanların törətdiyi qırğınlardan, açdığı atəşlərdən, aхıtdığı qızıl qanlardan fеyz alır. Mələksə
sarsıntıdadır. O, rəbbdən bir az lütf istəyir, inayət diləyir.Bəşəriyyətin qəhr olacağından vahiməyə
düşüb. Ilk səhnədən romantik dünyanın qatı bir mühitinə düşürük. Iblis də romantik obrazdır, Mələk
də. Romantik mühitin romantik sakinləri. Onlardan hərəsi öz sözlərilə öz daхilini bəyan
еdir.Romantik mühitin iki sakininin iki zidd daхili aşkarlanır. Daha sonra üçüncü romantik surət –
filosof Arif görünür. Ilk iki simvolik surətdən fərqli olaraq, onu artıq gеrçək mühitin özündə görürük.
Arif əvvəl müharibədən uzaq sakit bir həyat sürsə də sonda o da iblisləşir. Iblis – Arif dialoqunda
tərəflər yalnız mövqеləri ilə yoх, ovqatları, ruhi vəziyyətləri ilə də bir-birindən fərqlənirlər. Onlardan
biri daim narahat və gərgindir, digəri sərbəst və arхayındır. Arif Iblisə qarşı nə qədər əsəbi,
səbrsizdirsə, Iblis onun tam əksinə, o qədər özünə əmindir. Aralarındakı münasibətin kəskinliyinə
baхmayaraq onların bir-birinə marağı da sonsuzdur. Baх еlə mənalı görünən də bu cəhətdir. Məhz
burada nə isə
sirli mətləblər vardır. Iblisin əqidəsi və inamı Arifin və Vasifin bir-birindən хəbərsiz еyni bir qıza –
Rənaya göstərdikləri məhəbbət хəttində açılır və təsdiq olunur. Rəna onların hər ikisinin uşaqlıq
yoldaşı olub. Ariflə Vasif qardaşdırlar. Iblisin hakimliyi ilə Arifin gülləsi Vasifi həlak еdir.
Arif tanımadan öz qardaşını öldürür. Iblisin qənaətincə insanları alçaldan bir də ədalətsiz
hökmdarlardır. O hökmdarlar ki, onlar ancaq şərə qaildirlər. Pislikdə Iblissiz də onlara rəhbərlik
еdən var:
Mənsiz də, əmin ol sizə rəhbərlik еdən var:
Qan püskürən, atəş sovuran kinli krallar,
Şahlar, ulu хaqanlar, o çılğın dərəbəklər,
Altun və qadın düşkünü divanə bəbəklər.
Iblis mövzusu Cavid romantizmində gеnişdir. Onun davamını biz yazıçının bir ayrı əsərində – «Iblisin
intiqamı»nda görürük. Iblis mövzusu еyni zamanda yazıçının romantizminin yеkunu olur, onun bədii
təхəyyülünün zirvəsini təşkil еdir. Bu da əlamətdardır. Çünki bu mövzu bədiiliyindən əlahiddə
fəlsəfi mündəricəyə malikdir. Fəlsəfəliyin isə yazıçının yaradıcılığının məhz kamillik mərhələsində
təntənəsi tamamilə təbiidir.

Nəticə
XX əsr Azərbaycan romantizmi ictimai-siyasi problemlərin tüğyan etdiyi bir vaxtda inkişaf edib
və öz təşəkkülünü tapmışdır.H.Cavidin romantik qəhrəman konsepsiyasını araşdırarkən onun dram
əsərlərini və lirikasını dörd istiqamətdə təhlil etməyi qarşımıza məqsəd qoymuşduq ki, bu da tədqiqat
işində öz həllini tapdı. Dahilərin yaratdığı əsərlər həmişəyaşardır. Bu baxımdan H.Cavidin də hansı
əsərinə müraciət etdiksə, gördük ki, bu və ya digər cəhətdən müasir dövrlə səsləşir, öz aktuallığını
itirmir. Bunu "İblis" faciəsinə də şamil edə bilərik. "Şeyx Sənan", "Peyğəmbər", "Xəyyam"
pyeslərində dramaturqun qarşıya qoyduğu məqsəd haqqa-həqiqətə qovuşmaq yollarını arayıb
axtarmaq və bunun geniş həcmdə bədii həllini vermək olmuşdur. H.Cavid yaradıcılığın çalışdığımız
qədər dərindən və obyektiv şəkildə araşdırdaqdan sonra deyə bilərik ki, ideya, mövzu və sənətkarlıq
keyfiyyətləri baxımından Azərbaycan və eləcə də dünya ədəbiyyatının zənginləşməsində böyük rol
oynayan romantizmin böyük ustadı Cavidin yaradıcılığı fikir, ideya, məzmun, vəzn, fəlsəfə, söz, qəlb
və ən əsası romantizmin araşdırıcıları üçün daima cəzbedici tədqiqat obyekti olaraq qalacaqdır.
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Резюме
Исследования подтвердили, что в 20 веке романтизм в Азербайджане развивался и
процветал в пору обострения общественно–политических проблем. Изучая концепцию
романтического героя Г.Джавида, мы поставили целью изучить его драматические
произведения в четырех направлениях, что нашло решение в исследовательской работе.
Произведения, созданные гениями, вечны. С этой точки зрения каждое произведение Г.
Джавида, к которому мы обращались, увидели, что в той или иной мере оно созвучно с
современностью, не теряет актуальности. То же можно отнести к трагедии «Иблис». В пьесах
«Шейх Санан», «Пророк» и «Хайям» драматург задался целью найти пути достижения истины
и дать его широкое художественное решение. После глубокого и объективного изучения
творчества Г. Джавида, мы можем сказать, что с точки зрения идеи, содержания и
профессионализма, творчество Джавида, великого мастера романтизма, сыграло огромную
роль в обогащении азербайджанской, а также мировой литературы. Его разработки в области
идеи, мысли, содержания, метода, философии, слова, души и, самое главное, исследовании
романтизма будут оставаться постоянным объектом исследований.

Summary
Researches have confirmed that in 20th century the romanticism in Azerbaijan developed and
prospered during the time of an aggravation social-political problems. Studying Javid’s concept of
romantic hero, we have set as the purpose to analyze his drama and poetry in 4 directions and that has
found its solution in this research work. The works of geniuses are eternal. From this point of
view Javid’s each play addressed by us, showed that it conformable with the present and does not
lose its urgency. The same can be carried to tragedy “Satana”. The playwright has aimed to find ways
of achievement of true in plays “Sheikh Sanan”, “Prophet” and “Khayyam” and to give his wide art
decision. Representations about true “Sheikh Sanan”, “Prophet” and “Khayyam” are the same
way miscellaneous, as well as ways of its achievements. After our deep and objective researches of
Javid’s plays, we can tell that from the point of view idea, the maintenance and professionalism wells
in creativity, the great master of romanticism, has played a huge role in enrichment of Azerbaijan,
and also the world literature. His development in the field of idea, thoughts, maintenances, a method,
philosophy, a word, soul and the most important research of romanticism will remain constant object
of researches.

İstifadə olunmuş ədəbiyyatların siyahısı.
1.
2.
3.
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Ədəbiyyat dərslərində Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığının
şagirdlərin mənəvi-estetik tərbiyəsində rolu
Tağıyeva Günay Xankişi qızı
Odlar Yurdu Universiteti
Açar sözlər: Cəlil Məmmədquluzadə, Molla Nəsrəddin, şagirdlərin mənəvi estetik tərbiyəsi, bədii
ədəbiyyat, ictimai problemlər.
Keyword: Jalil Mammadguluzadeh, Molla Nasraddin, spiritual aesthestic education of pupils, artistic
literature, social problems.
Ключевые слова: Джалил Mамедкулузаде, Молла Насреддин, эстетического воспитания
учащихся духовных, xудожественной литературы, oбщественные проблемы.
Ədəbiyyatın tədrisi prosesində qarşıda duran başlıca vəzifələrdən biri təlimlə tərbiyənin
vəhdətinin təmin edilməsidir. Müasir gənc nəslin müstəqil Azərbaycan dövlətinin yüksək intellektə,
milli və ümumbəşəri mənəvi dəyərlərə yiyələnmiş vətəndaşı, demokratik düşüncəli, yaradıcı
şəxsiyyət kimi tərbiyə olunmasında bədii ədəbiyyatın rolu böyükdür. Ədəbiyyat sözünün mənası
ədəb, mərifət, incəlik, zəriflik deməkdir. Buradan ədəbiyyatın tərbiyəvi mahiyyəti meydana çıxır.
Ədəbiyyatın insanşünaslıq (M.Qorki), həyat dərsliyi (N.Q.Çernişevski), mənəviyyat dərsliyi
adlandırılması onun tərbiyə potensiyalını, gənc nəslə həyati bacarıqlar aşılanmasında misilsiz rolunu
əks etdirir.Nizami Gəncəvi bədii əsəri insanı mənən zənginləşdirən gizli bir xəzinəyə bənzədərək
yazırdı: “Axtardım, aradım, sonra da vardım, hər gizli xəzinədən bir dür çixardım. ” {!}
Bədii ədəbiyyat vasitəsilə şagirdlər cəmiyyətdə baş verən hadisələrin , insan münasibətlərinin
mahiyyətinə nüfuz edir, səbəb və nəticə əlaqələrini dərk edir, onların həyat haqqında zəruri
təsəvvürləri genişlənir. Əsl sənət nümunəsi olan bədii ədəbiyyatın mütaliyəsi insanin təffəkkürünü,
nitqini cilalayır, müstəqil həyatla lazım olan bilik və bacarıqlarla silahlandırılır. Bu mənada kamil
sənət nümunələri yaradan sənətkar həyat həqiqətlərini, insan talelərini əks etdirməklə, əvvəlki
nəsillərin təcrübəsini yeni nəsillərə ötürməklə müqəddəs iş görür{1}. Çoxəsrlik Azərbaycan
ədəbiyyatı tarixi hər zaman insanların həyat tərzini aşılamaqla yanaşı, insanların tərbiyə etməyin
düzgün yolu göstərmişdir.
XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının dahi sənətkarlarında olan Cəlil Məmmədquluzadə təkcə
azərbyacanlı oxucuları üçün deyil, eyni zamanda dünya ədəbiyyatı üçün dəyərli əsərlər yaratmışdır.
Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığa başladığı dövrdən daha artıq vaxt keçib-100 ildən artıq.
Və bu yüz ildən sonra da var olan sorunların, problemlərin çözülməsində ən etibarlı açar yenə də
Mirzə Cəlil əsərləridır. Bu gün yüz ildən artıq davam edən məfkurə mübahisə və müzakirələrində
insanın və millətin ləyaqəti, tərəqqisi, azad düşüncə uğrunda mübarizələrdə, libasını, qiyafəsinin
dəyişsə də mahiyyətini dəyişməmiş cəhalətə nadanlığa, xurafata qarşı savaşlarda, xalqın real
sorunları, qayğıları, dərdləri haqqında yazmaq çağırışlarında Mirzə Cəlil sözü ən kəsərli silah olaraq
qalmaqdadır.
Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə ictimai problemlərə heç zaman təcrid olunmuş şəkildə
yanaşmıyıb. O, problemlərə hər zaman konkret konteksdən yanaşmış, mücərrəd olan hadisələrlə
maraqlanmamışdır. Hər bir problemi o, çoxcəhətli, əhatəli, tutumlu şəkildə götürür və dialektik
inkişafda nəzərdən keçirir. O, yalnız öz dövrünü, bu günü deyil, sabahı, gələcəyi də görə bilirdi.
Problemləri yalnız indiki halda deyil, gələcəyin ola biləcək variantlarında da qavrayırdı. Öz idealları
həyata keçərsə, bunun özündən doğacaq yeni problemlər haqqında da
düşünürdü.
Maariflənməyə, savadlanmağa bizim bir çox yazıçılarımız çağırıb. Mirzə Cəlilin böyüklüyü birdə
ondadır ki, o, “maarifin səmərəsini”də qabaqcadan görürdü, zahiri, üzdən mənimsəmiş savadın nə
kimi ağır nəticələr verəcəyini əvvəlcədən duyurdu. Dahi sənətkar öz xalqının daxili problemlərini
bilir və bütün incəliklərini başa düşürdü. Xalqın corğrafi taleyi, tarixi bəxti, hansı qonşu xalqların
və güclü dövlətlərin əhatəsində, daha doğrusu, mənəvi və inzibati çəmbərində qalması yazıçını
daima düşündürən məsələlərdən idi. Məşhur “Azərbaycan” felyetonunda da, bir çox başqa
əsərlərində də bu barədə acıdan-acı və ciddidən-ciddi fikirlərə dalır.[2]
Mirzə Cəlil Məmmədquluzadənin əsərlərinin əsas qayəsini dil, din təşkil edir. İlk dəfə böyük
mütəffəkkirimiz Əli bəy Hüseynzadə tərəfində irəli sürülən, sonralar Türkiyədə Ziya Göyalp
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tərəfindən davam etdirilən triadaya- İslamlaşmaq, Türkləşmək, Müasirləşmək üçlüyünə qarşı bir
növ polemikaya girir. Qeyd etdiyiniz kimi əsərlərinin dahi sənətkarın əsas qayəsini dil və din
tuturdu.
Bəs Mirzə Cəlil polemikaya təhrik edən nə idi? Onu polemikaya təhrik edən əsas İslamlaşmaq
deyildi. Dindən öz menafeləri üçün istifadə edən dini xurafat kimi təqdim edən şəxslər, din xadimləri
idi. Bu cür hallarla razılaşmayan Mirzə Cəlil istər hekayələrində, istər felyotonlarında, istərsə də
dram əsərlərində xurafata qarşı çıxmışdır. Bunun məhsulu olaraq “Ölülər” tragikomediyası
yaranmışdır. Şeyx Nəsrullah kimi ölü dirildən şəxslər dırnaq arası din xadimləri tənqid hədəfinə tuş
gəlmişdir. Dil məsələsidə əsərlərini əsas hissəsini təşkil edən Mirzə Cəlilin əsas hədəfi Azərbaycan
dilini qoruyub, dilə yad ünsürlərin daxil olmasının boş-boşuna ərəb. fars ünsürləri ilə dolub
daşmasının qarşısını almaq idi. Türkləşmək trisdasına ona görə qarşı idi ki, o zaman türkləşmək dedik
də, daha doğrusu Osmanlılaşmaq yəni dilə daha çox ərəb-fars izəfətlərinin daxil olması demək idi.
Bu səbəbdən, Mirzə Cəlil türkləşməyə qarşı çıxmaq məcburiyyətində idi. Və ən nəhayət Müasirləmək
triadasina qarşı çıxmasının əsas səbəbi “Anamın kitabı” əsərində daha aydın şəkildə anlamaq yarı
rusca, yarı Azərbaycanca libası avropa qiyafəsində ancaq vətəni üçün heç bir şey etməyən
intiligentləri tənqid hədəfinə çevirmişdir.
Orta məktəbdə Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığının tədrisində başlıca məqsədi şagirdlərdə yüksək
bədii zövq aşılamaqla onların estetik hislərini, gözəlliyini duymaq, dəyərlərdirmək qabiliyyətini
formalaşdırmaq və inkişaf etdirməkdir.
Yeniyetmələrin timsalında şəxsiyyət-vətəndaş yetişdirmək onun dünyagörüşünü genişləndirmək,
milli mənlik şüurunu oyatmaq, onu milli kimliyini və qüdrətini, soykökünü, gen kodlarını tanıtmaq
da ədəbiyyat tədrisinin mühüm vəzifə və məqsədidir. Dünya xalqlarının, millətlərinin bir-birinə
inteqrasiya etdiyi, mədəniyyətlərin və dünyagörüşlərin çarpazlaşdığı, üz-üzə dayandığı müasir
qloballaşma şəraitində bu məqsəd öz aktuallığını daha aydın hiss etdirir.
Ədəbiyyatın tədrisi metodikasında yeni elmi müddəa və tezislərlə zənginləşdirmək, müasirləşdirmək,
perspektivlərini yüksəltmək və gələcəkdə ədəbiyyat müəllimlərinin elmi biliklərlə, metodik təcrübə
ilə möhkəm silahlandırmaq mütləq zərurətlərdən hesab edilməlidir.
Müasir dövr pedaqoji elmlərdə, o cümlədən ədəbiyyat tədrisində yeni metodik təfəkkürün bərqərar
olması, yeni ideyaların yaranması və tətbiqi ilə əlamətdardır.
Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığı demek olar ki, bütün dövrləri ehate edir. Deyə bilərik ki, Cəlil
Məmmədquluzadə bizim dünənimiz, bugünümüz, sabahımızdır. Onun qaldırdığı bütün problemlər
bügündə öz qloballığı ilə seçilir.
1866-ci ildə bəzi mənbələrdə isə 1869-cu ildə Naxçıvan şəhərində kiçik dükançı ailəsində anadan
olmuşdur. Atası Cənubi Azərbaycanın Xoy şəhərindən Naxçıvan şəhərinə gəlmiş və burada inşaat
ustası olaraq çalışmağa başlamışdır.
Özünün təbirincə desək “gözümü birinci dəfə açan kimi dünyanı qaranlıq gördüm”, ilk təhsilini 18731879-cu il Mollaxanada alan Cəlil burada Quran oxumaqla yanaşı ərəb və fars dillərini öyrənməyə
müvəffəq olmuşdur. Daha sonra 1879-cu ildə Naxçıvanda açılan üç sinifli Rus məktəbində təhsil
almış və onun həyatının dönüş nöqtəsi olmuşdur.1882-ci ildə üç sinifli rus məktəbini bitirib, Qori
Müəllimlər seminariyasının Azərbaycan şöbəsinə daxil olur. Burada müxtəlif millətlərin
nümayəndələrindən dərs almışdır A.O. Çerniyayevski, D.D. Semyanov, N.N. Novasspaski, N.O.
Lomouri, eyni zamanda azərbaycanlı müəllimlərdən Mirzə Əbdülsəlam Axundzadə, Səfərəli bəy
Vəlibəyov kimi müəllimlərdən bəhrələnmişdir. Cəlil Məmmədquluzadə təhsil aldığı müddətdə
yaşıdlarından seçilir. O,seminariyada inşa və tərcümə dərslərində fəallıq göstərir ədəbi gecələr üçün
ssenarilər,sınaq dərslər üçün icmallar yazmış, teatr tamaşalarında aktyor simasında səhnəyə
çıxmışdır.
1887-ci ildə seminariyanı bitirdikdən sonra vətənə qayıdıb könüllü olaraq müəllimlik fəaliyyəti ilə
məşğul olmuşdur. Ilk müəllimlik təcrübəsini İrəvanin Uluxanlı kənd ibtidai məktəbində qazanmışdır.
1887-ci ildə Əliməmməd Xəlilovun köməyi ilə Baş Noraşen məktəbinə pedaqoji fəaliyyətinə davam
etmişdir.1890-1897-ci illərdə Nehrəm kəndində müəllimlik etdiyi zamanda Cəlil Məmmədquluzadə
qızları məktəbə cəlb etmişdir. Pedaqoji fəaliyyəti dövründə əsl xalq müəlliminə çevrilmiş dahi
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sənətkar diyarşünaslıq muzeyi yaratmış, yerli həvəskarlarla birlikdə Naxçıvanda teatr tamaşaları
hazırlayıb və milli oyanış, mədəni tərəqqinin əsasını qoymuşdur.
1902-ci il ədib İrəvanda publisist fəaliyyət başlayır. Kaspi qəzetində İrəvan və İrəvan müxbirimizdən
başlığı altında ilk yazılarını dərc etdirir. 1903-cu ildə Cəlil Məmmədquluzadə M.Şaxtaxtlı ilə
görüşüb. “Poçt qutusu” hekayəsini oxuyan M.Şaxtaxtlı Cəlil Məmmədquluzadənı Şərqi-rus
qəzetində əməkdaşlıq etməyi təklif edir.1903-1905-ci ildən Şərqi-rus qəzetində əməkdaşılıq edir, bir
müddətdə qəzetin redaktoru kimi də fəaliyyət göstərir. Burada ədibin “Poçt qutusu”, “Kişmiş oyunu”,
“Zəhmət, ölüm və naxoşluq ”, “Arvad” adlı tərcümələri və bir sıra məqalələri “Getdi cahandan həzrəti
Sidqi”, “Ədəbiyyat”dərc olunur. Qəzet bağlanandan sonra 1905-ci ildən Ömər Faiq Nemanzadə və
M.Ə.Bağırzadə tərəfindən Qeyrət mətbəəsini alınır və nəşriyyat yaradılır.
Gülüşə ehtiyacın artdığı belə bir şəraitin məhsulu olmaq etibarilə “Molla Nəsrəddin ” Azərbaycan
ədəbiyyatında böyük keçmişi, gözəl ənənələri olan satiranı yenidən oyadıb ədəbiyyata gətirirdi.
Böyük demokrat yazıçı və görkəmli ictimai xadim Cəlil Məmmədquluzadənin redaktorluğu ilə iyirmi
beş il ərzində fəaliyyətini Tiflisdə, Təbrizdə və Bakıda davam etdirən məşhur “Molla Nəsrəddin”
jurnalı ilə Azərbaycan milli satirik mətbuat və tənqidi-realist ədəbiyyatın əsası qoyulmuşdur. Geniş
mənada türk –müsəlman dünyasının birinci satirik jurnalı kimi “Molla Nəsrəddin” Şərq aləmində
satirik mətbuatın və ədəbiyyatın demokratik ictimai fikrin inkişafına ciddi təkan vermişdir. Şərq
dünyasına satirk günəşi ilk dəfə “Molla Nəsrəddindən” doğmuşdur. Şərqin oyanışı, dirçəlişi və
istiqlalı uğrunda geniş, sistemli və ardıcıl mübarizə bu jurnal vasitəsi ilə başlamışdır.
“Molla Nəsrəddin” jurnalı Azərbaycanda və türk-müsəlman dünyasında milli azadlıq və müstəqillik
uğrunda mübarizənin ədəbiyyatda və mətbuatdakı sərkərdəsidir. Bu mübariz jurnal nizamlı
ordudadan daha çox xidmət göstərmişdir. “Molla Nəsrddin” jurnalı milli dirçəliş idealarından və
mübarizlik ruhundan yoğrulmuş mənalı istiqlal kitabıdır.
Türk- müsəlman dünyasında da demokratik mətuatın bayraqdarı “Molla Nəsrəddin”dir. Vətən, millət,
ana dili idealı, söz azadlığı, çox partıyalı sistem, cümhuriyyət anlayışı ilə bağlı böyük və ümummilli
ideaalar mətbuata və ədəbiyyta “Molla Nəsrəddin” jurnalı gətirmişdir. Eyni zamanda,Molla
Nəsrəddin jurnalını Azərbaycan və Şərq mətbuatının babasıda adlandırmaq olar.
Azərbaycan ədəbiyyatının və mətbuatının tarixində “Molla Nəsrəddin” jurnalı xüsusi ədəbi məktəb
yaratmış ilk mətbuat orqanıdır. Digər ədəbi məktəblərdən fərqli olaraq “Molla Nəsrəddin” ədəbi
məktəbi əksər yaradıcıllıq istiqamətlərini və janrları ictimai fikri, hətta rəssamlıq sənətinidə özündə
cəmləşdirir. Özündən əvvəl və sonra yaranmış heç bir ədəbi məktəb “Molla Nəsrəddin” jurnalı qədər
yazıçını, şairi və rəssamı öz ətrafında birləşdirə bilməmişdir. Cəlil Məmmədquluzadənin ardıcıl və
böyük səyi sayəsində XX əsrrin əvvələrində Azərbaycan yaradıcı ziyalılarının “Molla Nəsrəddin”
ordusu formalaşmışdır. Bu mübariz demokratik ziyalı ordusunun başçısı görkəmli yazıçı, publisist
Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə idi. Böyük mollanəsrrəddinçi Əbdülrəhin bəy Haqverdiyevin vaxtiylə
etiraf etdiyi kimi, bu ədəbi cəbhədə təb və istedad yaradıcı qüvvəni özlərinə məxsus olsa da, “mövzu
verən və yol göstərən” Cəlil Məmmədquluzadə və “Molla Nəsrəddin” jurnalı idi. Geniş mənada
“Molla Nəsrəddin” jurnalı tənqidi-realist ədəbiyyatın möhkəm ədəbi cəbhəsi , mollanəsrəddinçi
ədiblərin əsərlərinin çoxcildli külliyətidir.
Bu jurnala qədər Azərbaycanda və Şərqdə yalnız görkəli sənətkarların adı ilə bağlı olan ədəbi
məktəblər mövcud idi. Nizami ədəbi məktəbi, Füzuli ədəbi məktəbi Nəvai, Mirzə Fətəli Axundzadə
ədəbi məktəbləri... Amma “Molla Nəsrəddin”in timsalında ilk dəfə idi ki, konkret bir mətbuat orqanın
əsasında müstəqil ədəbi məktəb formalaşmışdı. Bu, təkcə Azərbaycanın deyil, ümumən türkmüsəlman dünyasında ayrıca bir mətbuat orqanının adı ilə əlaqədar olan birinci məktəb idi. “Molla
Nəsrəddin” jurnalı “Füyuzat” ədəbi məktəbinin də meydana çıxmasında ədəbiyyat və mətbuat
dünyasındakı rəqabət zəmnində formalaşmışdır. Heç şübhəsiz, “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəb
mərhələsinə çatdırılması bu jurnalın yaradıcısı Cəlil Məmmədquluzadənin təşkilatçılıq bacarığın və
xüsusi ədəbi məharətin nəticəsində mümkün olmuşdur. Əslində, Cəlil Məmmədquluzadə
Azərbaycandakı Şərq yönlü milli inkişaf meyilləri ilə Qərb maarifçiliyini sintez halında yeni tipli
ədəbiyyat və mətbuat yaratmağa müvəffəq olmuşdur. Dahi sənətkar tez bir zamanda ətrafın açoxlu
istedadlı insanları cəm etmişdir.ilk növbədə bpyük demokrat ədib Cəlil Məmmədquluzadə “Molla
Nəsrədin” jurnalın proqramını hazırlamaqla Azərbaycan ədəbiyyatının və mətbuatının konsepsiyasını
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hazırlamışdır. “molla Nəsrəddin” jurnalının ilk sayında gedən əsərlərin yeni ədəbi məktəbin əsas
prinsiplərini özündə cəmləşdirən proqram xarakterinə malik olan sənət örnəklərindir. Bu sayda baş
məqalə kimi təqdim olunan əsər “Sizi deyil gəlmişəm” , “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbi üçün
manifest olmuşdur. Cəlil Məmmədquluzadə “həqiqi Molla Nəsrədddin” şairi axtarmaq üçün çap
edirdiyi “Lisan bəlası” şeiri sanki “Molla Nəsrəddin” şeir məktəbi üçün müsabiqə xarakterli elannamə
idi. Vaxtilə, Cəlil Məmmədquluzadənin yazdığı kimi “Lisan bəlası” çeiri “bir nümunə idi ki, bunu
birinci nömrədə çap etməklə bir həqiqi “Molla Nəsrəddin” şairini axtarırdıq. Biz Sabir və Məçədi
Sicimqulu axtarırıdıq. Bir tərəfdən birnci nömrəmizi şeir babətindən yarımçıq buraxmaq istəmirdik.
Bir tərəfdəndə Sabir və Məşədi Sicimqulunun dünyada varlığında xəbərdar deyildik.”
Jurnalın ümümillikdə karikaturalari ilə də məşhur idi və jurnalı digərlərindən fərqləndirən əsas
xüsusiyyətlərindən idi. Jurnalin ilk sayında Cəlil Məmmədqulluzadənin sifarişi ilə Oskar Şmerlinq
tərəfindən “Müsəlman dünyasının oyanışı” üçün çəkilmiş karikatura jurnala böyük bir uğur
gətirmişdir. Ilk sayından etibarən yol göstərmək, istiqamət vermək, təsvir etmək üçün düşünülüb
tapılmış, kəşf edilmiş, “Molla Nəsrəddin”in teleqramları, “atalar sözləri”, “poçt qutusu”, “bilməli
xəbərlər” kimi yeni janrlar sonralar uzun illər boyu mollanəsrəddinçi publisistikasının əsas,aparıcı
janrlarına çevrilmişdir. Cəlil Məmmədquluzadənin “Dəllək” adlı kiçik hekayəsi bir daha yeni nəsr
modelinə örnək kimi diqqətə çatdırmışdır. Eyni zamanda “Poçt qutusu” hekayəsi ilə Cəlil
Məmmədquluzadə ədəbi qüvvələri yönləndirmişdir. Böyük ədib “Poçt qutusu” yazılarında gələcək
mollanəsrəddinçiləri yenni ədəbi nəslin müəllimi səviyyəsində çıxış edir. “Poçt qutusu” bölməsində
təlimat xarakterli tapşırıqlar və tövsiyələr “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbinin ədəbi dərsləridir.
Müşahidə olunan cəhətlərdən biridə bundan ibarətdir ki, Cəlil Məmmədquluzadə mollanəsrəddinçi
ədəbiyyatın formalaşdırılması prosesində hətta tanınmış, təcrübəli yazıçılara, “Molla Nəsrddinin”
dostları və köməkçilərinə də güzəştə getməmiş,həmişə tələbkar münasibət bəsləmişdir. Jurnalın “Poçt
qutusu” mətnlərində adları çəkilən XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış
yaradıcılları Əbülnasir Şeybani- Mirzə Ələkbər Sabir, Dabanıçatlaq-Əli Razi Şəmsizadə, Yetim cücəƏli Məhzum, Şairimiz-Əli Nəzmi, Cüvəllağı- Əliqulu Qəmküsar, Millət dostları-Əbdülrəhim bəy
Haqverdiyev, Palanduz-Salman Mümtaz, Yeni səlnaməçi-Məhəmmədəli Sabit idi.
Cəlil Məmmədquluzadənin bənzərsiz bədii əsərləri həm “Molla Nəsrəddin” dövrü Azərbaycan
ədəbiyyatı, həm də ümumən ədəbiyyatimiz üçün örnək sayılmağa tam layiq olan dəyərli ədəbi
nümunələrdir. Ədəbiyyatımıza və mətbuatımıza kiçik hekayəni və kiçik adamı, tragikomediya və
satirik publisistiaknı, felyeton janrını “açıq ana dili” üslubunu və azərbaycançılıq məfkurəsini,
cümhuriyyət anlayışını gətirmiş Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə ədəbi-ictimai fikrinin Molla
Nəəsrəddin dövrünün yaradıcısıdır.haqlı olaraq müasirləri ona geniş mənada “ədəbi dövrün başcısı”
(Yusif Vəzir Çəmənzəminli) kimi də dəyərləndirmişdir. Başçılıq etdiyi jurnalın ətrafına toplayıb
vahid ədəbi cəbhədə birləşdiyi, eyni məfkurə və üsluba yönləndirdiyi yazıçı və şair, publisist və
karikaturaçılarla Cəlil Məmmədquluzadə “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbini formalaşdırmağa
müvəffəq olmuşdur. Mollanəsrəddinçi sənətkarlardan hər biri bu ədəbi məktəbi daha da
zanginləşməsinə və yetkinləşməsinə özünün layiqli əlavələrini etmiş, xidmət göstərmişlər. Nəticədə.
Azərbaycan ictimai ictimai-bədii fikrin çoxəsrlik ttarixində konkret bir mətbuat orqanı əsasında yeni
tipli mollanəsrədinçi ədəbi məfkurə parlaq bir yaradıcıllıq məktəbi kimi mühitin fövqünə yüksələ
bilmişdir.
Molla Nəsrəddin ədəbi məktəbi geniş anlayış olub özündə bir neçə yaradıcıllıq istiqamətlərini,
çoxsaylı yaradıcılıq qüvvələrini özündə birləşdirən ədəbi məktəbdir. Bir çox yaradıcıllıq sahələri
“Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəb içərisində, onun hüdudları daxilidə xüsusi inkişaf edərək daha
qabarıq şəkildə nəzərə çarpmışdır. Beləliklə, vahid ədəbi məktəb daxilində bir neçə məktəb necə
deyərlər məktəb içində məktəblər yaranmışdır. “Molla Nəsrəddin” şeir məktəbi, mollanəsrəddinçi
yeni nəsr, satirik, publisistika və karikatura məktəbləri “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbinin üzvi
tərkib hissələridirlər. Doğrudur, bu məktəblərdən hər biri, xüsusən mollanəsrəddinçi satirik şeir
məktəbi həmdə mstəqil ədəbi məktəb təsiri bağışlayır. Hətta, “Molla Nəsrəddin” şeir məktəbinin
zəmnində formalaşmış və xüsusi bir Sabir satira məktəbi də nəzərə çarpmaqdadır. Yaxud “Molla
Nəsrəddin” karikatura məktəbi ənənələri əsasında ayrıca Əzim Əzimzadə karikaturaçılıq məktəbinin
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yaranması Cəlil Məmmədquluzadə istismar dünyasının yaralarını açıb tökən, istismarçıların maskasını yırtıb parçalayan bir hakim, “müsəlman qardaşlar”ın yaralarını təyin və “təşğiz” etmək və bərabər
müalicəyə çalışan bir həkim , yəni tənqid, məzəmmət, ifşa ilə yanaşı , məsləhət verən, yol göstərən
bir el ağsaqqlı idi.
Molla Nəsrəddin ümümən xalqın ictimai-bədii təfəkküründəki mübariz gülüşü və ədəbiyyatdakı
tənqidi keyfiyyətlərini ön plana çıxardır. Cəlil Məmmədquluzadə jurnal vasitəsi ilə xalqa inqilabidemokratik məzmun aşılayır. 1905-ci il inqilabı cəmiyyətdə həlledici mərhələ yaratmış və dahi
sənətkar jurnalın işini bu tarixi şaraitdən doğan vəzifələr əsasında qurmağa başladı.
Cəlil Məmmədquluzadə publisistikasının başlıca problemi dünya müharibəsi zamanı mürtəcə ideoloji
axınlara qarşı mübarizə, burjua millətçiliyi və dini təəssübkeçliyin tənqidi, ana dilinin təmizliyi,
müstəqilliyi, milli ədəbiyyatın dirçəlişi uğrunda mübarizə idi.
Ana dili hər bir xalqın milli müstəqilliyi və milli mədəniyyəti üçün çox vacib sayan Cəlil
Məmmədquluzadə bu fikirin tərəfdarlarını hörmətlə yad edir.Rusiyada, İranda, Gürcüstanda olan
xadinlərin haqqında hər zaman yüksək fikirdə olmuşdur. Görkəmlı İran alimi M.Tərbiyətin
“Məşruyyət dövrü satirik mətbuatı” kitabında “Suri-İsrafil”, “Həşərətul-ərz”, “Bəhlul” və b. satirk
mətbuat orqanlarına böyük qiymət verməsi də şübhəsiz, Cəlil Məmmədquluzadə üçün çox
əhəmiyyətli idi. M. Tərbiyyət yazırdı:”Azərbaycan türkcəsi ilə nəşrə başlayan “Molla Nəsrəddin
jurnalı satirik və yumorist orqanların ən yaxşısı və faydalılarından biri idi. Şərq ölkələrində,
doğrudan da, misli olmayan bu jurnal İran həyatına aid məsələlərdən də bəhs edirdi. Iranın ... “Suriİsrafil”in “Çərənd-pərənd” sütunları başdan-başa “Molla Nəsrəddin”dən ilham alır, onun şivə, üslub
və təsiri altında yazırdı ”[8]
Cəlil Məmmədquluzadənin qələmindən çıxmış “Bayramlar”, “Qorxmayanlar”. “Rus məxrəci”
“Millətlər”, “Azadiyi-vicdan” ,“Qondarma bəylər” kimi felyeton və məqalələri, xüsusilə, çox
məşhurlaşan “Azərbaycan” publisist əsəri də ədibin fəaliyyətinin leytimotivinə aiddir.
“Qorxmayanlar” felyetonu özünü ruhanilərdən aşağı pillədə, çox aciz, hətta qul vəziyyətində görən
rus təhsili “müsəlman intelligentləri”nə qarşı çevrilmişdi. “Rus məxrəc” daha kəsərli felyeton idi: “...
Bu saat Qafqaz müsəlmanlarını idarə edən şəxslərin heç birini yazıb-oxumaq bacarmır,...bəlkə
hələ fəxr eləyir ki, bacarmır”.
XX əsrin əvvələri Azərbaycan xalqı üçün keşməkeşli həyta yolu kimi xatırlamaq olar. 1918 –ci il
Cümhuriyyət dövrü, yeni yaranan dövlət və xalqa açılan yeni yolda adlandırmaq olar. Xalqın mədəni
və milli istiqlala hansı yolla aparmaq sualı bütün vətənpərvər xadinlərin qarşısında bir tarixi vəzifə
olaraq dayanmaqda idi. Azərbaycan xalqını milli kökə qaytarmaq, onu fanatizm bəlasında xilas
etmək, nəhayət, müasir dünyanın sivil nailiyyətləri ilə zənginləşdirmək bir milli ideal kimi qarşıda
dururdu. Bu dövr xalq öz siaysi-iictimai fikri xarici istilalar və təbliğatlar nəticəsində öz milli
mənliyini itirmək təhlükəsi ilə üz-üzə dayanmışdı.
Cəlil Məmmədquluzadə bədii-ictimai fikirdə azərbaycançılıq ideologiyasının əsas
yaradıcılarındandır. Eyni zamanda, böyük Azərbaycan idealının məcmusu və mücahididir. Klassik
ədəbiyyatdakı Məcnun (yaxud şair, müəllif) cəmiyyətdən baş alıb getməyə, yeni dövrün MəcnunuMolla Nəsrəddin isə cəmiyyətə, millətə, vətənə çağırır. Cəlil Məmmədquluzadə Məcnunun Vətənini
və Vətənin Məcnununu tam halda, bir yerdə mənalandırır. Bu mənada görkəmli ədibin yaradıcılığı
dərin mənalı və həyəcanlı bir Azərbaycannamədir. Mirzə Cəlil publisistikasının çah əsəri sayılmağa
layiq olan məşhur “Azərbaycan” məqaləsi (1917) milli oyanış və siyasi intibah dörünün ilk dolğun
dan şəfəqi və həqiqi bədii manifestidir. “Azərbaycan” məqaləsi- xalqımızın müstəqil və demokratik
dövlət quruculuğu prosesindəki ümummilli vəzifələrin publisis tərcümanı, carçısı, vətəndaşlıq
harayının ifadəsidir. “Azərbaycan” məqaləsi-Azərbaycan məmləkəti coğrafiyasının vətəndaş ədib
Cəlil Məmmədquluzadənin mahir qələmi ilə çəkilmiş nadir publisis xəritəsidir. “ Azərbaycan”
məqaləsi-hər bir azərbaycanlı üçün həmişəlik ana dili, milli coğrafiya və tarix dərsliyi proqramıdır:
“Bəzi vaxt otururam və papağımı qabağıma qoyub fikrə gedirəm, xəyala cumuram. Özümdən
soruşuram ki,
Mənim anam kimdir?
Öz-özumə də cavab verirəm ki:
Mənim anam rəhmətlik Zöhrəbanu bacı idi.
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Dilim nə dilidir?
Azərbaycan dilidir.
Yəni Vətənim haradır7
Azərbaycan vilayətidir.
Haradır Azərbaycan7
Azərbaycanın çox hissəsi İrandadır ki, mərkəzi ibarət olsun Təbriz şəhərindən. Qalan hissələri də
Gilandan tutmuş qədim Rusiya höküməti ilə Osmanlı höküməti daxilindədir. [6]
Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığı şagirdlərdə vətəndaşlıq keyfiyyətlərinnin formalaşdırılmasın
baxımından geniş imkanlar açır. Ədibin öz xalqının taleyi, gələcəyi, gənc nəslin vətənpərvər ruhda
böyüməsi ilə bağlı düşüncələri bədii, publisistik əsərlərində göstərmişdir.Ədəbiyyat dərslərində bədii
təhlil prosesində qəhrəmanların daxili aləmi, hərəkət və davranışları, əməlləri vətəndaçlıq
mövqeindən təhlil olunmalıdır. Bədii mətndəki mənəvi ideyanın məniimsənilməsi şagirdləri muxtılif
həyati situasiyalarda davranış təcrübəsi ilə zənginlədirir, onlar yalniz məntiqiq nəticələr çıxarmaqla
məhdudlaşmır, əsərdəki hiss və düşüncələrə canlı, emosional münasibət bildirir, fəal vətəndaşlıq
mövqeyinə yiyələnirlər.[1]

The role of Jalil Mammadguluzade's creativity in the spiritual-aesthetic
education of students in literary classes
Summary
One of the major challenges facing the teaching of literacy is the unity of education and training. The
meaning of literary means literacy, intelligence, tenderness, elegance. Through artistic learnership,
students comprehend the essence of events in the community, human relationships, understand the
cause and effect relationships, and expand their imagination in their lives. Jalil Mammadguluzadeh
is one of the main creators of Azerbaijani ideology in artistic and social thought. Jalil
Mammadguluzadeh, the mother tongue who respects the national independence and national culture
of every nation, respects the supporters of this idea.

Роль творчества Джалила Мамедгуладзы в духовно-эстетическом
воспитании студентов в литературных классах
Резюме
Одной из основных задач, стоящих перед преподаванием грамотности, является единство
образования и обучения. Значение литературного означает грамотность, интеллект, нежность,
элегантность. Посредством художественного обучения учащиеся понимают сущность
событий в сообществе, человеческие отношения, понимают причинно-следственные связи и
расширяют свое воображение в своей жизни. Джалиль Мамедгулузаде является одним из
главных создателей азербайджанской идеологии в художественной и социальной мысли.
Джалиль Мамедгулузаде, родной язык, уважающий национальную независимость и
национальную культуру каждой нации, уважает сторонников этой идеи.
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MİL-QARABAĞIN ERKƏN TUNC DÖVRÜ SƏNƏTKARLIĞI
Cəmilə HəsənovaBaş müəllim
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)
Erkən tunc dövründə də sənətkarlıq sahəsi aparıcı yerlərdən birini tutur. Hələ neolit dövründən
başlayaraq qədim insanların məişətinin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi önəmli yer tutmuş saxsı qablar
istehsalı, eneolit dövründə zamanın tələbinə uyğun daha da təmirləşmiş, ilk tunc dövründə isə
keramikanın kəmiyyət və keyfiyyət sferasında əsl inqilabi dəyişiliklər baş vermişdir. Qablardakı
simmetriklik forma kamilliyinə əvvəlki, nə də ondan sonra gələn mərhələlərdə analoqları olmayan
orijinal qulplar, cürbəcür naxış və bəzəklər, başlıcası isə Kür-Araz keramikasının pasportu rolunu
oynaya bilən qara metal parıltısı bütün bunlar bu dövrün mədəniyyətinin zənginliyindən danışır.
Məhz bu mərhələdə saxsı qablar istehsalının çoxminillik tarixində həmin yeniliklər, habelə ocaq
qurğuları, qapaqlar, qəliblər, metal alətlərin istehsalında işlədilmiş saxsı qəliblər, çömçələr, buta hava
borusu və sairə istehsalı qaydaya salınır. Bütün bunlara bölgənin müxtəlif yerlərində rast gəlinmişdir.
Sənətkarlığın digər sahələrinin də təşəkkülü və inkişafında saxsı istehsalının rolu danılmazdır.
Toxuculuq, daşişləmə, metallurgiya və metalişləmə və başqa sənətkarlıq sahələrinin varlığı
da Mil-Qarabağın ilk tunc dövrü əhalisinin məşğuliyyətinin aspektlərin xəbər verir.
Neolit dövründə başlayaraq insanlar saxsı qablar istehsal etməyə başlamışdılar. Eneolit
dövründən başlayaraq saxsı qabların hazırlanmasında xeyli dəyişiliklər baş versə də, bu sahədə daha
böyük irəliləmə erkən tunc dövrünə təsadüf etmişdir. Bu dövrdə saxsı qabların həm çeşidində, həm
formasında, həm də hazırlanma texnologiyasında bir sıra yeniliklər baş vermişdir. Buraya qabların
formasındakı simmetriklik, ağız kənarının tam ifadə olunması, boğazın gövdədən batıq və ya qabarıq
xətlə ayrılması, lentvari və ya yarımşar quruluşlu qluplarla təchiz olunması və sairə daxildir.
Mil-Qarabağın ilk tunc dövrü abidələrindən dulus kürələri qalıqları aşkar olunmasa da, belə
kürələrin həmin dövrdə olması şübhə doğura bilməz. Digər tərəfdən şübhə yoxdur ki, keramika
istehsalında bir çox amillər mühüm rol oynamışdır. Buraya gilin seçilməsi, yoğrulması və sairə
mühüm rol oynayır.
Müşahidələr sübut edir ki, yaşayış yerlərində tapılmış keramika kolleksiyası daha zəngin və
rəngarəngdir. Saxsı qabların naxışlanması, qurudulması, xüsusi texnologiyanı tətbiq etməklə səthinin
pardaqlanması, cilalanması kimi əməliyyatlarda həyata keçirilmişdir. Yəni, keramika istehsalında
tələb olunan bütün işlər mərhələlərlə icra olunmuşdur. Saxsı qabların səthi ilk tunc dövrünün erkən
mərhələsində çox az bəzəkli və ya ümumiyyətlə saya, inkişaf etmiş mərhələdə isə, həm formadan,
həm tipoloji zənginlikdə, həm də naxışlama motivlərində çoxlu yeniliklər meydana gəlmişdir.
Keramika nümunələri mətbəx, süfrə, təsərrüfat yönümlü olmaqla da müxtəlifliyi əks etdirir.
Süfrə üçün hazırlanmış qab nümunələri bir qayda olaraq nazir divarlı, təmiz tərkibli, simmetrik
quruluşlu olmaları ilə başqa tiplərdən fərqli xüsusiyyətləri əks etdirir. Mətbəxt üçün nəzərdə tutulmuş
qablar isə ocaqda yemək hazırlamaq, habelə ağartı məhsullarını saxlamaq üçün olmuşdursa, təsrrüfat
küplərində dənil bitkilər və onun məhsulları üçün istifadə edilmişdir.
Bərk cinsli daşlardan, sümükdən müxtəlif alətlər hazırlaya bilən qədim insanlar, şübhəsiz ki,
dəri və ağacdan da müxtəlif cür əşyalar hazırlamağı bacarırdılar. Bu və ya digər əşya hazırlayarkən
heyvanların dərilərindən istifadə edirdilər. Onların dərilərindən geyim növü kimi də istifadə edirdilər.
Təkcə ilk tunc dövrünün deyil, sonrakı mərhələlərində dövrünün dəri məmulatı günümüzə çox az
miqdarda, özüdə fraqmentlər və çürümüş halda gəlib çatmışdır.
Eyni fikri ağac işləmə haqqında da demək olar. İlk insan tipləri yarandığı bir vaxtdan onların
ağaclardan istifadəsi, müxtəlif cür istifadəsi danılmaz faktdır. Ağacdan istifadənin ən bariz nümunəsi
onları yonub hazırlamaq, hamarlamaq, iki yerə bölərək taxta halına salmaqla qəbir kameralarının
üzərini bağlamaqda tətbiq ola bilər.
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HEYDƏR ƏLİYEVİN SİYASİ FƏALİYYƏTİ
Qurbanəliyeva Turkan Maarif qızı
Odlar Yurdu Universiteti
Müasir Azərbaycanın otuz ildən artıq müddətdə dövlət quruculuğu ,iqtisadi dirçəliş, ictimai-siyasi
və sosial həyatda tərəqqi dövrünü əhatə edən bütöv bir inkişafı ümumilli lider Heydər Əliyevin adı
ilə sıx bağlıdır.Elə dünya sektorunda ən sabit və yüksək inkişaf indikatorlarına malik ölkə hesab
olunan Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra ötən illərdə əldə etdiyi nailiyyətlərə,
sıçrayışlı inkişafa,yüksək sosial tərəqqi erasına məhz Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər
Əliyevin hazırlayaraq həyata keçirdiyi iqtisadi inkişaf doktrinasının reallaşdırması sayəsində
mümkün olmuşdur.
1969-cu ilin 14 iyulu əbədi olaraq Azərbaycan xalqının,Azərbaycan Respublikasının tarixinə həkk
olunub. Həmin gün möhtərəm Heydər Əliyevin Azərbaycanda ilk dəfə siyasi hakimiyyətə gəldiyi
gündür. Azərbaycan dövlətinin həqiqi inkişafı həmin gündən başlayır. Ulu öndərin gərgin əməyi
nəticəsində,Azərbaycan onun hakimiyyətinin birinci erasında 1969-1982 ci illərdə respublikada güclü
iqtisadiyyatın təməlinin qoyulması sayəsində qısa müddət ərzində yüksək iqtisadi inkişafa nail
olub.Bu,Heydər Əliyevin görkəmli dövlət xadimi,peşəkar siyasətçi olmaqla yanaşı,həm də
respublikanın xalq təsərrüfatına dərindən bələd olan ölkə başçısı olduğu barədə fikirləri
təsdiqləyir.Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə yürüdülən iqtisadi və sosial siyasət sayəsində respublika
iqtisadiyyatının bütün sahələrinin,elmin və mədəniyyətin inkişaf etməsi,xalqın həyat səviyyəsinin
yüksəldilməsinə yalnız xalq təsərrüfatının dərin bilicisi olmaqla müvəffəq olmaq mümkün idi.
Azərbaycan Respublikasının Ali Sovetinin 18 oktyabr tarixli sessiyasında “Azərbaycan
Respublikasının Dövlət müstəqilliyi haqqında “Konstitusiya Aktı yekdilliklə qəbul edildi.Dövlət
Müstəqilliyi haqqında konstitusiya Aktı 1991 ci oktyabrın 18-də qəbul edilsədə Azərbaycan özünün
əsl müstəqilliyini Cənab Prezident Heydər Əliyevin qayıdışından sonra əldə etdi.Ulu öndər qarşıya
çıxan bütün sərhədləri yardı və qısa vaxt ərzində Azərbaycanın səsi ən nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatların kürsüsündən gəldi .Liderimizin zəngin siyasi təcrübəsi,yüksək idarəçilik
qabilliyəti,vətənə olan tükənməz sevgisi Azərbaycan dövlət müstəqilliyini təhlükədən qurtardı.Məhz
dövlət müstəqilliyini qoruyub saxlamaq,müstəqil dövlət quruluşu yaratmaq dövlət atributlarını
yaratmaq və inkişaf etdirmək,ölkənin ərazi bütövlüyünü,tam suverenliyini təmin etmək,respublikanın
vətəndaşlarının rifahını yaxşılaşdırmaq və digər ümummilli məqsədlər Azərbaycan xalqının təkidli
tələbindən sonra 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıdan ümumilli lider Heydər Əliyevin gərgin və
qətiyyətli əməyi sayəsində mümkün olmuşdur.1993 cü il iyunun 15-i isə müstəqil Azərbaycanın
Qurtuluş günü kimi qeyd olundu.
Respublikada aparılan genişmiqyaslı quruculuq işləri nəticəsində Azərbaycanda bir neçə il
ərzində yeni yaşayış massivləri tikildi,yollar salındı.Azərbaycan gənclərinin elmin və təhsilin
dərinliklərinə yiyələnməsi və ölkənin sabahı üçün peşəkar kadr olması üçün Heydər Əliyevin gərgin
səyi nəticəsində on minlərlə azərbaycanlının keçmiş ittifaqın ən nüfuzlu ali məktəblərində təhsil
almaları üçün şərait yaradıldı.Heydər Əliyevin fəaliyyəti nəticəsində respublikada həyatın elə bir
sahəsi qalmadı ki,orada inkişaf, tərəqqi müşahidə olunmasın.Ölkənin iqtisadiyyatı, xalqın rifah
halı,elm və incəsənət,səhiyyə sahələri inkişaf edərək Azərbaycanı keçmiş müttəfiq respublikaları
sırasında ən ön yerlərdən birini tutmasına gətirib çıxardı.Azərbaycan quruculuq, yaradıcılıq və
tərəqqi dövrü keçirirdi, cəmiyyətin bütün təbəqələrində fasiləsiz inkişaf,irəliləyiş ruhu hökm sürürdü.
1994 –cü ildə imzalanmış”Əsrin müqaviləsi”ölkənin neft-qaz sənayesinin dirçəlməsinə və
Azərbaycanın gələcək rifahının başlanğıcı olmaqla respublikanın enerji sektorunun inkişafı
iqtisadiyyatın qeyri- neft sahəsinin fəal artımına gətirib çıxarmışdır.”Əsrin müqaviləsinin”
imzalanması dünyanın aparıcı dövlət və şirkətlərini bir daha əmin etdi ki,Azərbaycan müstəqil və
etibarlı tərəfdaşdır.Saziş bütün dünya dövlətlərinin Azərbaycana inamını artırdı və bir qədər sonra
dünyanın ən böyük və tanınmış neft şirkətlərinin ölkəmizə axınına şərait yarandı.
Ölkə iqtisadiyyatında dönüş yarandı və böyük işlərə başlanıldı.Qısa bir vaxtda Azərbaycan İslam
Konfrası Təşkilatının Türk dövlətlər birliyinin,Beynəlxalq Valyuta Fondunun,BMT-nin,NATO kimi
təşkilatların nüfuzlu üzvü olmuşdur.1999 cu ilin dekabrında Azərbaycan ilk mənfəət nefti ilə
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doldurulmuş tankeri dünya bazarlarına çıxarıldı.Ulu öndər Heydər Əliyevin neft strategiyasının əsas
istiqamətlərindən biri kimi Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına nəqlini vacib hesab edirdi.Bu
sahədə Azərbaycanın mənafelərinin uzunmüddətli şəkildə qorunması,beynəlxalq iqtisadi
əməkdaşlığın inkişafı, regionda neft hasilatının artması ilə əlaqədar neftin dünya bazarlarına nəqlini
təmin etdi.
Bir sözlə,cənab Heydər Əliyevin prezidentliyi dövründə ölkə kökündən dəyişmiş,daxili və xarici
siyasətin bir çox istiqamətlərində əhəmiyyətli uğurlar qazanmışdır.Azərbaycan dövləti uzunmüddətli
yaşamaq qabiliyyətini, cəmiyyət isə tarix prosesin növbəti mərhələsində iştirak etməyə hazır
olduğunu nümayiş edirmişdir.”Mən həmişə fəxr edirəm,bu gündə fəxr edirəm ki, mən
Azərbaycanlıyam”Liderimizin bu müdrik kəlamı əslində Azərbaycana,xalqımıza, ,millətimizə və
milli mənəvi dəyərlərimizə verdiyi ən boyük qiymətdir və biz Azərbaycan vətəndaşları olaraq ulu
öndərimiz Heydər Əliyev cənablarını unutmayacayıq və əbədi olaraq bizimlə yaşayacaq.
Ulu öndər! Sən oldun xalqımıza arxa,dayaq
Sənin gücünlə zəfər çaldı torpaqlarımız
Sənin uğurunla dalğalandı bayrağımız
Sənin bacarığınla canlandı vətən
Sənin imzanla tanındı Azərbaycan
Ulu öndər!Səninlə yüksələn bayraq bir daha enməz!
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Renessansa keçid dövründə Avropa ədəbiyyatının yeni mövzu, məzmun
və forma-janr xüsusiyyətləri
Səmədli Ülkər Yaqub qızı
Odlar Yurdu Universiteti
XIII əsrdə Renessans dövrünə keçidin əlamətləri bir çox Avropa ölkələri üçün, o
cümlədən İngiltərə üçün səciyyəvi idi.
İtaliyada bu mədəni hadisənin geniş intişar tapması kommuna şəhərlərinin varlanması,
şəhərlərdə feodallara qarşı mübarizənin kəskinləşməsi, xalq kütlələrinin ictimai-mədəni
həyata cəlb olunması ilə bağlı idi. XII əsrin sonlarında azad şəhərlərdə digər Avropa
ölkələrindən fərqli olaraq yeni mədəniyyət yaranırdı ki, bu da bəlli olduğu kimi kapitalist
ictimai əlaqələrinin təşəkkülü ilə bağlı idi. İdeya sahəsində xristian dininin nüfuzuna xələl
gətirməyən şəhər sənətkarları bədii əsərlərdə öz dünyəvi mənafe və ideallarını ifadə
edirdilər. XIII əsrin sonlarından başlayaraq İtaliyanın və Avropanm digər ölkələrində
inkişaf sürəti bir-birindən fərqlənir. İtalyan şəhərləri və ilk növbədə Florensiya kapitalist
münasibətlərinin son dərəcə coşğun inkişaf etməsi nəticəsində kəskin şəkildə irəli çıxırlar.
Məhz şəhərlərdə prinsipial şəkildə yeni səciyyə daşıyan Renessans mədəniyyəti üçün milli
zəmin yaranır. Renessans dövrünün ərəfəsi artıq gələcək böyük dirçəlişin estetik və etik
ideallarını tarixən hazırlayırdı.
Renessansa keçid dövrünün ən mühüm cəhətləri öz əksini daha ətraflı şəkildə «yeni
şirin üslüb» poetik məktəbində tapırdı. «Şirin üslüb» Boloniya şəhərində meydana gəlmiş,
XIII əsrin sonlarında Florensiyada formalaşmışdır. Çox güman ki, bu poetik məktəbin adı
Dante ilə bağlıdır: o, özünün «Ziyafət» əsərində «Şirin şerlər»dən danışır ki, «İlahi
komediya»da bu üslubun yığcam tərifini verir.
«Yeni şirin üslüb»u yeni dövrün poeziyası ilə bağlayan ən mühüm cəhət müxtəlif
yaradıcı fəaliyyətlərin bir poetik məktəb ətrafında birləşməsi ilə bağlıdır. «Şirin üslub»də
nəzərə çarpan əhəmiyyətli yenilik bu məktəbin poetik və bədii üslubudur. «İlahi
komediya»nın dili məhz bu poetik məktəbin nümayəndələri tərəfındən hazırlanmışdır.
İtaliyada əsası qoyulan, mədəni bir yüksəliş, ədəbiyyat və incəsənətdə coşqun bir sıçrayış yaradan Renessans, yəni İntibah İngiltərəyə də siyarət etdi. Ümumən Qərb Renessansı
ədəbiyyatının əsas ideya-bədii istiqaməti ingilis ədəbiyyatında da özünəməxsus şəkildə
təzahür etdi.
Renessans ərəfəsi dövrünün keçid xarakteri, dünya ədəbiyyatının formalaşmasında
yeni mərhələ kimi özünün ən dolğun ifadəsini Dantenin yaradıcılığında tapmışdır. Böyük
tarixi keçid mərhələlərində bir qayda olaraq qüdrətli şəxsiyyətlər meydana çıxır.
Dante 1285-ci ilin may ayında Florensiya şəhərində anadan olmuşdur. O, zadəgan
nəslinə mənsub olsa da, qvelflərdən idi. Florensiyada isə məlum olduğu kimi, qvelflərin
arxasında xalq kütlələri durmuşdu. 1293-cü ildə Florensiyada «Ədalətin təşəkkülçü» adlı
sənəd qəbul olundu. Bu, o dövrkü Avropada on demokratik konstitusiya idi. Dantenin
gəncliyi qvelf respublikasının çiçəklənməsi ilə bir vaxta düşür. Dante varlı deyildi, lakin
yaxşı təhsil almışdı və çox güman ki, Boloniyada hüquq məktəbində oxumuşdu. Amma gənc
Dante hər şeydən artıq poeziya vurğunu idi. İlk əsərlərində şair «Siciliya ədəbi məktəbini»
təqlid edirdi. Onun hətta müəyyən mənada, yetkin əsəri sayıla bilən «Yeni həyat»da bu
məktəbin təsirinin izləri duyulur. Lakin tezliklə Dante «şirin üslub»a keçdi və tanınmış şair
Kavalkantinin təsiri altında bir neçə şer yazdı, amma tezliklə öz səsini, öz nəfəsini, öz
mövzusunu tapdı. «Şirin üslub» ədəbi məktəbinin ən mühüm əsəri Dantenin «Yeni həyat»
əsəri oldu. Bu əsərdə «yeni üslub» təkcə inkişaf etdirilmir, müəyyən mənada da dəf
olunurdu.
«Yeni həyat» əsərində Dante, gənc florensiyalı Beatriçe Portaniyə böyük məhəbbətindən söhbət açır.
Qadın vəfat edəndə heç 25 yaşı da tamam olmamışdı. Dante «Yeni həyat» əsorini 1292-ci və ya 1293cü illlərdə yaratmışdır. Əsər haqqında danışanda Dante məhəbbəti nəzərdə tuturdu.
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XIX-XX ƏSRDƏ ƏRƏB ƏDƏBİYYATININ ƏSAS QOLU
Hüseynova Vüsalə Məzahir qızı
Azərbaycan Koorperasiya Universitetinin Pedaqoji fakultənin
Tərcümə kafedrasının ingilis dili müəlliməsi
Mob:0557264000, email: l_b-lale@hotmail.com
XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində ərəb məhcər ədəbiyyatı yaranır. XIXəsrin sonlarına
doğru
Suriyadan və Livandan ABŞ-a ərəb mühacirəti başlayır və Amerikada yeni ərəb cəmiyyətləri yaranır.
1920-ci ildə “Qələmlər cəmiyyəti” təsis olunur və onun Əmin-ər-Reyhani, C.X.Cubran, M.Nuaymə,
İlya Əbu Madı, Nəcib Ərbil və.b kimi üzvləri yaranır. Amerikada ərəb mətbuatı yaranaraq, “əlƏyyəm”, “əl-Huda”, “əl-Mühacir”, “əs-Saih” və s. qəzet və jurnallar təsis olunmağa başlayır.
Əsasən Livan və Suriyada mühacirət etmiş xristian ərəblərin Amerikada yaratdıqları bu
ədəbiyyat örnəyi Əmin-ər-Reyhani (1860-1940), C.X.Cubran (1883-1931), M.Nuaymə (1898-1988)
kimi korifeylərlə dünya ədəbiyyatına möhrünü vurmuşdur.
XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində məhcər ədəbiyyatının formalaşması, bu ədəbi
istiqamətin yüksək fəaliyyəti ərəb ədəbiyyatında xüsusi zirvə fəth etmişdir.
Irıb məhcər ədbiyyatının nümayəndələri ərəb dili ilə yanaşı, ingilis dilində də əsərlər yazıbyaratmışdılar.Ərəb ədiblərinin ingilisdilli fəaliyyəti onların milli ədəbiyyatın sərhədlərini aşmağa,
təkcə mövzu, forma, ədəbi ənənələr deyil, dil göstəricisi baxımından da ərəb-Amerika yazıçıları kimi
qəbul olunmalarına yol açdı.
Mixail Nuaymə Cibran Xəlil Cibranın ingilisdilli ilk kitabı olan “The Madman”-“Dəli”
kitabını dəyərləndirərkən mühacir yazıçının ikidilli yaradıcılıq fəaliyyətinin məhz mədəniyyətləri
qovuşdurmaq arzusundan qaynaqlandığını ifadə edirdi.
Ərəblər ingilislərin, ingilislər isə ərəblərin ruhundan heç nə anlamırdılar. İki millətin birbirinin ədəbiyyatını, mədəniyyətini dərk etmək üçün ingilis dilində yazmalı idilər.
“Mən iki dünyanın vətəndaşıyam” deyən Əmin ər-Reyhani də ikidilli yaradıcılığı iki ölkə
arasında körpü sayırdı.
C.X.Cibran, Ə.ər-Reyhani və M.Nuaymə özlərinin çoxcəhətli bədii yaradıcılıqlarında Avropa
və Amerika ədəbiyyatının nailiyyətlərini mənimsəmiş, onların dəyərlərini ən yaxşı milli bədii
ənənələrlə üzvi surətdə sintezləşdirmişlər.
Əgər müasir dövrümüzdə "ingilis dili, sanki, öz milli mənsubiyyətini itirir, qloballaşmanın
həqiqi dili, müasir dünyanın "linqua-franca"sı" kimi dəyərləndirilirsə,bu təlimin ədəbiyyatdakı
təzahürlərini daha öncəki dövrlərdə müşahidə edir, məhcər ərəb yazıçılarının bədii irsində görürük.
Bu baxımdan da ərəbşünas alim A.İmanquliyeva çox haqlı bir nəticəyə gəlir ki,"ərəb məhcər
ədəbiyyatının bütün ərəb ədəbiyyatının inkişafı tarixində kiçik epizod olmasına baxmayaraq, "SuriyaAmerika məktəbi"nin yazıçıları həm ərəb Şərqində, həm də Qərbdə çox geniş şöhrət qazanmışlar və
onların yaradıcılığını nəzərə almadan yeni ərəb ədəbiyyatının inkişafının tam və dolğun mənzərəsini
təsəvvürə gətirmək qeyri-mümkündür.
Əmin ər-Reyhani ingilis dilində yazdığı “The Book of Khalid” – “Xalidin kitabı” əsərində
“Şərqin ürəyi və Qərbin ağlına sahib həqiqi xilaskarın” azadlıq və demokratiyaya əsaslanan ərəb
imperiyası yaradacağına inanırdı. “The White Way and Desert” – “Ağ yol və Səhra”əsərində Şərq və
Qərbi nəzərdə tutaraq “biz kifayət qədər dərinə və kifayət qədər yüksəyə gedəndə görüşürük” deyən
ər-Reyhani mədəniyyətlərin birliyini vacib amil kimi dəyərləndirirdi.
Cubran Xəlil Cibranın bu dövrdə və daha sonrakı mərhələlərdə yazılmış ingilisdilli “Dəli”,
“Müjdəçi”, “Peyğəmbər”, və digər kitabları romantik hanrda qələmə almışdır.
Bir sölə, Ərəb məhcər ədiblərinin iki dildə yaratdıqları əsərlər müqayisəli ədəbiyyatşünaslığın
inkişafında mühüm rol oynamışdır.
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Ümumtəhsil məktəblərində və Azərbaycan dili dərslərində
innovativ təlim texnologiyalarından istifadə.
İbrahimova Xanım İlqar qızı
Odlar Yurdu Universitetinin
I tədris ili magistrantı
İbrahimova.xanim@inbox.ru
Açar sözlər: Təhsil, təlim, şəxsiyyət, metod, proses, innovasiya, texnologiya.
Ключевые слова: Образование, обучение, личность, метод, процесс, инновация, технология.
Key words: Education, training identity, method, process, innovation, technology.
Müasir dövrdə təhsil sistemində müasir təlim texnologiyaları və tədris avadanlıqlarından
istifadə dedikdə, dərs mühitinin, müəllimin əsas iş yeri olan sinif otağının fərdi kompyuter,
mediaproyektor, ekran, skaner, printer, ağıllı lövhələrlə və s. təhcizatı nəzərdə tutulur. Elektron
məktəblərdə noutbuklarlar təhciz olunmuş mobil siniflər də mövcuddur. Müəllim və şagirdlər bu
tədris avadanlıqları və resurslarından təlim prosesində, eləcə də dərsdənkənar tədbirlərdə istifadə
edirlər. (1. Səh.272) Müasir texnologiyalar dərsin müxtəlif mərhələlərində fərqli kompyuter
proqramlarının köməyi ilə istifadə olunur. Azərbaycanın təhsil sistemi dünya sisteminə inteqrasiya
olunursa, təhsilimizin ayrı-ayrı mərhələləri dünya standartlarının tələblərinə uyğun təşkil olunur.
Əsaslı şəkildə təkmilləşdirmə və yeniləşdirilmə işləri aparılırsa, deməli, pedaqoji fəaliyyətlə məşğul
olanların hamısı “pedaqoji texnologiya” analayışlarının mahiyyətini daha mükəmməl həyati
mövqedən mənimsənilməli, buna uyğun fəaliyyət istiqamətləri icra olunmalıdır. Bu gün ümumtəhsil
məktəblərinin qarşısında duran başlıca vəzifə yaddaşyönümlü təhsildən şəxsiyyətyönümlü təhsilə
keçməklə vətənpərvər, müstəqil duyumlu, bazar iqtisadiyyatı şəraitindən faydalanmağı bacaran,
yaşadığı cəmiyyətdə məsuliyyətini hiss edən gənclər yetişdirməkdir. Müasir təlim texnologiyaları
öyrətmə və öyrənmə fəaliyyətinin təşkilində, pedaqoji prosesin gedişində, yeniləşdirmədə və digər
təlim xarakterli işlərdə nəzərə alınan, istifadə olunan iş, forma, üsul və tərzlərin kompleks və əlaqəli
həyata keçirilməsidir. (2. səh.93) Hal-hazırda ökəmizin ümümtəhsil tədris ocağlarında müəllimlərin
müasir tədris avadanlıqları və resurslardan səmərəli istifadə məsələsinə daha çox diqqət yetirilir.
Məhz bu səbəbdən, məktəblərdə müasir tədris avadanlıqları və resurslerın istifadəsi ilə əlaqədar
tədqiqatlar və əldə olunan nəticələrin qiymətləndirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Lakin
ölkəmizdə müəllimlərin tədris prosesində müasir tədris avadanlıqları və resurslardan effektli bir
şəkildə istifadə etmələri, müəllimlərdən müasir tədris avadanlıqları və resurslardan istifadə edərək,
öyrənmə şəraitlərini daha çevik, maraqlı etmələri gözlənilməklə yanaşı, bunun necə təşkil ediləcəyi
məsələsi açıq və aydın deyildir. Bu vəziyyəti aydınlaşdırmaq üçün müəllimlərin müasir tədris
avadanlıqları və resurslardan öz fəaliyyətlərində istifadəsinin daha yaxşı başa düşülməsinə ehtiyac
vardır. Müəllimlərin tədris prosesində istifadə edilən mövcud tədris avadanıqları və resursları
haqqında yetərli məlumatları olmadığından, bəzən ondan istifadəni bir zaman itkisi olaraq görür. (1.
Səh.327) Azərbaycan dili dərslərində nəzəri materialı geniş şəkildə şərh edib aydınlaşdırmaq
vacibdir. Dil qanunları təkcə nəzəri deyil, həm də praktik şəkildə izah edilməli, nümunələr tətbiq
ediərək, şagirdlərə düzgün çatdırılmalıdır. Bu işi yüksək səviyyədə həyata keçirmək üçün müəllim ən
səmərəli yollardan istifadə etməlidir. Təlim prosesində şagirdlər bilik, bacarıq və vərdişlərə
yiyələnməklə yanaşı, psixoloji cəhətdən də inkişaf etdirilməlidir. İnkişaf etmiş ölkələrin təhsil
siyasətinin mükəmməl öyrənilməsi respublikamızda kurikulum islahatının aparılmasını zəruriyyətə
çevirdi. Kurikulumun tətbiqi isə yeni və faydalı təlim texnologiyalarından istifadəni qaçılmaz edir.
(3.səh. 37)
Təhsil məktəblərində geniş şəkildə yayılmış, lakin şəxsiyyətin hərtərəfli inkişaf etməsində
imkanları məhdud olan ənənəvi təlim texnologiyaları XX əsrin sonunda bir çox yaradıcı, mütəxəssis
və pedaqoqlar tərəfindən təhsildə yararlı olmayan, demək olar ki , zərərli nəticələr verən
texnologiyalar kimi qiymətləndirilməyə başlandı. Belə qiymətləndirmə inkişaf etmiş ölkələrdə
cəmiyyətin məlumatlılıq səciyyəsinin kifayət qədər yüksək olması ilə qiymətləndirilirdi. Tədris
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prosesində təhsil alanın hərtərəfli şəxsiyyət kimi formalaşması üçün yeni pedaqoji texnologiyalardan
məqsədəuyğun və kompleks şəkildə istifadə edilməsi daha yüksək nailliyyətlər əldə etməyə imkan
verir. Pedaqoji prosesdə yeniliklərin miqyası müxtəlif ola bilər. Müəyyən bir metodu, formanı
təkmilləşdirmək, yeni iş texnologiyalarını tətbiq etmək, yaxud təhsil-tərbiyə sistemini yeniləşdirmək.
Hal-hazırda Respublikamızda təhsil sahəsində bir sıra islahatlar aparılır. Təhsilin maddi bazası, təhsil
və tərbiyə işinin məzmununda, metodikasında, müəllim-şagird münasibətlərində, idarəetmədə böyük
dəyişiklik baş verir. Azərbaycanda müstəqil dövlət quruculuğu ideyalarının başlanması ilə pedaqoji
nəzəriyyə və praktikada əvvəllər mövcud olmuş stereotiplərin artıq yararsız olduğu sübut olundu.
Yeni pedaqoji konsepsiyalar, nəzəriyyələr və ideyalar irəli sürüldü. Yeni pedaqoji təfəkkür, milli
düşüncə və ümumbəşəri dəyərlər əsasında yaranan məktəbin inkişafına təsir edə biləcək
konsepsiyalar, nəzəriyyələr meydana çıxdı. Şagirdin bir şəxsiyyət kimi formalaşması təhsil sisteminin
əsas vəzifəsi hesab olunur. Belə bir vəzifənin həyata keçirilməsi üçün təhsilin, təlimin inkişafetdirici,
tərbiyəedici, diaqnostik funksiyaların genişlənməsi ön plana çəkildi. Pedaqogikanın metodoloji
problemlərinə, strukturlarına dair yeni ideyalar, fikirlər, yanaşmalar formalaşdı. Bu dövrdə təlim və
tərbiyə nəzəriyyəsində ciddi dəyişikliklər baş verdi. Fikirlər dəyişdi. Elmi pedaqogikanın qarşısında
duran ən aktual problemlərdən biri hərtərəfli və cəmiyyətimizə yaralı şəxsiyyətin formalaşması
məsələsidir. (4.səh.12)

Xülasə
Məqalədə ümumtəhsil məktəblərində və Azərbaycan dili dərslərində innovativ təlim
texnologiyalarından istifadənin əhəmiyyətindən bəhs olunur. Məhz bu baxımdan təlim prosesində
müasir təlim texnologiyaları və onların dərslərdə tətbiqi problemləri araşdırılmış, müasir dövrdə
pedaqoji prosesin yenilikləri əks olunmuşdur.

Резюме
В статье рассматривается важность использования инновационных технологий
обучения в общеобразовательных школах и курсах азербайджанского языка. С этой точки
зрения в учебном процессе изучались современные технологии обучения и их прикладные
проблемы, отражены современные обновления педагогических процессов.

Summary
The article deals with the importance of using innovative teaching technologies in general
education schools and Azerbaijani language. From this point of view, modern learning technologies
and their application problems have been studied in the learning process, and modern pedagogical
process updates have been reflected.
Ədəbiyyat siyahısı
1.
2.
3.
4.

N.Məmmədova “Ümumtəhsil məktəblərində tədris avadanlıqları və resurslarından istifadə
problemlərinə yeni yanaşma” Bakı, 2011, səh.272
AMEA “Elm və həyat” elmi-populyar jurnal. № 4, 2016.səh.93
“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi” jurnalı. Bakı № 4, 2016. Səh.327
A.M.Nəzərov “Müasir təlim texnologiyaları”. Dərs vəsaiti. Bakı 2012,səh.12

138

ƏRƏB MƏDƏNİYYƏTİNİN QIZIL ƏSRİ
Xanımzər Kərimova
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ŞƏRQŞÜNASLIQ İNSTİTUTU
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Əvvəlcə, Əməvilər (661-750), daha sonra isə VIII-X yüzilliklərdə Abbasilər xilafəti dönəmində
elm və mədəniyyətin çiçəklənməsi ərəblərin milli şüurunun da inkişafında mühüm rol oynadı.
Ərəblərin öz keçmişinə marağının artması dünya tarixində yeni islam bir mərhələsinin başlanğıcını
qoymuş, bir sıra müasir elmlərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Bu baxımdan, filologiya elminin
inkişafı diqqəti cəlb edir. Qurani-Kərimin öyrənilməsinə olan ehtiyac ilk ərəb filoloqlarının bədəvilər
arasında şeir nümunələrinin toplanmasına imkanlar açmışdır.
Abbasilər dönəmində müxtəlif xalqların təfəkkür tərzi, maddi-mədəni sərvətləri bir toplu
halında meydana çıxır. Buna görə də, bu dönəmdə yaranan mədəniyyət sırf ərəblərə aid deyil,
bütövlükdə ümummüsəlman xalqların mədəniyyəti sayılır. Çünki bu mədəniyyətin yaranmasında
ərəblərlə yanaşı, başqa xalqların da rolu böyük olmuşdur. Böyük Şərq mütəfəkkirləri əl-Farabi,
əlـBiruni, Xarəzmi türk mənşəli xalqların nümayəndələri, Razi və Sibaveyhi isə fars idilər. Ona görə
də, bu dövr mədəniyyətini müsəlman xalqlarının mədəniyyəti adlandırmaq daha doğru olar .
Abbasilər dönəmində ədəbiyyatla yanaşı, bir sıra elm sahələrinin də coşqun inkişafı müşahidə
edilir. Xüsusilə qədim yunan elmi abidələrinin, fəlsəfi əsərlərinin ərəb dilinə tərcümələri (əsasən, bu
tərcümələr süryani dilindən edilirdi), xəlifə əl-Məmunun (xəl.dövrü 813-833) dövründə bu
istiqamətdə bir sıra uğurlu addımlar atılması, qədim hind və fars yazılı abidələrinin ərəbdilli
oxuculara çatdırılması elmin inkişafına güclü təkan verdi. Bu çağlarda ərəb elmı yazı üslubu
formalaşdı, fəlsəfi əsərlərin meydana çıxması ədəbi-bədii nümunələrin də yaranmasına təsir göstərdi,
onların məna tutumu genişləndi, təsir yükü daha da artdı.
Adam Mets ədəbiyyatın inkişafında belə bir fikir irəli sürmüşdür: “VIII-IX əsr öz dövrünün
insanının ədəbi cəhətdən inkişafına şərait yaratmış, onları əsl ədəbiyyatçıya çevirməyə, hətta onların
dünyada baş verən hadisələri araşdıracaq səviyyəyə çatmasına nail olmuşdur. Bunun nəticəsində,
“alim” sosioloji biliklərə daha dərindən yiyələnmişdir” .
İctimai-siyası və əqli-mənəvi həyatdakı dəyişikliklər məişətdə, gündəlik həyat tərzində öz
əksini tapır. Bir yandan məscid və mədrəsələrdə, ticarət mərkəzlərində, bazarlarda elmi, dini
mübahisələr gedir, şairlər poetik yarışmalar aparır, digər tərəfdən isə eyş-işrətə olan sonsuz maraq
əxlaq tərzində, davranışda dərin izlər buraxır. Xüsusilə Bağdad şəhərində şeir, musiqi, şərab
məclisləri adi hal hesab olunurdu. Bağdad ətrafındakı bağlarda fəaliyyət göstərən meyxanələr şəhər
sakinlərinin müəyyən qrupunun tez-tez getdiyi yerlər idi .
VII yüzilliyin sonundan VIII yüzilliyin ortalarınadək Əməvilərin paytaxtı Dəməşqlə yanaşı,
Ərəbistanda Məkkə və Mədinə, İraqda Kufə və Bəsrə şəhərləri ərəb mədəniyyətinin formalaşdığı əsas
mərkəzlər olmuşdur. Dini və fəlsəfi ideyalar, elmin ilk nailiyyətləri, memarlıq nümunələri Pireney
yarımadasından Hind okeanına qədər Xilafətin əyalətlərində yayılır və inkişaf edirdi. Abbasilər
xilafəti dövründə (750) imperiyanın şərqində ərəb-müsəlman mədəniyyətinin mərkəzi olmuş
Suriyadan İraqa – üç yüz il ərzində müsəlman Şərq mədəniyyətinin görkəmli nümayəndələri
keçmişdilər. IX-X yüziliklərdə çiçəklənmə dövrünə çatan ərəb-müsəlman mədəniyyəti bir çox xalqın,
o cümlədən orta əsrlərdə Avropa xalqlarına güclü təsir edərək onların mənəvi baxımdan
zənginləşməsinə səbəb olmuş və dünya mədəniyyəti xəzinəsinə çox qiymətli əsərlər vermişdir. Qeyd
etmək lazımdır ki, bu dövr fəlsəfənin, təbabətin, riyaziyyatın, astronomiyanın, coğrafi biliklərin,
filologiya və tarix elmlərinin, kimyanın və mineralogiyanın inkişafına öz təsirini göstərmiş, həmçinin
mədəniyyət və incəsənət (memarlıq, bədii sənətkarıq) sahəsində də qiymətli abidələr yaradılmışdı.
VIII-X yüzilliklər Ərəb-müsəlman mədəniyyətinin dünya mədəniyyəti tarixindəki əhəmiyyəti
onun yaradıcılarının varlığın və insanın elmi, dini-fəlsəfi və bədii cəhətlərdən dərk olunmasında yeni
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vasitələr kəşf etməsində idi. Sonrakı dövrlərdə ərəb mədəniyyət xadimlərinin səyləri, əsasən, bu irsin
sistemləşdirilməsinə və ətraflı öyrənilməsinə yönəldilmişdi .
IX yüzillikdə Ərəb Şərqinin ensiklopedik biliyə malik alimi əl-Kindi (183-266/800-879)
məntiq, etika, riyaziyyat, musiqi nəzəriyyəsi, astronomiya, tibb, metafizika və optikaya dair yalnız
müsəlman ölkələrində deyil, İntibah dövrü Qərbində də məşhur olan 300-ə yaxın əsərin müəllifi idi.
Zamanının ikinci Aristoteli sayılan əl-Fərabinin (256-339/870-950) fikir vüsəti və təfəkkür qüdrəti
elmin çox sahələrində özünü göstərirdi. Təbiətşünaslıq, etika, məntiq, musiqi, siyasət, psixologiya əlFərabinin sevdiyi və ardıcıl məşğul olduğu elmi sahələr idi. Fəlsəfə və məntiq üzrə əsərləri ona dünya
şöhrəti qazandırmışdı. Onun “Fəzilətli şəhər sakinlərinin görüşləri” adlanan, dövlətin cəmiyyət
qarşısında vəzifələri, ictimai bərabərsizliyin səbəbləri və s. kimi mühüm siyasi problemlərin tədqiqinə
həsr edilmiş əsəri istər Şərq, istərsə Qərb aləmində utopik cəmiyyət haqqındakı fəlsəfi-bədii baxışlara
az təsir göstərməmişdir .
VIII-XII yüzilliklər ərəb-müsəlman mədəniyyətinin inkişafında sürətli yüksəliş dövrü oldu.
Çünki ərəb-müsəlman imperiyası xilafətin fəth etdiyi geniş torpaqlarda ticarət və sənətkarlıq inkişafa
başlayır. Şəhər mədəniyyəti yüksəlir, orta əsr Şərq incəsənətinin bütün ecazkarlığını özünə
hopdurmuş çoxsaylı memarlıq abidələri yaradılır, kitabxanalar, ilahiyyat elmləri ilə yanaşı dünyəvi
elmlərin də öyrənildiyi məktəblər, tədris ocaqları açılırdı.
İslam mədəniyyətinin əsas inkişaf dövrü isə tarixdə “qızıl əsr” adını qazanmış Abbasilərin
hakimiyyətdə olduğu dövrə, yəni X yüzilliyə təsadüf edir. X yüzillikdə, nəinki ədəbiyyat, həmçinin
tibb, fəlsəfə, fiqh, riyaziyyat, astronomiya, coğrafiya kimi elmlərin dirçəlişində güclü dəyişikliklər və
yeniliklər baş verirdi. X-XI yüzilliklərdə, demək olar ki, ədəbi əsərlər topluları da ədəbiyyatın sürətli
inkişafı nəticəsində, yeniləşir və dövrün yüksək pillələri ilə irəliyə doğru inamla addımlayırdı.
Vahid ədəbi dilin təşəkkülü, xüsusən, həmin dildə Qurani-Kərimin nazil olması, sanki bütün
ərəb soykökünü qəflətən ayıltmış, onun özünü tanıması üçün iri addımlar atmasına yol açmışdır. Bu
addımlardan biri, bəlkə də, birincisi ərəblərin öz dillərinin mənşəyini öyrənmək cəhdi sayıla bilər ki,
bu da istər-istəməz əvvəlki əsrlərin söz yaradıcılığını öyrənməyi tələb edirdi.
Ədəbi nümunələrin toplanması və öyrənilməsi, ilk növbədə, belə bir faktın üzə çıxarılmasına
imkan vermişdir ki, islamaqədərki poeziya yaradıcıları cəmiyyətdə çox yüksək qiymətləndirilir və
böyük nüfuz sahibi kimi tanınırdılar.
Qədim ərəblərin ədəbi yaradıcılığı şifahi olmuş və nəsildən-nəslə ötürülmüşdür: islamaqədərki
ən ilkin poeziya nümunələrinin yazılı variantı yalnız VIII yüzilliyin ortalarından, əksəriyyəti isə, hətta
IX-X yüzilliklərdən başlanır.
Poetik irsin yazıya alınması ideyasının ortaya çıxmasının əsas səbəbi Qurani-Kərimin yazıya
alınmasına və bununla əlaqədar ərəb dili haqqında daha geniş elmi biliklərin toplanmasına olan
ehtiyacdan irəli gəlmişdir.
Cahiliyyə dövründə və islamın zühur etdiyi ilk vaxtlarda yazılmış və günümüzə qədər gəlib
çıxan yazıların mövcudluğu, həmin zamanlarda ərəblərdə yazının olduğunu bir daha sübut edən ən
mühüm dəlillərdəndir. Məlumdur ki, yazılı ərəb dili, qədim ərəb dili və onun qəbilə dialektləri
əsasında təşəkkül tapmışdır.
Ərəb ədəbiyyatının kitab halına salınması məsələsi onun sonrakı tədqiqatlara cəlb edilməsinə
yol açmışdır. Yazıya alınmamış və kitaba salınmamış hansısa mətnin elmi təhlili haqqında danışmaq
absurd sayıla bilər. Hətta istənilən xalqın şifahi folklor nümunələrinin özünü belə, yazıya alınmadan
öyrənmək mümkün deyildir.
Xilafətə tabe olan digər ölkələrdəki kimi, VII-X əsrlərdə Azərbaycanda da ümumislam
mədəniyyəti inkişaf etmişdir və ərəb işğalı nəticəsində, Xilafət tərkibinə qoşulmuş bütün ölkələrdə
olduğu kimi, VII yüzilin əvvəllərindən Azərbaycanda rəsmi dövlət dilinin ərəb dili olması, bu dilin
tabeçiliyindəki xalqların ünsiyyət vasitəsinə çevrilməsi, onun çox keçmədən ədəbi-elmi yaradıcılıqda
da hakim dil olmasına gətirib çıxartdı. Azərbaycanlıların başqa Şərq xalqları ilə IX yüzildən sonra
genişlənməkdə olan və sonrakı əsrlərdə davam edən ticarət, iqtisadi, siyasi və mədəni münasibətləri
ərəb dilinin geniş yayılmasına səbəb olan ən başlıca amillərdən idi.
Araşdırmalar nəticəsində, müəyyən olunmuşdur ki, Azərbaycanın ərəb mənşəli şair və
ədiblərinin yaradıcılığı VII-VIII yüzilliklərə təsadüf edir. İki mədəniyyətin - öz milli Azərbaycan və
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ərəb mədəniyyətinin təmsilçisi olan bu şairlərdən Musa Şəhəvat, Əbu-l-Abbas əl-Əma, İsmayıl ibn
Yəsar, eləcə də onun oğlu İbrahim və qardaşı Məhəmməd haqqında IX-X yüzilliklərdə yaşamış və
yaratmış ərəb filoloqları ibn Quteybənin, Əbu-l-Abbas əl-Mübərrədin Məhəmməd əl-Mərzubaninin
və ən çox Əbu-l-Fərəc əl-İsfahaninin və başqalarının əsərlərində bu barədə bilgilərə rast gəlirik (3,
299-300).
Bütün bu araşdırmalardan belə nəticəyə gəlirik ki, yuxarıda qeyd edilən milli Azərbaycan və
ərəb mədəniyyətinin təmsilçisi olan, erkən ərəbdilli azərbaycanlı şairlər, nəinki, Azərbaycanda
doğulub və ilk təhsillərini doğma diyarda almış, həmçinin, öz xalqlarının mədəniyyətini tam
mənimsəmişdilər. Xilafətin söz ustaları sırasında görkəmli yer tutan bu şairlər vətəndən uzaqlarda
yaşasalar da, doğma diyara, doğma mədəniyyətə bağlı olmuş, bunlardan bəhrələnmişlər .

141

HEYDƏR ƏLİYEV SİYASƏTİ: MULTİKULTURALİZM VƏ
TOLERANTLIQ İDEYALARI
Xəyal Hüseynov
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası,
inzibati idarəetmə fakültəsi,
xeyalhuseynov762@gmail.com, +994507629588

MULTİKULTURALİZMİN HƏYAT TƏRZİMİZƏ ÇEVRİLƏN YOLU VƏ BU
SAHƏDƏ DÖVLƏTİMİZİN HƏYATA KEÇİRDİYİ SİYASƏTİN ROLU
XÜLASƏ
Artıq son illərdir ki, davamlı və çevik inkişaf edən ölkəmiz müxtəlif mədəniyyət və dəyərlərə sahib
olan olan xalqların birlikdə yaşadığı və qaynayıb qarışdığı parlaq mədəniyyətlərə sahib bir məkana
çevrilmişdir. İnanırıq ki, Azərbaycan hal-hazırda olduğu kimi gələcəkdə də özünü multikulturalizmin
müsbət tendensiya etdiyi dövlət olaraq qalaqcaqdır.

SUMMARY
For recent years, our country has become a place of bright civilizations with a durable and rapidly
developing country, where people of different cultures and values live and mixing together. We
believe that Azerbaijan will become a positive inclined state for multiculturalism as nowadays .
Key words: multiculturalism, tolerancy, Heydar Aliyev, Great Leader, İlham Aliyev, life style,
Mehriban Aliyeva, religion, nation, national leader, peace, respect, unity.
Çoxmədəniyyətlilik bizim xalqımızı elə formalaşdırmışdır ki, hətta xalqımızla münaqişədə
olan erməni xalqının bizimlə bir torpaqda birlikdə hal-hazırda da yaşamasına aid həqiqətlər aşkardır.
Ölkəmizin turizm fəaliyyətinin və iqtisadiyyatına qoyulan investisiyaların artması və s. amillər
multikulturalizmin Azərbaycanda kök saldığını sübut edən faktlardandır. Turizm siyasətinin
uğurunda Azərbaycana gələn turistlərin sayındakı 20% artımı da xüsusi qeyd edə bilərik.
Xalqımızın sahib olduğu multikultural və tolerantlıq dəyərlərinin beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim
edilməsində Azərbaycan dövləti ilə yanaşı, milli maddi və qeyri-maddi irsimizin dünya miqyasında
qorunmasında və təbliğində mühüm işlər görən Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətini də xüsusi
vurğulamaq lazımdır. Azərbaycanın multikulturalizm və tolerantlıq modelini dünya ictimaiyyətinə
təqdim etməyin ən yeni formasını heç şübhəsiz ki, Azərbaycan Respublikasının I vitse-prezidenti,
ölkəmizin birinci xanımı, UNESCO-nun və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyeva ortaya
qoyub. Mehriban xanım Əliyeva öz mütərəqqi və insanpərvər ideyaları ilə Pakistanda, Misirdə,
Rusiyada, Gürcüstanda, Türkiyədə və başqa ölkələrdə təhsilin inkişafına töhfələr verərək orada
məktəb tikintisi və bərpası işlərini həyata keçirib.
Azərbaycanda multikulturalizmi təbliğ etməyin ən yaxşı nümunəsi elə xalqımızın humanizm
mövqeyi tutmasıdır. Paytaxt Bakıda bizim bu mövqeyimizin, tendensiyamızın təzahürü ilə bilavasitə
qarşılaşmaq olar. Bu şəhərin bir çox beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi etdiyi dönəmlərdə xalqımızın
tolerant, səmimi və gülərüzlə digər xalqları qarşılaması və qonaqpərvərliyini nümayiş etdirməsi
Azərbaycan xalqının multikulturalizm müstəvisində mükəmməl
mövqe tutmasının bariz
göstəricisidir.
Multikultural ənənələrimizin dövlət tərəfindən qorunması işində ən vacib məsələ Ümummilli
Lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü və göstərişi ilə bu məsələnin hüquqi sənədlərdə, o cümlədən
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında əks olunmuşdur. Belə ki, multikulturalizm
siyasətinin əsasını təşkil edən tolerantlıq (dözümlülük) prinsipi konstitusiyamızda "Bərabərlik
hüququ" (maddə 25, bənd 3), "Milli mənsubiyyət hüququ" (maddə 44, bəndlər 1, 2), "Ana
dilindən istifadə hüququ" (maddə 45, bəndlər 1, 2) və başqa maddələrlə öz əksini tapmışdır.
Artıq son illərdir ki, davamlı və çevik inkişaf edən ölkəmiz müxtəlif mədəniyyət və dəyərlərə sahib
olan olan xalqların birlikdə yaşadığı və qaynayıb qarışdığı parlaq mədəniyyətlərə sahib bir məkana
çevrilmişdir. İnanırıq ki, Azərbaycan hal-hazırda olduğu kimi gələcəkdə də özünü multikulturalizmin
müsbət tendensiya etdiyi dövlət olaraq qalaqcaqdır.
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Azərbaycan olduqca əlverişli bir coğrafi məkanda yerləşir. Bura müxtəlif mədəniyyətlərin və
svilizasiyaların qovuşduğu ərazidir. Məlum olduğu kimi, ölkəmizin ərazisi müxtəlif
svilizasiyaların,mədəniyyyətlərin kəsişməsində yerləşir. Buradan böyük ipək yolu keçmiş,
ölkəmizin bu əlverişli coğrafi mövqedə yerləşməsi onun etnik-mədəni müxtəlifliyə malik olan
bir cəmiyyət kimi formalaşmasında və inkişafında mühüm rol oynamışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev multukulturalizmi dövlət siyasəti elan etməsi
ölkəmizin inkişafının tarixi həqiqətləri ilə, həm də müasir dünya sivilizasiyası məkanı və zamanı daxilində
Azərbaycanın davamlı inkişaf tələbatları ilə elmi cəhətdən də əsaslandırılıb.
Dövlət İdarəçilik Akademiyasında Multikulturalizm siyasəti ilə bağlı keçirilən müzakirədə professor
Etibar Nəcəfov da qeyd edib ki, ölkəmizin xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri dünyada
mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoqun təşviqidir. Bu istiqamətdə Azərbaycan böyük uğurlara
imza atıb. Son zamanlar bir – birinin ardınca ölkəmizdə baş tutan beynəlxalq səviyyəli tədbirlər bunun
bariz nümunəsi sayıla bilər.
Bəzi xalqların nümayəndələri bu və ya digər dövlətlərin milli mədəniyyətinə nə assimilyasiya, nə də
inteqrasiya olmağı arzu edirlər. Bu vəzifənin həlli üçün bütün dünyada “Homo sapiens” tipli insandan
“Homo culturalies” tipli insana keçid beynəlxalq proqramının bütün dünyada işlənib hazırlanması və
tətbiq edilməsi zəruridir. Bu baxımdan Azərbaycan multikulturalizm ənənəvi siyasətinin çox yaxşı
modelidir. Multikulturalizmdən imtina edilərsə, bütün dünyada fobiya, qarşıdurma, milli və dini
münaqişələrin baş verməsi daha çox müşahidə olunar.
Müsəlman, xristian və yəhudi əhalisinin nümayəndələri arasındakı tolerant və ehriban münasibətlər
Azərbaycan xalqının humanist mədəniyyəti üçün hər zaman səciyyəvi olub.
Müasir dünyanın milli-dini zəmində toqquşmalar, məzhəb savaşları, dövlətlərarası etimadsızlıq halları ilə
üz-üzə qaldığı bir vaxtda Azərbaycandakı milli həmrəylik və xalqlar arasındakı dostluq qürurverici bir
haldır. Multikultural ənənələrə sadiq müstəqil Azərbaycan, mədəniyyətlərin dialoqunun inkişafına,
mədəni müxtəlifliyin qorunub saxlanması və sivilizasiyalar arasındakı qarşılıqlı münasibətlərin
tənzimlənməsinə hər zaman öz töhfələrini verməkdədir.
Azərbaycan Respublikasının multikulturalizm siyasəti sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlər onun beynəlxalq
münasibətlər sistemində uğurlu xarici siyasət fəaliyyatinin əsas səbəblərindən biridir.Bunun məntiqi
nəticəsi kimi Azərbaycan dünyanın multikulturalizm mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir. Artıq dünyada
“Azərbaycan multikulturalizmi” “Multikulturalizmin Azərbaycan modeli” terminləri geniş istifadə
olunur.
Hazırda ölkəmizdə Din-dövlət münasibətlərindəki uğurlu siyasəti Azərbaycan Respublikasının Dini
Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi həyata keçirir. Yaxın keçmişdə də bu siyasətin təbliği və inkişaf
etdirilməsi üçün Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin imzaladığı sərəncamı da xüsusi qeyd edə bilərik. Amma təəssüflə onu da qeyd etmək
lazımdır ki, Azərbaycanın sürətli inkişafı, ölkədəki sabitlik, vətəndaş həmrəyliyi, dini və milli tolerantlıq
mühiti bəzi daxili qrupların və xarici qüvvələrin, müəyyən əcnəbi dairələrin maraqlarına cavab vermir.
Azərbaycan dövləti isə buna müvafiq olaraq ölkədəki dini ibadət azadlığından və multikulturalist
mühitindən sui-istifaədə etməyə cəhd edən müxəlif təriqətlərin anti-milli fəaliyyətinə qarşı qəti və
barışmaz mövqe nümayiş etdirir.
Bütün deyilənlərdən belə nəticə hasil olur ki, respublikada Prezident İlham Əliyev tərəfindən elan
olunmuş multikulturalizm siyasətinə yardım edən yeni proqramların, layihələrin işlənib hazırlanması və
reallaşdırılması daima davam etdirilməlidir.
Beləliklə, mənfi halların yaranmaması üçün Prezident İlham Əliyevin müxtəlif mədəniyyətlərin
dəyərlərinə ölkəmizdə yüksək səviyyəli sayğı ilə münasibət göstərilməsi naminə multikulturalizm siyasəti
üzrə potensial layihələr, tədbirlər daima həyata keçirilməli və təşviq edilməlidir...
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Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)
nailayusifova@yahoo.com(050)5202599
Кeywords: education, ability, habit, training, theme
Məlumdur ki,təhsilin əsas məqsədlərindən biri hərtərəfli inkişaf etmiş insanın yüksək
səviyyədə,elmi potensiala malik,rəqabətədavamlı tərbiyə olunmasıdır.Müasir dövrdə
şəxsiyyıtyönümlü təhsil siyasəti bu amili bir qədər də önə çəkir.Hərfi mənada tərbiyə
haqqında olan elm- pedaqogika elmi, eyni zamanda təlim və yeni metoddur.Təhsil və inkişaf
isə müəyyən kateqoriyalardan bəhs edir.Öyrədən və öyrənənin qarşılıqlı məqsədyönlü
fəaliyyəti olan təlim prosesi təhsil almaqla tərbiyələnib, psixoloji cəhətdən inkişaf etmək
üçün başlıca vasitədir.Təlim prosesinin mahiyyəti, məzmunu, prinsipləri metodları və
təşkilat formalarını didaktika müəyyənləşdirir."Didaktika"- yunan sözü olub, -"öyrədirəm"
deməkdir.Bu sözü ilk dəfə alman pedaqoqu V.Ryaşke (1571-1635),çex pedaqoqu
Y.A.Komenski (1592-1670) elmə gətirmişlər.Dialektik proses olan təlimin özünəməxsus
daxili ziddiyyətləri vardır.Ən mühüm cəhət ondan ibarətdir ki, həmin ziddiyyətlər
hərəkətverici qüvvəyə malikdir.Məsələn; müntəzəm olaraq mürəkkəbləşən tələbləri
öyrənənlərin imkanları arasında yaranan ziddiyyətlərdə təlim daim əqli inkişafı qabaqlayır.
Müstəqil dövlət quruculuğu sahəsində yüksək intellektual səviyyəli şəxsiyyətlərin
yetişdirilməsi təhsil sahəsində çalışan pedaqoqların qarşısında duran ən mühüm
vəzifələrdəndir. Bu məqsədlə strateji sahə olan, təhsildə dövlət proqramı səviyyəsində çox
ciddi islahatlar həyata keçirilir.Ümumxalq əhəmiyyətli problemin uğurlu həlli təlimin
imkanlarından səmərəli istifadə olunmasından asılıdır.Geniş məfhum olan təlimin
keyfiyyəti, yerinə yetirilmə dərəcəsi öyrənənlərdə bilik, bacarıq və vərdişlərin formalaşması
ilə müəyyən olunur.Bilik, ağlın başlıca meyarı,, bacarıq və vərdişlər isə onun əsas
göstəriciləridir.Təlim mərhələli olduğundan, burada öyrədənlər hər hansı mövzunu
mənimsətməyin ardıcıllığını diqqət mərkəzində saxlamalıdırlar. Tədris olunan bütün fənlər
üçün demək olar ki, tədris mövzularını mənimsənilməsi mərhələləri əsasən eynidir.
Pedaqoji ədəbiyyatlarda təlimin qanun və qanunauyğunluqlar haqqında müxtəlif
fikirlər vardır.O, təlimin qanunauyğunluqlarını təlimin ünsürləri (müəllim və tələbə
fəaliyyəti, təlimin məzmunu, vəzifələri, maddi-texniki və mənəvi-psixoloji mühüt)
arasındakı
qarşılıqlı
əlaqə,
asılılıq
əsasında
yaranmış,
rabitələr
üzrə
səciyyələndirir.Məsələn,tədris mövzusunun xarakterindən asılı olaraq tətbiq edilən təlim
üsullarının müxtəliflik dərəcəsi artdıqca mənimsəmə səviyyəsi yüksəlməsi təlimdə
qanunauyğunluq adlandırır.Qanun şəklində isə belə ifadə olunur: təlim üsullarının
müxtəlifliyindən mənimsəmənin asılılığı qanunu.Təlimin qanunauyğunluqlarım bilmədən
bilik, bacarıq və vərdişlərə öyrənənlərin yiyələnmələri, onların psixoloji cəhətdən inkişafını
təmin etmək çox çətin olar. Digər tərəfdən bilmək lazımdır ki, təlimin prinsipləri məhz
həmin qanunauyğunluqlara söykənir. Prinsip latın sözü olub, başlıca tələb mənasında
işlənir.Təlimin keyfiyyəti, onun prinsiplərindən düzgün istifadəsindən asılıdır.Qısa şəkildə
öyrədən və öyrənənin birgə fəalliyyətinin səmərəli qurmağa imkan verən didaktik ideyalar
təlim
prinsipləri
adlanır.Konkret
olaraq
hansı
tələbləri
təlim
prinsipləri
adlandırmaq,miqdarını müəyyən etməkdə pedaqoqların düşüncələri fərqlidir.Təlimin
prinsiplərini səciyyələndirilməsi baxımından problemi təhlil etmək günün reallığı ilə
səslənir. Bura daxildir:təlimin həyatla əlaqələndirilməsi, təlim üçün münasib şəraitin
yaradılması, fərdi xüsusiyyətlərin nəzərə alınması, təlimdə əməkdaşlıq,şüurluluq və
fəallılıq, təlimdə elmilik, təlimin tərbiyələndiricililiyi,təlimdə əyanilik,müxtəlif üsullardan
istifadə,bilik və bacarıqların möhkəmləndirilməsi.Təlim mərhələlərinə uyğun olaraq
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müəllimin rəhbərliyi altında tələbələrin müəyyən elmə,biliklərə,bacarıq və vərdişlərə
yiyələnməsinə,milli-vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması və inkişaf etməsi yollarına
təlimin üsulları deyilir.
Pedaqoji prosesə rəhbərliyin funksiyalarından biri də təlimdə öyrənənlərin tədris və
idrak fəaliyyətinə nəzarətin təşkilidir.Təlimdə nəzarət zamanı müəllimin öyrənən tərəfindən
cavablandırdığı hər hansı anlayışın nə dərəcədə düzgün olmasının müəyyən etməklə özünün
humanist münasibətini, demokratik yanaşmasını nümayiş etdirmiş olur.Təlim prosesində
tələbələr tərəfindən yol verilən səhvlərə müəllimin reaksiyası son dərəcə səmimi
olmalıdır.Uzun illərin müşahidələri göstərir ki,bir çox hallarda cüzi xətalara dözməyən
müəllimlər,əsəbilik nümayiş etdirməli olurlar.Təlimdə nəzarət zamanı müəllim xeyirxah
olmalı və müntəzəm olaraq öyrədənləri mövzu ilə əlaqədar düşünməyə
yönəltməli,dərketmə,düşünmə,müstəqil işləmək,nöqsanları müəyyənləşdirmələri barədə
məlumatlandırmalıdır.Nəzarətin məzmunu tədris olunan fənnin xarakterindən və dərslərdən
asılı olaraq dəyişir.Məsələn, nəzəri biliyin praktik işlərə tətbiqi üzrə bacarıqları aşkar etmək
istəyən müəllim təcrübələr təşkil edir.Təlimdə nəzarət öyrənənin daxili aləmini açır-bu vaxt
müəllim-onların nitq qabiliyyətinə, mühakimə yürütməyrinə, təhlil aparmalarına, müqayisə
etmək bacarığına, məntiqli danışığına və bir çox keyfiyyətlərə xüsusi diqqət
göstərməlidir.Nəzarətlər cari, tematik, dövrü, yekun, test formasında olur.
Təlimdə müvəffəqiyyətin qiymətləndirilməsi pedaqoji prosesin mahiyyətinin onun
istehlakçının maraq və tələbatına nə dərəcədə cavab verdiyini müəyyən edən
meyardır.Fikrimizcə elektron hesablayıcı maşınlar, test proqramlarının təlim prosesinə geniş
tətbiqi, təhsilin yeni texnologiya üzərində qurulması belə neqativ hallan əsasən aradan
qaldıracaqdır.Bilik, bacarıq və vərdişlərin qiymətləndirilməsi zamanı müəllim bir çox
pedaqoji tələbləri kompleks şəkildə nəzərə almalıdır.Təhsilin məqsədi,vəzifələri,məzmunu
və üsulları-təlimin təşkili sistemində toplanmışdır.Həmin sistemdə uzun inkişaf yolu keçən
dərs, aparıcı yer tutur.Təlimin əsas təşkilat forması olan dərs mühüm xüsusiyyətləri ilə
səciyyələnir.Dərsdə qarşılıqlı fəaliyyət bır-biri ilə şərtlənir və müəllimin rəhbərliyi altında
tələbələrin fəaliyyət tərzləri dəyişir.Dərsin quruluşunun daxili mexanizmini mahiyyətini də
elə burada axtarmaq lazımdır.Hər hansı bir dərsə verilən pedaqoji tələblər yerinə yetirildikdə
müsbət
nəticə
verir.Dərsdə
didaktik
quruluş
müəyyən
olunmaqla
yanaşı
təhsilverici,tərbiyəedici və inkişafetdirici təsirlər vəhdətdə həyata keçirilməlidir.
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Dastanların süjet strukturu haqqında
(M.H.Təhmasibin araşdırmaları əsasında)
Osman Ənvər oğlu Musayev
OYU-nun Dillər kafedrasının baş müəllimi
Açar sözlər: dastan, sujet, poetika, struktur, folklor
Azərbaycan dastanları fərqli semiotik kodlara və strukturlara malik ədəbi-bədii hadisələrdir.
Ona görə də, fərqli dünya modelləri formalaşdıran, fərqli semiotik kodları əks etdirən mifoloji və
tarixi strukturların, o cümlədən, sujet tiplərinin izahı fərqli yanaşmalar tələb edir. Qərb
strukturalizmində mətn təhkiyəsinin strukturunun müəyyənləşməsi mətnin öz daxilində baş verən
hadisədir. Təhkiyənin bir struktur kimi qavranılması-onun süjetinin gedişatının izlənilməsi ilə deyil,
təhkiyənin “bağ”ını təşkil edən üfiqi əlaqələrlə yanaşı, implusiv şəkildə mövcud olan şaquli
proyeksiyanı da sezməklə əlaqədardır. Oxuma- əvvəlki sözdən bir sonrakı sözə ardıcıl keçid deyil,
özlüyündə bir cərgədən başqa bir cərgəyə keçiddir. Cərgələr nəzəriyyəsi elementlər arası ikili
münasibətə əsaslanır: distributiv (bir cərgənin elementlərinin aralındakı əlaqələr) və interaqrativ
(fərqli cərgələrin elementləri arasındakı münasibət) (bu haqda bax:1,392). Məna törətməyən
distributiv münasibətləri bir kənara qoyan fransız ədəbiyyatşünası R.Bartın struktur analizinin
məqsədi təsvirin bir neçə planını seçmək və onların iyerarxik (inteqrativ) prespektivdə izləməkdir.
S.Todorov isə mətn strukturunda iki mühüm cərgəni-personajların məntiqi hərəkətləri və onlar
arasında sintaktik əlaqədən ibarət, təhkiyənin predmeti kimi çıxış edən hekayə olunanın cərgəsi və
təhkiyəvi kursu müəyyənləşdirir. Onun struktur təhlillərində təhkiyəvi diskurs zaman, növ və forma
kimi differensiyalara malikdir. R.Bartın üçcərgəli mətn strukturunun təhlili funksional, hərəkət və
təhkiyə cərgələrində gerçəkləşir. Ayrıca onlar öz aralarında ardıcıl interaqtiv münasibətlər
sərgiləyirlər: funksiya-hərəkətlə, hərəkət təhkiyə ilə tamamlanır. Mətnin struktur təhlilində ilk məqam
mətn seqmentlərini (formalistlərə görə sujet elementlərinin) müəyyənləşdirməkdir. İstənilən sistem
təkcələrin kombinativ yığımıdır (3). R.Bartın fikrincə “mətnin çeşidlənməsi reallaşmış mətnin
xronotop differensiyası ilə əlaqəli deyil və ya başqa sözlə, mətn müstəvisində tarixi inkişaf real mətni
çeşidləyən dominant faktor deyil... Mətni çeşidləyən başlıca faktor şüurun gerçəkliyə münasibətinin
differensiallaşmasıdır... hər bir dünyagörüş və dünyaduyum sistemi ona uyğun mətnlər törədir” (bax:
1, 76).
Azərbaycan dastanlarında sujetlərin tipoloji öyrənilməsində görkəmli folklorşünas
M.H.Təhmasibin araşdırmalarının müstəsna rolu vardır.
M.Təhmasib ənənəvi olaraq dastan strukturunu belə müəyyən edir: “Aşıq tərəfindən ifa edilən
hər bir dastan, əgər belə bölmək mümkündürsə, üç hissədən: ustadnamə, dastan özü, bir də sondakı
duvaqqapmadan ibarət olur” (4, 62). Demək olar ki, bu struktur bölgüsünü digər tədqiqatçılar da
dəstəkləmişlər. M.Cəfərli də öz tədqiqatında yazır: “ Azərbaycan dastanının əsas kütləsində
“ustadnamə-dastan özü- duvaqqapma” şəklində sıralanma mexaniki hadisə deyildir. Bü düzülüş sırası
oturuşmuş dastançılıq ənənəsi olmaqla dərin semantikaya malikdir” (2,13). Ustadnamələr adətən
süjetönü mərhələ kimi qəbul edilir. Görkəmli folklorşünas M.Təhmasib bu fikirdədir ki, aşığın əsas
dastana başlamazdan əvvəl dediyi ustadnamə hikmətamiz aforizmləri, ağıllı məsləhətləri dinləyicilərə
çatdırmaq, onları tərbiyələndirmək kimi nəcib məqsədlərə xidmət edir. Elə bu mənada da məhəbbət
dastanlarının süjetönü mərhələsini təşkil edən və ustadnamələrdən ibarət olan hissə bu dastanlar üçün
kifayət qədər xarakterik məzmun daşıyır. Çünki həmin ustadnamələrdə verilən müdrik kəlamlar və
nəsihətamiz fikirlər həm dinləyiciləri özünə cəlb edir, həm də dinləyici onların məzmunu ilə dastanın
məzmun və ideyası arasında müəyyən bağlılıqları asanlıqla sezir və duyur. Bu da onu göstərir ki,
məhəbbət dastanlarındakı süjetönü mərhələ ilə süjetin, yaxud süjetin əsas mərhələlərinin üzvi bir
əlaqəsi vardır.
Belə ki, dastan ənənəsinə görə, məhəbbət dastanlarının əvvəlində bir-birinin ardınca üç
ustadnamə verilir. Ustadnamələr hikmətamiz səciyyə daşıdığına görə həm dinləyicilərin diqqətini
cəlb edir, həm də dastanın məzmununda rast gəlinəcək hadisələrə işarə edilir.
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M.Təhmasibin dastanla bağlı nəzəri görüşləri Azərbaycan və müəyyən qədər rus
folklorşünaslığının o dövrdə reallığını əks etdirir. Onun epik sujetlə,dastan strukturu ilə bağlı
ümumiləşdirmələri terminoloji cəhətdən “yüklənməmişdir”. Dastan mətninə istinadən motivlər bir
sistemə salınır və tipoloji müqayisəli təhlilə cəlb olunur. Onun monoqrafiyası ümumiləşdirilmiş
fikirlərin məcmusudur. M. Təhmasibin tədqiqatlarında dastanlar toplanır, sistemləşdirilir, tərtib edilir,
təhlil olunur.
Ümumiyyətlə, sistemli yanaşma, müxtəlif dastanların sujet-motiv üzrə oxşarlığı üzə çıxarılır,
paralellər aparılır, məzmun-forma səviyyəsində dərin variant və invariant münasibətlərini
tənzimləyən, sujet morfologiyasını təşkil edən struktur elementləri aşkarlanır. M.Təhmasibin rus
formalistlərinin, xüsusən də V.Proppun araşdırmalarına münasibəti ayrıca tədqiqat mövzusudur.
M.Təhmasibin elmi yaradıcılığında dastan mətni bütöv sujet sistemidir. Bu sistemə
personajlarla bərabər, “duvaqqapma” və “ustadnamə” daxil edilir. Dastanda nəzmlə nəsrin
növbələşməsi prinsipini sujetqurma prinsipi kimi təqdim edir. Onun fikrincə, nəzm və nəsrlə ifadə
olunma dastan sturukturunda iki müxtəlif daxili strukturu formalaşdırır. Dastanın “yurd” hissəsində
hadisə, əhvalat, macəra sadəcə nəql olunur, danışılır, təhkiyəvi dillə, yəni nəsr texnologiyası ilə ifadə
edilir. Dastan personajları arasındakı dialoqların əsasını təşkil edən müraciətlər, münasibətlər,
məhəbbət, iztirab, həyəcan, kədər, sevinc duyğuları, addəyişmə və müşairələr isə qoşmalarla, yəni
nəzm texnologiyası ilə öz əksini tapır. Məhz bu tip ifadə texnologiyası dastanı nağıldan fərqləndirən
əsas göstərici kimi çıxış edir.
Dastan sturukturunu formalaşdıran nəzm-nəsr növbələşməsi, dastan təhkiyəsinin olmuş
hadisə, tarixi həqiqətə uyğunluq üzərində qurulması kimi faktlar nağıl üçün keçərli deyil. “Qara
nağılın” “uydurma”, “yalan”, “quraşdırma” əsasında formalaşan strukturunda nəsr yeganə özünü
ifadə formasıdır. Dastanların nağıl motiv və sujetləri əsasında yarana bilmə qabiliyyətini də unutmur,
dastanlarla bağlı təhlillərdə həmin nağıl qatını- skleti aşkara çıxarmağa çalışır. Dastan-oxucu və nağıloxucu kontekstləri arasında fərqlərlə bağlı fikirlərini pişrov və ustadnamələrin müqayisəsi yolu ilə
izah etməyə çalışır. “Pişrov” nağıl dinləyicisini fantastika, fantaziya və xəyal aləminə səyahət üçün
hazırlayan bədii priyom funksiyası daşıyır (3,66).
Qeyd etdiyimiz kimi, M.Təhmasib məhz, dastanın üç hissəli tərkibi- ustadnamə,
dastan özü, duvaqqapma- arasındakı əlaqələrin semantik səviyyəsinə diqqət yetirir., sujetlə, təsvir
edilən hadisə ilə əlaqəsi olmayan başlanğıc və son kimi çıxış edən parçaların rolunu müəyyən etmək
üçün geniş təhlillər aparır. Süjetlə əlaqəsi olmayan əlavələrin dastan strukturuna daxil edilməsinin
məqsəd və prinsiplərini müəyyən edir. Qəmli, kədərli bir dastanın ortasında şən, yumoristik bir
nağılın daxil edilməsini adresant-adresat arasındakı münasibətlərlə bağlayır. Bu da sinkretik
xarakterli dastançının dastan mətnində oyunçu-aktyor, rejissor kimi iştirak qatını üzə çıxaran
cəhətlərdən biri kimi qəbul edilir. Duvaqqapma dastan strukturunda Təhmasibə görə, iki funksiyaya
malikdir. Birincisi, dastanın müəllifliyini təsdiqetmə vasitəsidir, ikincisi, dastanda məzmun xəttinin
tamamlanması, son akkordun vurulması funksiyasını daşıyır. Fikrimizcə böyük alimin bu tezisi
problemə bir qədər sadəlövh yanaşmadır.
M.Təhmasib dastan sujet ilə qəhrəmanın mübarizəsi motivini xüsusi vurğulayır və qəti
əmindir:“Hər bir dastan, desək, mübarizədən ibarətdir”. M.H.Təhmasib mübarizə motivinə daha çox
məhəbbət dastanlarının sujetində funksiyasına diqqət yetirir. (5, 70). Onun fikrincə, məhəbbət
dastanlarımızın demək olar ki, hamısının, “Kitabi-Dədə Qorqud” və “Koroğlu” kimi qəhrəmanlıq
dastanlarımızın da bir sıra boy və qollarının əsas məzmunu, yəni sujeti qəhrəmanın öz butasına
çatmaq uğrunda apardığı mübarizənin təsvirindən ibarətdir. Bu sujeti, əhvalatı, əsasən, dörd hissəyə
bölmək olar:
-Qəhrəmanın anadan olması və ilk təlim-tərbiyəsi
-Qəhrəmanların, yəni Aşiq və Məşuqənin buta almaları
- Qabağa çıxan maneələr və onlara qarşı mübarizə
- Müsabiqə və qələbə (5, 72)
Məlumdur ki, rus formalistlərindən ( eyni zamanda strukturalist) V.Propp arxetipik modelləri
tətbiq etməklə, bütün nağılları əhatə edəcək 31 funksiya müəyyənləşdirmişdir. Əlbəttə, məhəbbət
dastanlarından fərqli olaraq, “Kitabi-Dədə Qorqud” və “Koroğlu” dastanlarında süjet mərhələləri
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hadisələrin inkişafında keçici həlqələr olsalar da, fərqli xüsusiyyətlərə malikdir. “Kitabi-Dədə
Qorqud” düzgün nöqtələri (zavyaska) fərqli şəkildə “zühur etdirilir”. Burada konfliktin gərginliyi
bilavasitə sınaqlarla və yasaqlarla bağlıdır.
M.Təhmasib dastanlarda qəhrəmanın sujet-daxili hərəkətinə diqqət yetirmişdir. Qəhrəmanın
məkanlararası hərəkəti bəzən fiziki anlamda deyil, düşüncə sferasında həllini tapır. “Nağılçı dili
yüyrək olar”, “az getdilər, üz getdilər, dərə-təpə, düz getdilər” kimi formullar qəhrəmanın məkan
başına çatmasını şərtləndirir.
Göründüyü kimi, M.H.Təhmasib dastan süjetini məhz inkişafda götürülmüş epik sxemlər kimi
təsvir edir və bütün mərhələləri dastan süjetinin inkişaf dinamikası boyunca araşdırır.
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«Особенности использования системной модели SCORE в
психологическом консультировании для диагностики и коррекции
патологической стратегии»
Мустафаевой Мариам Абдуррахман кызы
Университет Одлар Юрду
В данной работе проводится анализ особенностей применения системной модели
SCORE в диагностике и коррекции патологической стратегии клиента с психосоматическим
симптомом.
Раскрывается возможность использования соматического симптома, как ключа к
выявлению и описанию патологической стратегии.
Описываются качественные характеристики и критерии применения каждого шага
техники, в случае предъявления клиентом соматического симптома в качестве проблемного
состояния.
Объектом исследования является клиент психолога-консультанта, предъявивший в
качестве проблемного состояния соматический симптом ( дискомфортное или болевое
ощущение в теле)
Предмет исследования - патологическая стратегия, сформировавшаяся в результате
травматического опыта, одним из симптомов проявления которой является дискомфортное
или болевое ощущение в теле.
Метод исследования - системная модель нейро-лингвистического программирования
SCORE, методы структурной психосоматики.
Основная гипотеза - в системном подходе к диагностике и коррекции патологической
стратегии с помощью модели SCORE, соматический симптом служит основным ключом к
определению патологической стратегии, сформировавшейся под влиянием травматического
опыта.
Краткое описание модели
Модель SCORE - это модель для описания причинно-следственной организации опыта и
эффективного сбора информации.
Это системная модель, так как построена она на основе системного мышления.
Системное мышление позволяет выявить любой элемент многомерного пространства
решаемой с помощью модели SCORE задачи. Помимо определения и измерения симптома
проблемного состояния, системное мышление проясняет результаты и эффекты от решения
поставленной задачи, обнаруживает причины настоящего проблемного состояния и находит
потенциальные ресурсы для получения нужного результата. (8)
История создания модели и ее преимущества
Модель SCORE была разработана в 1987 г. Р. Дилтсом и Т. Эпштейном.
Во время проведения супервизорских семинаров для НЛП-практиков, Дилтс и Эпштейн
заметили, что интуитивно они организуют свой подход к проблеме таким образом, что это
позволяет решить ее намного эффективнее, нежели используя общепринятые методы.
Традиционный алгоритм решения проблемы включал в себя определение текущего
(проблемного) состояния, желаемого состояния и шагов, которые приведут к желаемому
состоянию (цели).
Дилтс и Эпштейн усовершенствовали этот алгоритм, определяя симптомы и причины
текущего (проблемного) состояния, и уточняя характеристики желаемого состояния более
конкретным результатом (который чаще всего описывается в терминах нижних логических
уровней - окружения и поведения) и эффектами от этого результата (более высокие логические
уровни). Создатели модели также выделяли в поле проблемы ресурсы, необходимые для того,
чтобы шаги к решению проблемы и достижению цели были возможны. (8)
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УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДЕЛИ SCORE
Универсальность модели SCORE заключается в том, что она работает со структурой. Это
позволяет описать задачи любого контекста и любого уровня сложности. Данная модель с
успехом может быть использована в психотерапии, коучинге, PR-менеджменте, рекламе,
бизнесе, медицине, в организации научных исследований.
Несмотря на то, что традиционно она считается моделью для сбора информации, часто
этой информативности бывает достаточно для того, чтобы решение определилось уже в
процессе сбора информации, даже без применения других техник.
Сама структура SCORE такова, что в процессе работы она
преобразует проблему в разрешимую задачу.
Помимо грамотно выделенных аспектов минимального сбора информации,
эффективность модели состоит еще и в возможности совершать изменения и идти к цели,
затрачивая минимальное количество времени и шагов.
SCORE на линии времени (ЛВ)
Более эффективным применением SCORE в психологическом консультировании
является соотнесение ее с временной линией. При этом каждый элемент модели соответствует
определенному времени.
Дополнительная возможность, которая появляется при использовании SCORE на линии
времени - это пространственные и временные якоря, помогающие в работе с состояниями
клиента, и способствующие его осознаванию себя в разных контекстах, в разные периоды
своей жизни.
Преимущество этого варианта модели заключается также в том, что сама по себе она
может быть использована как техника. В таком представлении она может быть использована
на первой консультации, когда мы собираем основную информацию о клиенте и его проблеме,
а также на этапе, когда консультант не может определиться с тем - как в данный момент
работать с предъявленной проблемой.
Особенностью применения модели SCORE на линии времени является дополнительная
позиция - матапозиция. Это позиция независимого наблюдателя (3-я позиция в НЛП),
необходимая для разделения информации и состояний. Наличие этой дополнительной
позиции также способствует отслеживанию клиентом своих состояний.
Несмотря на то, что в данной работе модель SCORE описана линейно, сама она является
объемной моделью. То есть каждый аспект проблемы - каждый шаг, заключает в себе и все
остальные ее аспекты. SCORE на линии времени - это линейный вариант модели, который
может быть использован в качестве техники. Помимо всего остального, он полезен тем, что
структурирует в сознании клиента понимание задачи, которую он перед собой ставит, и всех
ее аспектов. (8)
Симптом в модели SCORE
Как правило, симптом - это внешнее проявление патологической стратегии, которая
характеризуется несколькими аспектами - почти одновременно возникающими чувствами,
мыслями, ощущениями в теле, паттернами поведения. Но чаще всего клиент предъявляет
какой-то один аспект - тот, что лучше осознает.
Симптом, как дискомфортное или болезненное проявление в теле является главным
осознаваемым и предъявляемым аспектом проблемы психосоматического клиента. И уже на
его основе мы выявляем остальные ее аспекты.
Важно понимать, что любая патологическая стратегия, с чем бы она ни была связана, и
какие бы ее периферические проявления не выходили на передний план - будь то соматическая
или психическая болезнь, поведенческое отклонение, психоэмоциональная акцентуация,
всегда сопровождается, в том числе, и рядом телесных зажимов, образующих вполне
определенную систему. Таким образом, телесная метафора может быть вычленена и осознана
всегда. (7)
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Результаты и эффекты
Результат - это конкретные цели или желаемые состояния, которые должны прийти на
смену симптомам. (4)
Эффекты - последствия достижения результата для самого клиента и для его значимого
окружения; состояние в будущем, когда результат уже достигнут. Эффекты могут быть как
позитивными, а значит усиливающими мотивацию к достижению результата, так и
негативными - противоречащими вопросам экологии. (4)
SCORE, будучи моделью нейро-лингвистического программирования, как и само это
направление практической психологии, ориентирована, прежде всего, на результат. Поэтому
этап формирования результата и эффектов в этой модели имеет место всегда. При этом
результат формулируется сразу после выявления структуры симптома.
Процесс формулирования результата выполняет две важные функции в
консультировании:
- во-первых, трансформирует в восприятии клиента его проблему в разрешимую
задачу.
- во-вторых, помогает сформулировать корректный запрос клиента к консультанту.
Как правило, сам клиент испытывает трудности с формулировкой своего запроса к
консультированию. Если бы он четко осознавал чего хочет, и какой результат ему нужен, то,
возможно, не обратился бы за психологической помощью.
В случае, когда симптомом выступает соматическая проблема, корректный запрос
сформулировать еще сложнее. Логично предположить, что для такого клиента хорошим
результатом будет исцеление от болезни. Реальный же результат будет зависеть от нескольких
факторов - компетентности и профессионализма консультанта, корректного запроса, а так же
от намерения и мотивации самого клиента.
Исследование причин в модели SCORE
На этом этапе исследуются причины проблемного состояния.
Причины - это основные элементы, отвечающие за создание и поддержание симптомов.
Как правило, они менее очевидны, чем порождаемые ими признаки. Это жесткие способы
восприятия ситуации или устаревшие убеждения, ведущие к конфликту или замешательству.
(4)
НЛП, в отличие от других направлений практической психологии, практикует
эффективное и экономичное решение поставленных задач за минимальный срок, используя
минимальное количество шагов. В модели SCORE уделяется внимание причинам, и они
исследуются только в тех случаях, когда это действительно необходимо. Это связано так же с
тем, что НЛП является результат-ориентированным направлением практической психологии,
в котором большее внимание акцентируется на грамотном формировании нужного результата
в проблемной ситуации и поиске эффективных ресурсов для его реализации.
Таким образом, шаг "Причины" в работе с применением модели SCORE иногда просто
опускается. В тех же случаях, когда причины исследуются, изучается не их содержание, а
способ их создания.
В консультировании психосоматических клиентов, как правило, приходится работать и
с причинами. Изменением проблемного состояния психосоматического клиента на желаемое,
без исследования способа его создания, занимается традиционная медицина. Она практикует
симптоматическое лечение. Часто это не приводит к избавлению от симптома, так как
симптоматическое лечение не дает ресурса для осознания и отреагирования подавленных
чувств и изменения патологических паттернов поведения.
Процесс направления внимания консультируемого в прошлое - в моменты и ситуации,
когда симптом проявлялся наиболее интенсивно, необходим для выявления патологической
программы и запускающих ее триггеров. В целях коррекции патологическй программы, особо
важной является самая ранняя травматическая ситуация, сформировавшая структурный
дефект - патологический импринт (аудиально-визуальную склейку).
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Ресурсы
Ресурсы - элементы опыта, наличие которых позволяет выйти из настоящего положения;
они делают возможным переход из настоящего положения в желаемое. (4)
Симптом сигнализирует о какой-то неудовлетворенной базовой потребности. Ресурс
позволяет достичь фазы удовлетворения этой потребности без симптома. (8)
Ресурсы могут быть внешними (люди, финансы, книги, орудия труда и другие) и
внутренними (способности и навыки, состояния, паттерны поведения и другое). (8)
В модели SCORE ресурсы определяются на двух этапах - на этапе формирования
желаемого результата и на этапе исследования причин. Если в работе причины не
исследуются, то ресурсы подбираются только для желаемого состояния. (8)
В работе с психосоматическим симптомом причины, как правило, исследуются.

Ресурсы этапа формулирования результата
После формулирования корректного запроса и моделирования результата консультант
спрашивает клиента о том, что препятствует сейчас его достижению и просит назвать
необходимые для его достижения ресурсы.
Если работа проводится н ЛВ, то в этом случае поиск ресурсов идет в мета-позиции.
Для каждой ситуации человек находит свои - только ему нужные ресурсы.
Вся работа в психологическом консультировании и психотерапии, как правило,
направлена на преодоление кризиса идентичности, развитие у человека способности брать на
себя ответственность за свою жизнь и свои решения и на обретение внутренних ресурсов. На
стадии формирования результата ресурс может быть как внутренним, так и внешним. Однако,
поиск доступа к внешним ресурсам (например, деньги, нужные люди) нередко приводит к
необходимости развивать ресурсы внутренние. Так, деньги надо суметь заработать, а с
нужными людьми суметь построить эффективную коммуникацию.

Ресурс в коррекции патологической стратегии
Совсем иначе дело обстоит при поиске ресурсов на этапе определения причин
возникновения патологической стратегии и соматического симптома.
Для маленького ребенка такой ресурс может быть только внешним. У него нет
собственного ресурса для того, чтобы скомпенсировать для себя ситуацию, в которой
нарушаются его границы . Малыш полностью зависим от родителей, один из которых чаще
всего, прямо или косвенно, является источником травматического опыта. А это означает, что
в момент травмы ребенок не может рассчитывать на их помощь.
Опыт работы с психосоматическими клиентами показывает, что существуют некоторые
закономерности, как в определении причин, так и в выявлении ресурсов для их преодоления.
Закономерность эта связана с тем, что основной причиной подобных расстройств является
запрет (который становится внутренним запретом) на осознание и проявление чувств. А
значит основным ресурсом выступает разрешение на осознание и проявление этих чувств.

Заключение
В данной статье затронуты вопросы особенностей использования системной модели
SCORE для диагностики и коррекции патологической стратегии, сформированной в
результате травматического опыта.
Анализ особенностей использования модели SCORE для выявления патологической
стратегии показал, что каждый шаг этой модели, применяемой в данном контексте, имеет свою
специфику.
Выше уже было упомянуто о необходимости выявления и разрушения аудиальновизуальной склейки, которая, собственно и представляет собой патологический импринт, или
структурный дефект.
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Однако, на практике психотерапевтическую работу необходимо дополнять телесной,
ориентированной на трансформацию телесных феноменов, сопутствующих проявлению
патологической стратегии.
Так, на этапе выявления и описания симптома необходимо уделить особое внимание
его соматической составляющей (дискомфортным или болевым ощущениям в теле). Так как
соматический симптом является первым осознаваемым шагом патологической стратегии, то
он становится вполне осознаваемой рабочей картой, на которую можно опереться в выявлении
ее полной структуры.
Результат и Эффекты зависят от запроса клиента в консультировании. Корректный
запрос формируется в процессе выявления смыслов от наличия и отсутствия соматического
симптома.
С другой стороны, качество и устойчивость результата зависят от точного выявления
патологической стратегии и ее коррекции. Этот процесс возможен только при определении
полной структуры симптома, и его важнейшей составляющей - соматической.
Особенности этапа определения причин состоят в том, что:
- в случае работы с патологической стратегией, этап определения причин присутствует
всегда (в отличие от использования этой модели в некоторых других контекстах);
- в процессе временной регрессии должны быть определены триггеры, запускающие
данную программу;
- в необходимости определения и разрушения структурного дефекта, собственно и
запустившего патологическую стратегию.
Особенности определения ресурсов посредством системной модели SCORE состоят:
- во-первых, в том, что ресурсы выявляются на двух этапах - формирования результата
и исследования причин. На шаге исследования причин они определяются в точке,
символизирующей момент формирования патологического импринта и самой стратегии.
- во-вторых, в том, что ресурс этапа исследования причин - это всегда внешний ресурс;
- в-третьих, в связи с тем, что симптом сигнализирует о неудовлетворенной базовой
потребности, а ресурс позволяет достичь фазы удовлетворения потребности без симптома, то
от качества и эффективности найденного ресурса зависит, насколько функциональной будет
новая стратегия и как изменится соматический статус клиента.
- в-четвертых, так как основной причиной психосоматического симптома чаще всего
является внутренний запрет на осознание и проявление чувств, то и главным ресурсом
психосоматического клиента становится разрешение на их проявление.
На практике, для исцеления необходимо воздействовать на оба конца патологической
цепочки: психотерапевтически - на травматическую склейку, с помощью телесноориентированных практик - на телесные зажимы.
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II Bölmə
DİLÇİLİK
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MƏZİYYƏTLƏRİ
TÜRKAN.E.Sadiqova
Odlar Yurdu Universiteti
Bakı, Koroğlu Rəhimov 13
e-mail: turkan.sadigova@gmail.com
Açar sözlər: xalis, törəmək, ksenofobiya, şəcərə, milli mənsubiyyət, etnik təmizlik, xilaskar, qəzəbli
camaat, qanunilik, mənfi rəy (tərəfdarlıq), irqçilik, əcnəbi, ispaniyalı qadınlar, nümunə
Ключевые слова: чистокровный,ксенофобия,генеалогия, национальная принадлежность,
этническая чистота, спаситель, сердитая толпа, правомерность, отрицательный результат
(воздействия), расизм, иностранные, Испанские женщины, образец
Key words: true-born, descend, xenophobia, lineage, national belonging, ethnic purity, saviour,
bubbled nation, legitimacy, bigotry,racism, stranger, Spaniards, paragon
Puritan mövqelərində duran ingilis maarifçilərindən fərqli olaraq ingilis maarifçiliyinin
mütərəqqi cərəyanını təmsil edən yazıçıların yaradıcılığında satira janrı geniş intişar tapmışdi. Svift,
Addison, Stil, Qey, Defo, Fildinq və başqa yazıçıların yaradıcılığında fərdiyyətçilik ruhunun hökm
sürdüyü, alınıb satılmayan heç bir şeyin olmadığı, qanunsuz sərvət toplamağın şərəf hesab edildiyi
İngiltərə cəmiyyəti və dövlətinin eybəcərlikləri bütün çılpaqlığı ilə açılıb göstərildi. Daniel Defo və
Henri Fildinqin satirik əsərləri ictimai kəskinliyi və dərin ideya mündəricəsi ilə xüsusilə fərqlənirdi.
Defo ədəbi yaradıcılığa satirik şeirlərlə başlamışdı. “Xalis ingilis” (1701) adlı satirik poemapamfleti isə ona ilk dəfə geniş şöhrət gətirən əsəri idi. Qısa müddət ərzində doqquz dəfə nəşr olunmuş
poema konkret tarixi şəraitlə əlaqədar yazılmışdı.
1688-89-cu illərdə İngiltərədə baş vermiş, tarixçilərin “Şanlı inqilab” adlandırdıqları dövlət
çevrilişindən sonra Hollandiya canişini Oranlı III Uilyam İngiltərə kralı elan olunmuşdu. Köhnə
Stüartlar sülaləsinin tərəfdarı olan zadəganlar daim onun hakimiyyəti əleyhinə çıxır, ölkənin milli
mənafeyinin lazımınca müdafiə olunmadığını iddia edir, bunu kralın yadelli olması, xalis ingilis
olmaması ilə əsaslandırırdılar. Defo III Uilyama, yadelli olmasına baxmayaraq, pərəstiş edirdi.
Defonun nəzərində o, konstitusiyalı burjua quruluşunun təcəssümü idi. Buna görə də, krala qarşı
hücümlara cavab olaraq, “Xalis ingilis” poemasını yazmışdı.
Poemada Defonun nəzərdən keçirdiyi əsas məsələ bu idi ki, ümumiyyətlə, ingilis qanının
təmizliyindən danışmaq olarmı? İngilis milləti müxtəlif xalqların – anqlosaksların, danimarkalıların,
normanların, fransızların, şotlandların qarışığından yaranmışdır. Aristokratlardan isə heç danışmağa
dəyməz, onların elə adları hər şeyi deyir: Dyüra, Sekvil, Delamir, Sevil, Monteqyü, Sesil, Moqun,
Vir və sair. Bunların heç biri ingilis deyildir, ancaq bu adları daşıyanların hamısı per kimi yüksək
zadəgan titulu daşıyır. Və bu titul İngiltərədə xalis ingilisliyə dəlalət etmədiyinə görə zadəgan sinfinin
hakimiyyət iddiası rədd edilirdi.
Xalis ingilis olmaq nə deməkdir?
Daniel Defoya görə xalis ingilis məfhumu,anlayışı yoxdur.Bəs bu niyə belədir? Çünki ingilis
camaatı bütövlükdə mutantlardir.Onlar bütün növ müxtəlif insanlardan törəmələrdir:
saksonlar,danimarkalılar, şotnaldlar, romalılar və hobitlər və kim bilir daha hansılar.
Defo ümumilikdə bütün bunların hamısını ingilis müəyyənliyi haqqında yüksək və sərbəst
fikirlərlə əyləncəli edir. O deyir ki, ingilis camaatı bəzi yüksək və qüdrətli irqə malik olan xüsusi
insanlar haqqında danışmamalıdırlar. Onlar yalnız insanların bir qəbiləsi, bir nəsli deyil, onlar çoxdur.
Bu əsərin dərki, anlaşıqlılığı elə onun öz üslubu içərisindədir. Məsələn, qafiyələnən bu bənddə
yumor vardır:
“In eager rapes, and furious lust begot,
Betwixt a painted Britain and a Scot.”
Yəni, təcavüz niyyətli, qəzəbli şəhvətdən Betuiks adlı britaniyalı və şotlandiyalı doğuldu.
Defo burada bizə həmçinin yüksək ironiya da nümayiş etdirir. Məsələn,
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“This nauseous brood directly did contain,
The well-extracted blood of Englishmen,”
Bu iyrənc, mənfur körpədə saf, təmiz ingilis qanı var idi, məsələ burasındadır ki, təmiz ingilis qanı
olan ingilis digər ingilislərdən törəməyib, o yalnız iyrənc və mənfur körpədən, hər hansı bir insan
növündən yox müxtəlif qrup insanların bütöv bir dəstəsindən törəyib.
Defo söyləyir ki,ingilislər düşünə bilər ki, onların hamısı yüksək səviyyəlidirlər və
qüdrətlidirlər, amma bioloji cəhətdən onlar hər hansı başqa biri kimidirlər.
Unutmaq lazım deyil ki, yerli və hazırkı immiqrantlar arasında fərq olub və həmişə də bədii
ədəbiyyat mövzusu olub. İnsanların tarixən hamısının nigahdan kənar olması fikrini irəli sürmək
tarixi baxımdan çox böyük bir yanlışlıqdır. İnsanların hamısı səyahətçidirlər, belə ki, miqrantlar
arasındakı keyfiyyəti müəyyən etməyə çalışmaq pedantlıqdır, yəni əsası olmayan xırdaçılıqdır.
Bundan əlavə hətta içərisində miqrantların olmadığı millətlərin olduğunu nəzərə alaraq
ölkənin sərhədləri bir-biri ilə insanların irqinə görə əlaqə saxlayır fikri eynilə yanlışdır. Kimisə
Birləşmiş Krallıqda anadan olduğuna görə Britaniya millətinin bir üzvü kimi adlandırmaq təxminən
onları yəhudi və ya norman adlandırmaq və ya bir fransalını Merovingiyanın oğlu adlandırmaq kimi
pedantlıqdır. Onlar Britaniyanın vətəndaşlarıdır, heç şübhəsiz ki, çox məğrur insanlardır, amma bu
genin və irsiyyətin yox ümumi dəyər və mədəniyyətin təcəssümüdür.
Daniel Defo da özünün “Xalis ingilis” əsərində aşağıdakı fikirləri irəli sürərək bu doğmalığın
yanlışlığını tənqid etmişdir.
O bildirmişdir ki, “Əvvəlcə romalılar Yuli Sezarla birlikdə, o adın millətləri galliyalilar,
yunanlar və lombardlar daxil olan bütün millətlərlə və sövdələşmə yolu ilə hər millətdən olan
köməkçi və qullarla birlikdə gəlmişdilər,hengistlərlə,saksonlarla, danimarkalılarla, suenolularla
gəlmişdilər. Talan üçün, yağmalamaq üçün gəlmişdilər, ad, san, şan, şöhrət üçün yox. Hiberniya
sahillərindən şotlandlar, piktlər və irlandiyalılar gəlmişdilər. Və işğalçı Uilyam özü ilə normanları
gətirmişdir. Onlar özlərindən sonra barbar nəsilləri qoydular. Ordunun qalıqları və bütün insanlar
əvvəllər burada olan britaniyalılarla qarışdı, kimlərdən ki, uelslilər öz xarakterlərini götürdülər. Elə
bu suda-quruda yaşayan qanunsuz doğulmuş sürüdən də bihudə, faydasız, lovğa, kobud, nəzakətsiz
bir şey - ingilis - yaranmağa başladı”.
Bu əsər D.Defo tərəfindən o zamankı Hollandiyada doğulmuş İngiltərə kralı Uilyamı öz siyasi
düşmənlərinin ksenofobik hücumlarına qarşı müdafiə edərək və ingilis irqi təmizlik anlayışına istehza
edərək yazdığı satirik poemadır.
Bildiyimiz kimi ksenofobiya əcnəbi qorxusu,nifrəti anlamı daşıyır. Yəni insanın əcnəbilərdən
ya da başqa bir şəkildə özündən fərqli olan insanlardan qorxması və nifrət etməsi deməkdir.
Defonun1703-cu ildəki nəşrinə yazdığı müqəddiməsində qeyd edildiyinə görə poemanın əsas hədəfi
təkcə elə ingilislik deyil, həmçinin yeni immiqrantların səbəb olduğu mədəniyyət narahatçılıqlarına
qarşı olan ingilis mədəniyyət ksenofobiyasıdır. Defonun arqumenti o idi ki, onun zamanında artıq
mövcud olan ingilis milləti ölkəyə Avropadan gələn qədim britanlar,anglo-saksonlar, normanlar və
başqa etnik qrupların məhsuludur. Ona görə də yeni gələnlərin sui-istifadəsi cəfəngiyyat idi, çünki
ingilis qanunları və adətləri onların qaçılmaz uyğunlaşmasını təmin edirdi. O yazırdı:
“Mən yalnız belə güman edirəm ki, bir ingilis xaricilərə belə nifrət etməməlidir və mənə elə
gəlir nəticə budur ki, onlar bu gun nədirlər, dünən biz nə idik və sabah onlar bizim kimi olacaqlar.
Əgər əcnəbilərə müxtəlif yerlərdə və işlə təmin edilməkdə pis davranılarsa, bu barədə heç nə edə
bilmərəm, bunun qarşısını almaq olmaz, qanunlar onları eynilə doğma vətəndaşlar kimi
cəzalandıracaq, qoyun onlara hörmət edilməsin. Amma mən şəhərin hollandiyalılara qarşı təhqir,
həqarət, acı satira ilə dolu olduğunu görəndə ona görə ki onlar əcnəbidir və kralın əcnəbiləri işlə təmin
etdiyinə görə və özünün də xarici olduğuna görə itaətsiz pedantlar və ballada yazan şairlər tərəfindən
təhqirə, haqsızlığa məruz qalırdı, mən etiraf edirəm ki, elə mən özüm bunu etdim, bu addımı atdım
ki, bizim millətə öz əsillərini, əslən kim olduqlarını xatırladım. Bununla da onlar görsünlər ki, onlar
bunu etməklə özümüzü hədələyirlər, çünki əgər ingilis aborigenləri haqqında danışsaq elə bizim
hamımız həqiqətən əcnəbiyik”.
Niyə sən özünü “xalis ingilis” adlandırmamalısan?
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Qədim ailə şəcərəsinin insana milli mənsubiyyətinin üstün qanuniliyi iddia etmə imkanını
verməsi inancına son zamanlar biabırçı, iyrənc, utandırıcı ümumi rəyin ifadəsi verilmişdir. Belə ki,
Daniel Defonun bu çirkin, zərərli, məhvedici mifin üstünü 300 ildən də çox əvvəl açmasını
xatırlamağa dəyər.
Satira ilkin olaraq III Uilyamın diqqətini öz holland mənşəyinə cəmləşdirdiyi qaydaqanunlarına qarşı olan Con Tutçinin “Əcnəbilər” əsərinə cavab idi. Lakin bundan əlavə olaraq əsər
ksenofobiya və etnik təmizlik ideyası haqqında olan daha böyük şaxəli, daha güclü satiranı
sürətləndirdi. Defonun poeması millətin xilaskarı olan III Uilyama qarşı olan nankorluq ideyası və
ingilis millətinin qurur,məğrurluq ittihamları ilə başlayır. Yazıçının məqsədi “şişmiş millət”
adlandırdığı qəzəbli,hirsli camaatı yatırtmaq idi.
Ailə şəcərəsinə əsaslanan milli qurur kobud, keşməkeşli, hamar olmayan bir cığır açmışdır.
Defonun nifrəti ifadə edən tənqidi bizə onu xatırladır ki, İngiltərə tarixi romalıların, piktlərin,
şotlandların və normanların müntəzəm işğalına gedib dayanır.
Defonun enerjisi hər dəfə “xalis ingilis” ifadəsini təkrarlamaqla yüksək ictimai durum və ailə
şəcərəsini nüfuzdan salmaq üzərində cəmləşirdi.
Beləliklə bir də “İngilis olmaq nə deməkdir?” sualı haqqında mübahisəyə başlasaq sadəcə
Defonun “Xalis ingilis” poeması haqqında düşünmək kifayətdir.
İlk baxışda əsərin niyə yazıldığını bilmək çətindir. Erkən mərhələlərdə bu poema qızğın
tərəfdarlıqdan yaranmış fikirləri ilə yaxşı mənada əsəbiləşdirir hansı ilə ki, Defo stereotipləri yalnız
həmin vaxt mövcud olan hər növ millətlər üçün yaradır. Oxucular buna inandırıldı, baxmayaraq ki,
bu mətn əslində “Xalis ingilis” əsərinin bəşəriyyətin qalan hissəsindən tamamilə üstün olmasını
düşünən ingilis cəmiyyətinin irqçilik elementlərinin tənqidçisi niyyətində idi.O bunu əvvəlcə belə
irqçi alçalmışların ən alçaq, müti guman edilən milliyyətlər ilə müəyyənləşməsini günahlarını
sadalamaqla, sonra isə “xalis ingilis” əslində Britaniyanınləkələnmiş tarixi boyu işğallar, reydlər,
zorakılıqlar və qarışıq nigahlardan olan bütün bu müxtəlif millətlərdən əmələ gəldiyini göstərməklə
edirdi. Beləliklə o, hər hansı bir ingilisin xalis ingilis olması iddiasının əsaslı şəkildə cəfəngiyyat
olduğunu təsdiq edirdi, çünki onların hamısı irqçilərin termin olaraq adlandırdığı “əcnəbilər”-dən
törəmişdilər. İdeyanın yanlış açılıb göstərilməsi riskinin qarşısını almaq məqsədilə Defo öz
müqəddiməsində yardımçı kimi bildirir ki, “Hər kəs ingilislərin əcnəbilərlə daha yaxşı rəftar etməsini
görsəydi şad olardı.” Əlbəttə, bu müqəddimənin poemanın izah edilmə vasitəsi kimi əhəmiyyəti
həddindən artıq böyükdür. Defonun Cəmiyyəti adlı ikiillik konfransda Andreas Müller mətnin təkrar
nəşrləri barəsində çox maraqlı nitq söylədi, xüsusilə də amerikan nəşrləri haqqında, qismən də olsa
maraqlıdır ki, ixtisar edilmiş versiyası elə eyni həmin şəhərin Amerika İnqilab Müharibəsi ərzində
britaniya işğalı zamanı nəşr edilmişdir. Müllerin göstərdiyi kimi müqəddimənin yox olması müxtəlif
düzəlişlərdən biridir hansı ki, mətni “xalis ingilis” məfhumunun hardasa axmaq və şərəfsiz fərd olaraq
təsviri kimi yenidən yaratmışdır. Çox güman ki, Defo təhdid edilmişdir.
Bu əsərin məqsədi görünür ki, hamını narahat etməkdən çox irqi inteqrasiyaya yardım
göstərmək idi. Defo “satiranın sonu islahatdır” deyərək təhqiramiz ideologiyalara eyham vururdu.
Xüsusilə o həyat yoldaşı Meri ilə birlikdə təzəcə ingilis taxt-tacını Merinin atası II Ceymsdən alan
holland kralı protestant III Uilyama dəstək olmağı çox istəyirdi. Amma bunun əsasən siyasi təbliğatın
bir hissəsi olması fikri ola bilsin ki, Defonun yazılarında göstərilmiş əcnəbilərə qarşı geniş
münasibətin hesabına yox oldu. Anjela Gehlinqin konfrasdakı nitqində bildirdiyinə görə Defo öz
əsərlərində ispan qadınlarının vicdan və nəzakət nümunəsi kimi təsvirində tək və əvəzedilməz idi. O
zamanlar ispan qadınlarının bunun əleyhinə olduqları hesab edilirdi.
Bunlar mürəkkəb məsələlərdir və bu qəliz bir poemadır, amma bunun bizi ruhdan salmasına
icazə verməməliyik, bu həmçinin geniş cəlbedici və təbliğedici mətndir və onun bəhs etdiyi irqçilik
və siyasət açıq-aşkar şəkildə bugünkü siyasi arenaya uyğun olaraq qalmaqdadır.
Bu satira özlərini xalis ingilis adlandıran, öz ailələri haqqında uzun hekayələr danışan və
Venesiyanın alicənab bir zadəganı kimi əcnəbilərin onlarla küçənin eyni tərəfində işləməməli
olduqlarını düşünən insanları göstərmək üçün nəzərdə tutulub. Defo bilirdi ki, onlar öz əsillərindən
nə danışa bilərdilər, nə də ki, onların öz əcdadları üçün daha yaxşı və ya daha pis olduqlarını
müəyyənləşdirmək asan bir iş deyildi. O, düşünürdü ki, ingilis milləti özlərini öz ağıllarına,
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zəkalarına, var-dövlətlərinə və cəsarətlərinə görə yüksək qiymətləndirə bilər və güman ki, onların çox
az bir hissəsi bu haqda onlarla mübahisə edə bilərdi. Lakin uzun əsilləri olan və xalis ingilis olanlar
üçün bu söhbətdən imtina etmək daha məqsədəuyğundur. Həqiqi ingilis əsl xarakterə layiq olmalıdır
və o, heç yerdə həqiqi ingilis haqqında bildiklərini azaltmayıb, kiçiltməyib lakin o, etiraf edirdi ki, bu
fikri xalis bir ingilis kimi başa düşə bilmirdi.
D.Defo bu əsərə yazdığı müqəddimədə bildirirdi ki, bu müqəddiməni yazmağının səbəbi onun
bu müraciətə səbəb olan yazılarında öz fikirlərini dəyişmək deyil, lakin bəzi yerlərdə yanlış
anlaşılmamaq məsuliyyəti hiss etdiyi üçün bəzi Vitlərlə yanaşı bir neçə vicdanlı, şərəfli insanların
günahının bağışlanması üçün buna balaca bir izah vermək və dünyaya nə demək istədiyini bildirmək
və ya daha dəqiq desək nə demək istəmədiyini göstərməkdir. O deyirdi: “Mən özümə etiraf edirəm
ki, ingilisləri xaricdə və ölkədə nifrətə layiq görmək üçün öz əslimizin alçaqlığını, rəzilliyini kəşf
etməklə öz yüvama şükr etmədiyimə və bizim millətdən sui istifadə etdiyimə görə vergi ödəməli
olduğumu eşidəndə təəcübləndim, hansı ki, mən düşünürəm ki, onlar bunda çox səhv edir”.
O düşünürdü ki, nə üçün onların qonşuları onların əmələ gəldikləri, törədikləri əcdadları kimi
yaxşı olmamalıdır və yaxud da ola bilməzlər? Və o, bunu da əlavə edir ki, onlar qarışıq olmayan bir
millət ola bilərmi? O,deyirdi ki, belə düşünmək qətiyyən düzgün olmazdı. Defo çox kəskin şəkildə
vurğulayırdı ki, heç uzağa getmək lazım deyil, elə dünyada hər hansı bir qan qarışıqlığından təmiz
olan şotlandlar, uelslilər və irlandlar var hansı ki, o özü də qərar verə bilmir ki, onların hasından
olmaq istəyərdi və əgər o, bu satiraya zidd olan bir fikir yazmalı olsaydı Avropanın bütün millətlərini
yoxlamış olardı və sübüt etmiş olardı ki, qarışıq millətlər ən yaxşı və aralarında ən az barbarizm və
vəhşilik olan millətlərdir. Əlbəttə ki, bunun üçün çoxlu səbəblər gətirmək olar.
Lakin o, bu kinayə ilə dünyaya bildirmək istəyir ki, o, ingilis millətinin allahın yaratdığı bütün
millətlərindən yəni bir neçə millətdən törədiyi fikrindən tamamilə uzaqdır. Nə də onun fikri
ingilislərin əsillərini lazımi qədər qiymətləndirməmək, əcnəbilərin onları daha pis millət kimi
tanıdıqları üçün deyil, romalıların, saksonların və normanların qalıqları olmalarının britaniyalı olaraq
qalmalarından daha pis olmadığını düşünməkdir, yəni bu o deməkdir ki, onların hamısı uelsli ola
bilməzdilər.
Defo həmçinin əcnəbiləri ruhdan salmaq və onların cəsarətini azaltmağın onlar üçün siyasi
cəhətdən də yaxşı olmadığını sübüt etməyə davam edə bilərdi, çünki müxtəlif çoxlu sayda əcnəbi
millətlərin burada sığınacaq tapmasının millətin var-dövlətinin və gücünün artmasına böyük bir töhfə
olduğunu görmək asandır ona görə ki, bir dövlətin əsas üstünlüklərindən biri onun əhalisinin sayıdır.
Başqa cür desək, bu millət hal-hazırda istər əmək sahəsində istərsə də hərb sahəsində sahib olduğu
səviyyəyə və qürrələndiyi nailiyyətlərə əcnəbi millətlərin köməyi olmadan nail ola bilərdimi? Əlbəttə
ki, yox. Bu çox aydın bir məsələdir ki, bunu anlamayan biri ilə bu haqda danışmaq cəfəngiyyat olardı.
Lakin satiranın məramı, məqsədi öz qədimliklərindən, antikliklərindən danışan və öz nəsil
şəcərələrinə əsaslanaraq öz qədim ailələrindən, xalis ingilis olduqlarından (halbuki onların xalis
olmaqları qeyri-mümkün idi çunki əgər bu belə olsaydı onlar ticarətdə uduzardılar) danışan insanların
şöhrətpərəstliklərindən danışmalarına yönəlməyib.
İngilis maarifçi ədəbiyyatının görkəmli tədqiqatçılarından olan rus alimi E.Kornilova yazır ki,
“Bu pamflet Defonun demokratik görüşlərinin cəsarətli bir ifadəsi idi. Yazıçı bu əsərində təsdiq edirdi
ki, adamların şəxsi keyfiyyət və xidmətləri bütün titullardan və “qan nəcabətindən” daha çox hörmətə
layiqdir”. Əsər ingilis cəmiyyətinin əksər hissəsinin əhval-ruhiyyəsini ifadə etdiyinə görə oxucular
arasında böyük müvəffəqiyyət qazanmışdı.
Defonun 1701-ci ildə çap etdirdiyi bu həddindən artıq məşhur əsər hələ də çox oxunan və irqi
mühakimənin yanlışlıqlarını ifşa etməyə müvafiqdir və o zaman ən çox satılan əsər olmuşdur. Əsər
o qədər məşhur oldu ki, Defo açıq-aydın şəkildə bu əsərlə fəxr edirdi çünki o, bəzən özünü sonrakı
əsərlərində “Xalis ingilis əsərinin müəllifi” kimi göstərirdi və hər kəs dəqiq bilirdi ki, bu nə deməkdir.
Hələ də bu əsər yeganə pamflet idi ki, hansı ki Daniel öz müasirlərinin maraqlandığı yazıçı kimi ən
aşağı formanı yaratmışdı. Bu onun uğur qazandığı ilk məşhur və kraliça Annanın hakimiyyəti
dövründə ən tez-tez çap edilən əsəri idi. Defo bunu deməkdən çəkinmirdi ki, bu onu III Uilyamın
diqqətini cəlb etməsinə səbəb olan əsəridir.
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ARTISTIC ATTRIBUTES IN DANIEL DEFO’S “THE TRUE-BORN
ENGLISHMAN”
T.E.Sadigova

SUMMARY
“The True-Born Englishman" is a satirical poem published in 1701 by Daniel Defoe defending
the then King of England William, who was Dutch-born, against xenophobic attacks by his political
enemies, and ridiculing the notion of English racial purity.The poem's declared target is not
Englishness as such but English cultural xenophobia, against the cultural disturbance new immigrants
caused. Defoe's argument was that the English nation as it already existed in his time was a product
of various incoming European ethnic groups, from Ancient Britons to Anglo-Saxons, Normans and
beyond.

XУДОЖЕСТВЕННЫЕ АТРИБУТЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЕ
«ЧИСТОКРОВНЫЙ АНГЛИЧАНИН» ДАНИЕЛА ДЕФО
T.Э.Садигова
РЕЗЮМЕ
«Чистокровныйангличанин» - было сатирической поемой Д.Дефо написанной в
1701 году, защищающий короля Англии, Уильяма радивщись в Галландиипротив
ксенофобских нападений его политических врагов и насмешкойпредставлению
«английское расовоеочищение».Главная цель поемы было не только быть английским,
но и ксенофобия английской культуры против культурных беспокойств, причиной
которых которые являются новые иммигранты. Аргументом Дефо было то что,
английская нация уже существующая в его время было следствием древних
британцев,англосаксов, норманнов и других этнических групп приезжавших из Европы.
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İNGİLİS VƏ AZƏRBAYCAN DİLLƏRİNDƏ QRAMMATİK ZAMAN
KATEQORİYASININ
MÜQAYİSƏLİ TƏDRİSİ
Ağayeva Könül Fəxrətdin
Odlar Yurdu Universiteti
Açar sözlər: feil, müqayisəli, zaman kateqoriyası
Key words: verb, comparative, tense category
Ключевые слова: глагол, сравнительный, категория времени
Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən təhsil müəssisələrində müasir dövrün
tələblərinə uyğun olaraq bir çox müxtəlif xarici dillər tədris olunur. Ölkəmizin ümumtəhsil
müəssisələrində xarici dillər əsas xarici dil kimi və ikinci xarici dil kimi tədris edilir, ali təhsil
müəssisələrində isə həmin xarici dillər ixtisas fənni kimi və qeyri-ixtisas fənni kimi tədris edilir. Bu
xarici dillərdən biri ingilis dilidir. Pedaqoji prosesdə ingilis dilinin tədrisi əhəmiyyətli və mühüm yer
tutur.
İngilis dilinin fonetikası, leksikası və qrammatikası özünün müxtəlifliyi ilə istər digər xarici
dillərdən, istərsə də Azərbaycan dilindən fərqlənir. İngilis dilinin fonetikası, leksikası və
qrammatikası tarix boyu sabit vəziyyətdə qalmamışdır, dəyişmiş və inkişaf etmişdir. Azərbaycan
Respublikasının ərazisində yerləşən təhsil müəssisələrində həyata keçirilən tədris prosesində həm
müasir ingilis dili,həm də müasir Azərbaycan dili tədris edilir.
Müasir ingilis dilini tədris edən müəllimlərə məlumdur ki, şagirdlərə və tələbələrə tədris olunan
müasir Azərbaycan dilinin qrammatikası ilə müasir ingilis dilinin qrammatikası eyni deyildir. Oxşar
və fərqli xüsusiyyətlər çoxluq təşkil edir. Bu xüsusiyyətlər müasir Azərbaycan dilinin və müasir
ingilis dilinin mənimsənilməsinə həm köməklik edir, həm də mənimsənilməsində çətinlik yaradır.
Oxşar və fərqli xüsusiyyətlərin mövcudluğu müasir Azərbaycan dili və müasir ingilis dilinin
müqayisəli tədrisinin zəruriliyini yaratmışdır.Müasir Azərbaycan dilinin hər hansı bir xarici dilin
tədrisində rolu yüksək şəkildə qiymətləndirilir.Tədris prosesində hər hansı bir xarici dilin bütün dil
səviyyələrinin öyrədilməsində müasir Azərbaycan dilindən istifadə imkanları nəzərdə tutulur və
onların əhəmiyyəti vurğulanır. Müasir Azərbaycan dilinin imkanlarından tədris prosesində hər hansı
bir xarici dilin öyrədilməsi üçün istifadə olunur.
Müasir Azərbaycan dili ilə müasir ingilis dilinin müqayisəli tədrisində müasir Azərbaycan
dilindən istifadənin bir neçə funksiyası vardır.Tədris prosesində bu funksiyalardan ən vacib olan
funksiya kommunikativ funksiyadır.Kommunikativ funksiya kommunikativ tələblərlə əlaqəli
formada təzahür edir. Müasir dövrdə hər hansı bir xarici dilin tədrisində iki kommunikativ tələb
nəzərdə tutulur:
1) öz fikrini xarici dildə ifadə etmək;
2) xarici dildə olan nitqi başa düşmək.
Müqayisəli tədrisin əhəmiyyətinə dair bu məsələləri qeyd etmək lazımdır:
1) Müasir ingilis dili ilə müqayisə olunaraq tədris edilən zaman müasir Azərbaycan dilinə aid
qrammatik biliklərin möhkəmləndirilməsi;
2) Müasir Azərbaycan dili ilə müqayisə olunaraq tədris edilən zaman müasir ingilis dilinə aid
qrammatik biliklərin möhkəmləndirilməsi.
Qrammatik zaman kateqoriyası həm müasir Azərbaycan dilində, həm də müasir ingilis dilində
mövcuddur. Qrammatik zaman kateqoriyasının hər iki dildə böyük əhəmiyyəti vardır. Qrammatik
zaman kateqoriyası feillərə məxsus olan bir kateqoriyadır. Həm müasir Azərbaycan dilində, həm də
müasir ingilis dilində feil əsas nitq hissəsidir. Feillər ümumi qrammatik mənasına görə hərəkət, iş,
hal-vəziyyət bildirən sözlərə deyilir.
Qrammatik zaman kateqoriyasının hər iki dildə müqayisəli təhlilini nəzərdən keçirək:
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Müasir Azərbaycan dilində feillərin qrammatik zaman kateqoriyası feillərin xəbər şəklində öz
əksini tapmışdır. Feilin xəbər şəkli zaman və şəxs şəkilçiləri ilə formalaşır. Azərbaycan dilində feilin
üç zamanı vardır:
a) keçmiş zaman
b) indiki zaman
c) gələcək zaman
Кеçmiş zaman iki cür olur:
1. Şühudi keçmiş zaman
2. Nəqli keçmiş zaman
Gələcək zaman iki cür olur:
1. Qəti gələcək zaman
2. Qeyri-qəti gələcək zaman
Hər bir zamanın qrammatik zaman şəkilçiləri vardır:
İndiki zaman:

-ır4

Mən yazıram
Sən yazırsan
O yazır
Biz yazırıq
Siz yazırsınız
Onlar yazırlar
Şühudi keçmiş zaman:
Mən yazdım
Sən yazdın
O yazdı
Biz yazdıq
Siz yazdınız
Onlar yazdılar
Nəqli keçmiş zaman:
Mən yazmışam
Sən yazmışsan
O yazmışdır
Biz yazmışıq
Siz yazmışsınız
Onlar yazmışlar
Nəqli keçmiş zaman:
Sən yazıbsan
O yazıb(dır)
Siz yazıbsınız
Onlar yazıblar

Mən gəlirəm
Sən gəlirsən
O gəlir
Biz gəlirik
Siz gəlirsiniz
Onlar gəlirlər

Mən oxuyuram
Sən oxuyursan
O oxuyur
Biz oxuyuruq
Siz oxuyursunuz
Onlar oxuyurlar

Mən gülürəm
Sən gülürsən
O gülür
Biz gülürük
Siz gülürsünüz
Onlar gülürlər

Mən oxudum
Sən oxudun
O oxudu
Biz oxuduq
Siz oxudunuz
Onlar oxudular

Mən güldüm
Sən güldün
O güldü
Biz güldük
Siz güldünüz
Onlar güldülər

Mən oxumuşam
Sən oxumuşsan
O oxumuşdur
Biz oxumuşuq
Siz oxumuşsunuz
Onlar oxumuşlar

Mən gülmüşəm
Sən gülmüşsən
O gülmüşdür
Biz gülmüşük
Siz gülmüşsünüz
Onlar gülmüşlər

Sən oxuyubsan
O oxuyub(dur)
Siz oxuyubsunuz
Onlar oxuyublar

Sən gülübsən
O gülüb(dür)
Siz gülübsünüz
Onlar gülüblər

-dı4
Mən gəldim
Sən gəldin
O gəldi
Biz gəldik
Siz gəldiniz
Onlar gəldilər
-mış4
Mən gəlmişəm
Sən gəlmişsən
O gəlmişdir
Biz gəlmişik
Siz gəlmişsiniz
Onlar gəlmişlər
-ıb4
Sən gəlibsən
O gəlib(dir)
Siz gəlibsiniz
Onlar gəliblər
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Qəti gələcək zaman: -acaq2
Mən yazacağam
Sən yazacaqsan
O yazacaq(dır)
Biz yazacağıq
Siz yazacaqsınız
Onlar yazacaqlar

Mən gələcəyəm
Sən gələcəksən
O gələcək(dir)
Biz gələcəyik
Siz gələcəksiniz
Onlar gələcəklər

Qeyri-qəti gələcək zaman: -ar2
Mən yazaram
Sən yazarsan
O yazar
Biz yazarıq
Siz yazarsınız
Onlar yazarlar

Mən gələrəm
Sən gələrsən
O gələr
Biz gələrik
Siz gələrsiniz
Onlar gələrlər

Müasir Azərbaycan dilində üç zaman işləndiyi halda, müasir ingilis dilində isə dörd zaman
işlənir:
1) keçmiş zaman
2) indiki zaman
3) gələcək zaman
4) keçmişə nəzərən gələcək zaman
Müasir ingilis dilində işlənən zamanların hər biri dörd qrammatik zaman formasından ibarətdir:
1) keçmiş zaman - keçmiş qeyri-müəyyən zaman forması;
keçmiş davamedici zaman forması;
keçmiş bitmiş zaman forması;
keçmiş bitmiş davamedici zaman forması.
2) indiki zaman - indiki qeyri-müəyyən zaman forması;
indiki davamedici zaman forması;
indiki bitmiş zaman forması;
indiki bitmiş davamedici zaman forması.
3) gələcək zaman - gələcək qeyri-müəyyən zaman forması;
gələcək davamedici zaman forması;
gələcək bitmiş zaman forması;
gələcək bitmiş davamedici zaman forması.
4) keçmişə nəzərən gələcək zaman – keçmişə nəzərən gələcək qeyri-müəyyən zaman forması;
keçmişə nəzərən gələcək davamedici zaman forması;
keçmişə nəzərən gələcək bitmiş zaman forması;
keçmişə nəzərən gələcək bitmiş davamedici zaman forması.
Müasir ingilis dilində dörd qrammatik zaman qrupu feilin xəbər şəklinin zaman formalarından
təşkil olunur. Hər bir qrupda dörd zaman forması vardır:
1. Qeyri-müəyyən zaman qrupu – keçmiş qeyri-müəyyən zaman forması;
indiki qeyri-müəyyən zaman forması;
gələcək qeyri-müəyyən zaman forması;
keçmişə nəzərən gələcək qeyri-müəyyən zaman forması.
2. Davamedici zaman qrupu – keçmiş davamedici zaman forması;
indiki davamedici zaman forması;
gələcək davamedici zaman forması;
keçmişə nəzərən gələcək davamedici zaman forması.
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3. Bitmiş zaman qrupu – keçmiş bitmiş zaman forması;
indiki bitmiş zaman forması;
gələcək bitmiş zaman forması;
keçmişə nəzərən gələcək bitmiş zaman forması.
4. Bitmiş davamedici zaman qrupu – keçmiş bitmiş davamedici zaman forması;
indiki bitmiş davamedici zaman forması;
gələcək bitmiş davamedici zaman forması;
keçmişə nəzərən gələcək bitmiş davamedici zaman forması.
Pedaqoji prosesdə müasir ingilis dilinin bu qrammatik zaman formaları tədris edilir:
1. İndiki qeyri-müəyyən zaman forması
2. İndiki davamedici zaman forması
3. İndiki bitmiş zaman forması
4. İndiki bitmiş davamedici zaman forması
5. Keçmiş qeyri-müəyyən zaman forması
6. Keçmiş davamedici zaman forması
7. Keçmiş bitmiş zaman forması
8. Keçmiş bitmiş davamedici zaman forması
9. Gələcək qeyri-müəyyən zaman forması
10. Gələcək davamedici zaman forması
11. Gələcək bitmiş zaman forması
12. Gələcək bitmiş davamedici zaman forması
13. Keçmişə nəzərən gələcək qeyri-müəyyən zaman forması
14. Keçmişə nəzərən gələcək davamedici zaman forması
15. Keçmişə nəzərən gələcək bitmiş zaman forması
16. Keçmişə nəzərən gələcək bitmiş davamedici zaman forması
Müasir Azərbaycan dilində olduğu kimi, müasir ingilis dilində də feilin xəbər şəklinin zaman
formaları feilin həm məlum növündə, həm də məchul növündə işlənə bilir.
Məchul növdə işlənən bu qrammatik zaman formaları tədris edilir:
1. İndiki qeyri-müəyyən zaman forması
2. İndiki davamedici zaman forması
3. İndiki bitmiş zaman forması
4. Keçmiş qeyri-müəyyən zaman forması
5. Keçmiş davamedici zaman forması
6. Keçmiş bitmiş zaman forması
7. Gələcək qeyri-müəyyən zaman forması
8. Gələcək bitmiş zaman forması
9. Keçmişə nəzərən gələcək qeyri-müəyyən zaman forması
10. Keçmişə nəzərən gələcək bitmiş zaman forması
Müasir ingilis dili analitik dildir.Müasir Azərbaycan dili və müasir ingilis dili arasında mövcud
olan fərqli xüsusiyyətlərdən biri də budur.Analitik dil olduğu üçün müasir ingilis dilində feilin xəbər
şəklinin həm məlum növdə, həm də məchul növdə işlənən qrammatik zaman formaları müəyyən ifadə
vasitələri ilə düzəlir. Bu ifadə vasitələri dildə mövcud olan feilin əsas formaları və köməkçi
feillərdir.Müasir ingilis dilində feilin dörd əsas forması vardır. Feilin əsas formaları bunlardır:
1) feilin məsdər forması
2) keçmiş qeyri-müəyyən zaman forması
3) keçmiş zaman feili sifət forması
4) indiki zaman feili sifət forması
Müasir ingilis dilinin qrammatik zaman kateqoriyasını müasir Azərbaycan dilinin qrammatik
zaman kateqoriyası ilə müqayisəli şəkildə tədris edərkən diqqət yetirilməsi vacib olan məsələlərdən
biri də zamanların uzlaşması qaydasıdır. Zamanların uzlaşması adlanan qrammatik qayda müasir
Azərbaycan dili və müasir ingilis dili arasında mövcud olan fərqli xüsusiyyətlərdən biridir.
Zamanların uzlaşması adlanan qrammatik qayda müasir ingilis dilində mövcuddur. Müasir

163

Azərbaycan dilində bu qayda mövcud deyil. Müasir Azərbaycan dilində zamanların uzlaşmasının
olmaması müasir ingilis dilində işlənən zaman formalarını tədris edəndə çətinlik yaradır.
Müasir ingilis dilində işlənən tabeli mürəkkəb cümlələrin baş cümləsində feil keçmiş zamanda
işlənirsə, budaq cümlədə də buna müvafiq olaraq keçmiş zaman formalarından biri işlənir:
He said that you knew her address.
She said that she would be happy.
I saw that he was writing a letter.
He said that he had seen her.
He asked me what I had been doing during my summer holidays.
He said that he would have come by the time I came back.
Əksər hallarda cümlələr daxilində işlənmiş zamanlar uzlaşır.İngilis dilində bəzi istisna hallarda
mürəkkəb cümlələrdə işlənmiş zamanlar bir-biri ilə uzlaşmır.
Müasir Azərbaycan dilində tabeli mürəkkəb cümlələrin baş cümləsində işlənmiş feilin
zamanından asılı olmayaraq budaq cümlədə feil istənilən zamanda işlənə bilər:
O dedi ki, o, kitabxanaya gedir.
O dedi ki, o, həmin məqaləni oxumuşdur.
O dedi ki, o, dünən kitabxanaya getdi.
O dedi ki, o, sabah kitabxanaya gedəcək.
O dedi ki, o, sabah kitabxanaya gedər.
Müasir ingilis dilinin tabeli mürəkkəb cümlələrində zamanların uzlaşması qaydasına əsasən
feillərin xəbər şəklinin düzgün zaman formalarını düzəltmək və onları işlətmək üçün müasir ingilis
dilini öyrənənlər tədris prosesində bu fərqi mütləq nəzərə almalıdırlar.Müasir ingilis dilini öyrənənlər
həm ingilis dilindən cümlələri müasir Azərbaycan dilinə tərcümə edərkən, həm də müasir
Azərbaycan dilindən cümlələri müasir ingilis dilinə tərcümə edərkən feillərin zamanına lazımi diqqət
yetirməlidirlər.
Beləliklə, müasir ingilis dilində qrammatik zaman kateqoriyasının tədrisi zamanı müasir
Azərbaycan dili ilə bağlı olan dil qaydalarından istifadə və müqayisələrdən istifadə olunması hər iki
dildə bu kateqoriyanın keyfiyyətli mənimsənilməsinə kömək edir.
Məqalənin aktuallığı: Tədris olunan xarici dillər arasında ingilis dili ən geniş yayılmış dillərdən
biridir.Müasir təhsil sistemində ingilis və Azərbaycan dillərinin tədrisi və hər iki dilin müqayisəli
tədrisi bu məqalənin mövzusunun aktuallığını sübut edən amildir.
Məqalənin elmi yeniliyi: Məqalədə müasir Azərbaycan dilində və müasir ingilis dilində
mövcud olan qrammatik zaman kateqoriyasına aid dil qaydaları qeyd olunmuşdur.Məqalədə bu
dillərin müqayisəli tədrisinin əhəmiyyəti qeyd edilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi: Məqalə tədris prosesində elmi material kimi istifadə
üçün yararlıdır.Məqalədən elmi mənbə kimi istifadə edilə bilər.
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THE COMPARATIVE TEACHING OF THE GRAMMATICAL TENSE
CATEGORY IN THE
ENGLISH AND AZERBAIJANI LANGUAGES
K.F.Aghayeva

SUMMARY
The article deals with the importance of teaching English as a foreign language in our modern
life, at the same time it mentions the problems or difficulties appearing while teaching a foreign
language. Any foreign language is taught on the aim of giving opportunities to speak and understand
in this language.In the article the grammatical tense category in the English and Azerbaijani languages
have been comparatively researched, and their similar and different characteristics have been defined.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ КАТЕГОРИИ
ГРАММАТИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ
В АНГЛИЙСКОМ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКАХ
K.Ф.Агаева

РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается значение преподавания английского языка как иностранного в
нашей современной жизни, в то же время подчеркиваются проблемы или трудности, возникающие при обучении иностранному языку. Любой иностранный язык преподается с целью дать
возможность говорить и понимать в этом языке. В статье изучена грамматическая категория
времени в английском и азербайджанском языках, определены их сходные и разные
характеристики.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat
1. Musayev O.İ. İngilis dilinin qrammatikası. Bakı: Qismət, 2007.
2. Jafarova L., Huseynov A., Mirzayeva M., Mustafayeva S. English Grambridge I. Baku:
Science and Education, 2011

165

İNGİLİS VƏ AZƏRBAYCAN DİLLƏRINDƏ İŞLƏK İDİOMLAR VƏ
ONLARIN TƏDRİSDƏ ROLU
Ağamirzəyeva Aliyə Namaz qızı
Odlar Yurdu Universiteti
İdiom termini bir neçə ifadə və ya iki və daha artıq sözdən ibarət sözə deyilir.Maraqlı fakt
orasındadır ki, idiomların açılışı tam şərh edilmir yəni sözbəzsöz tərcümə olunmur . Frazadakı
sözlərin ayrılıqda ifadəsi ilə bütün frazanin ümumilikdəki mənası fərqli olur.İfadələrin məcazi
mənada təfir edildiyini deyə bilərik. Bundan başqa idiomlar fərqli mədəniyyətdə və ölkələrdə
müxtəlif olur.Məsələn :
As happy as a clam
Mary was happy as a clam on the day of her
wedding.
Meaning: Pleased, very content
a frog in your
throat

to lose your voice or be
unable to speak clearly
for a short time

Origin: So why in the world would a clam
ever be happy? They're shellfish, they don't
have feelings. The expression most likely
began because when a clam's shell is
opened up, it does look like the clam is
smiling.

boğazı/nitqi tutulmaq; qısa muddət
danışa bilməmək

Let me drink a glass of water. I have got a frog in my throat.
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to be foxed

unable to understand or solve sth; (of the paper of
the old books or prints) covered with brown spots

çaş-baş qalmaq; kitabın
və s. vərəqlərinin saralması

I just didn’t understand. I didn’t know what to do. I was totally foxed!
living death
life full of pain or suffering. It's a shame that some men treat marriage and family life like a
living death. If I ever lostmy independence due to injury or illness, it would be a living death.
I don't like relying on other people. See also: death, living
have ants in your
pants

kürkünə birə düşmək;
(informal) to be very excited or impatient yerində sakit otura bilməabout sth and unable to stay still; nervous mək; nadinc olmaq
overactivity; restlessness

He just won’t sit still in class. I think he’s got ants in his pants.
Beaten black and blue — qançır
İnsan bədənində qançırlar olduğu
vəziyyət.

I was in a black mood when I failed my exams.

İdiomlar ingilis dilinin çoxşaxəli hissəsidir. İngilis dilində 10.000 dən çox idiomların olduğu təxmin
edilir (Brenner, 2003).İdiomlarla bağlı bir neçə qaydalar vardır. İlk öncə idiomları tək bir söz kimi
düşünmək lazımdır. İdiomlardan harda gəldi istifadə etmək fikiri isə yalnışdır.Məsələn : ‘To
cost an arm and a leg’– something is very expensive. Fuel these days costs and arm and a leg.
Bir sıra ifadələr var ki, anadili olmasina baxmayaraq ölkə vətəndaşları belə o ifadələrin mənasını
bilmirlər.Hərfi tercümədə isə həmin ifadə başqa məna verir buna misal olaraq : 'Don't worry,
driving out to your house is a piece of cake.' Bu cümlədəki Piece of cake ifadəsini ayrılıqda tərcümə
etsək bir dilim keks yəni desert mənasını verir lakin burada o ifadə idiom kimi işlənib və (çox asan,
rahat) mənasını verir. Tənqid və təriflə bağlı idiomlarda da vardır. Məsələn : “to go on at someone”
(critisize) . Situyasiyaların yüngülləşməsini ifadə edən idiomlar : “to do well “(recover) . İngilis
dilinin leksikologiyasını öyrənmək həmdə onun frazeologiyasını öyrənmək deməkdir. Frazeologiya
termini dilçiliyin bir bölməsi kimi dilin bütün sabit söz birləşmələrini və sözlərin yerləşməsini tətqiq
edir.İdiomlar müsbət və mənfi keyfiyyətləri də bildirir.Məs.. his finger are all thumbs (he is clumsy)
or she has iron nervoes (she is composed). İdiomların mənşəyi insanların təfəkkürü ilə sıx bağlıdır
və demək olar idiomlar bütün üslublarda istifadə olunur. Lakin daha çox bədii və ictimai-siyasi
üslubda istifadə olunur. Bədii üslubda istifadənin səbəbi isə təsirliliyi artırmaq və yeni çalarlar
qatmaqdır. Bədii ədəbiyyatdakı əsərlərə nəzər yetirsək orada məhşur yazıçıların işlətdiyi çoxsaylı
idiomlar dili daha zəngin və rəngarəng etdiyini görə bilərik. Şagird və ya tələbələrə idiomları izah
edərkən onlara idiomları əzbərləməyi deyildə başa düşüb yadda saxlamağı öyətmək lazımdır. Məslən
: idiomlarin açıqlamasını yazib onlari MATCH etmələrini istəyə bilərik daha sonra həmin idiomlara
aid sinonimlər , fotolar , karikaturalar, dioloqlar tapıb öyrədə bilərik.
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Azərbaycan və Ingilis Dilində Nitq Mədəniyyətinin Tədrisdə Rolu
Ismayılova Arzu Nazim Qızı
Odlar Yurdu Universiteti
Dil cəmiyyətin varlığı və onun inkişafı üçün çox vacib bir vasitədir. Sosial həyatda dilin
birinci rolu onun əsas ünsiyyət vasitəsi olmasıdır. Dil təffəkürlə sıx əlaqədədir. Dil və təfəkkür eyni
zamanda yaranmışdır.Və eyni mənbədən yaranmışdır. Lakin bunlara baxmayaraq onlar eyni deyildir.
İlkin fərqlərdən biri odur ki, dildə lüğəvi və qrammatik vasitələrdən istifadə edilir. Amma təfəkkürün
mənbəyi sözlər və cümlələr deyil, hökmlərdir.
Dil haqqında müdriklərin dedikləri
Azərbaycan dili çox mükəmməl dildir,çox zəngin dildir,çox inkişaf etmiş dildir,böyük söz
ehiyatına malikdir.(H.Ə.Əliyəv)
Qrammatikasız oratoriya kütdür,poeziya pəltəkdir,fəlsəfə əsassızdır, tarix xoşagəlməzdir,
hüquqşünaslıq şübhəlidir. (M.L.Lomonosov)
Dil hər bir xalq və dövlət üçün çox böyük önəm daşıyır. Eləcə də nitq mədəniyyəti. Nitq
mədəniyyəti insanlara məxsus ümumi mədəniyyətin ən vacib və aparıcı tərkib hissələrindən biridir.
Danışıq mədəniyyəti ilə yanaşı yazı mədəniyyəti də buna aiddir. Peşəkar şəxslər hər zaman öz yazı
və danışıq mədəniyyəti ilə yəni nitq mədəniyyəti ilə digər insanlara nümunə olmalıdırlar. Nitq
mədəniyyəti ilə yanaşı hər bir şəxsin insanlar arasında,yığıncaqlarda, müxtəlif məclislərdə, ailədə
müəyyən ölçülərə sığan , ümumi davranış normalarına tabe olan hərəkət mədəniyyəti də olmalıdır.
Dilçilik ədəbiyyatında nitq mədəniyyəti belə izah olunur: “Nitq mədəniyyəti tətbiqi dilçilik sahəsi
olub,hər hansı konkret bir dilin orfoepik,orfoqrafik,leksik,qram-matik,üslubi və s.normalarını
müəyyənləşdirən nəzəriaxtarışlar və təcrübi tədbirlər kompleksidir”. Nitqin gözəlliyi məzh normalara
əməl olunmasında deyil. Nitqin məzmunu gözəl və maraqlı olmalı ,danışıq aydın və dinləyənin ya
dinləyənlərin səviyyəsinə uyğun gəlməli,anlaşılmalıdır. Natiqliklə nitq mədəniyyətini qarışdırmaq
olmaz. Natiqlik sənətdir. Hər kəs nitqini düzəldə və mükəmmələşdirə bilər. Lakin hər kəs natiqliyi
bacara bilməz. Mədəniyyət sözü ərəbcə şəhər mənası verən mədinə sözündəndir. Nitq mədəniyyətinə
yiyələnmək üçün dilin lüğət tərkibinə dərindən bələdlik , onun bütün normalarına yiyələnmək
lazımdır
Hər hansı bir xalqın mədəniyyətinin simvollarından biri də mükəmməl nitqdir. Hal hazırda ingilis dili
beynəlmiləl dil olan , dünyanın ən çox yayılmış dillərindən biridir. Azərbaycan və digər bütün dillərdə
olduğu kimi ingilis dilində də nitq mədəniyyəti çox böyük önəm daşıyır. Biz bilməliyik ki,biz hər
hansı bir dili öyrənərkən və yaxud öyrədərkən sadəcə sözləri, qrammatikanı, dinləməni, danışığı yox
eyni zamanda nitq mədəniyyətini öyrənməli və öyrətməliyik. Çünki nitq mədəniyyəti olmasa nitqin
heç bir önəmi qalmaz. Bu səbəbdən ingilis dilini tədris edərkən həmin dilin nitq mədəniyyəti anlayışı
ətraflı şəkildə araşdırılmalı və mütləq şəkildə tədris edillməlidir. Nitq mədəniyyətinin Azərbaycan və
ingilis dilində rolunun vacibliyi mütləq şəkildə hər kəs tərəfindən başa düşülməli və bu gələcək
nəsillərə tədris edilməlidir. Zənginlik,aydınlıq,nitq mədəniyyəti və s.hər biri dil üçün vacibdir. Yaxşı
nitqi,mədəni nitqi şərtləndirən bir sıra tələblər vardır ki,bunlar nitqin normativliyidir. Onlar
aşağıdakılardır:
Aydınlıq, düzgünlük , sadəlik , dəqiqlik , yığcamlıq , zənginlik , təmizlik , münasiblik ,
ifadəlilik , orijinallıq,səmimilik və s.Nitqin düzgünlüyü dedikdə dilin fonetik ,leksik vı qrammatik
qaydalarına əməl etmək nəzərdə tutulur. Nitqin dəqiqliyi dedikdə fikrin ifadəsi üçün birbaşa tələb
olunan söz və ya ifadənin seçilməsi nəzərdə tutulur. Nitqin ifadəliyi isə üslub baxımından ən uğurlu
və bədii dil vahidinin işlədilməsi deməkdir.
Mədəniyyət çox uzun zaman öncə yaranmış bu günümüzə qədər inkişaf edərək gəlmişdir.
Hansı millət olursa olsun ,onun mədəniyyətinin göstəricilərindən biri də gözəl nitqdir.Dil ünsiyyət
vasitəsidir. Lakin nitq ünsiyyət prosesidir. Nitq milli səciyyəlidir,millətin ayrılmaz əlamətidir.”Dil”
və “Nitq mədəniyyəti” məfhumları eyni obyektli müxtəlif planlıdır.Hər iki anlayışlar bir bir ilə
əlaqədardır.Bir birini tamamlayır.Hər ikisi birbaşa insanların münasibəti, davranışı və nitqi ilə
bağlıdır.Dil mədəniyyəti anlayışı genişdir.Qeyri-mədəni nitqdə normalar pozulur.Dialektizm və loru
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sözlər öz əksini tapır.Nitqin hər iki formaısndan məqsədli istifadə edilmə özünü göstərir.Mədəni nitq
özüdə məqsədlilik baxımından 2 yerə bölünür.Belə ki, mədəni nitqin bir qismi də məqsəd
dinləyicilərər mövzu ilə əlaqədar obyektiv məlumat verməkdir.Belə nitqdə fikir aydın məntiqli ifadəli
olunur.Burada təlim –tərbiyə,öyüd- nəsihət , əxlaq qaydalarının təbliği əsas yer tutur.
Nəticədə biz bilməyik ki,dili sadəcə bilmək kifayət deyil.Eyni zamanda nitq mədəniyyəti ən az dili
bilmək qədər önəmlidir.Və biz bunu hər hansı bir dili öyrənərkən və eyni zamanda öyrədərkən də
nəzərə almalıyıq.

Ədəbiyyat siyahısı :
1. Gülsəda Quluqızı.Nitq mədəniyyəti.Nitqin yığcamlığı üzərində iş.”Təhsil problemləri” saytı.
Bakı, 2014
2. Abdullayev N. Ə. Nitq mədəniyyətinin əsasları. Dərs vəsaiti. Bakı,2013
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MƏTN DİLÇİLİYİNİN NƏZƏRİ ƏSASLARI
Vəkilxanlı Aydan Əfqan qızı
Sintaksisin əsas tədqiqat obyektlərindən biri də cümlədir. Cümlə söz və söz birləşmələrinin əlaqəli
şəkildə düzəlməsindən yaranan və bitmiş fikri ifadə edən nitq vahididir. Lakin bəzən bir fikri məhz bir
cümlə ilə ifadə etmək çətin olur və bir neçə cümlənin birliyindən istifadə etmək lazım gəlir. «Cümlə onu
əhatə edən cümlələr birliyində - mətn mühitində struktur-semantik xüsusiyyətlərini tam şəkildə üzə çıxara
bilir».
Mətn yunanca «texstum» sözündən olub «birləşmə» mənasını ifadə edir. Qeyd etdiyimiz kimi bəzən
bitmiş bir fikri ifadə etmək üçün bir cümlə kifayət etmir və cümlələr birliyindən istifadə olunur ki, bu da
«mətn» adlanır.
Mətn uzun müddət dilçilər tərəfindən nəzərə alınmamış və bir neçə sadə cümlənin birliyi tabesiz
mürəkkəb cümlə kimi başa düşülmüş və izah edilmişdir. Mətnə bu cür münasibət onu göstərir ki, mətn
dilçiliyi dilçilik tarixində nisbətən gənc bir sahədir. Mətn dilçiliyi XIX əsrin əvvəllərində formalaşmışdır.
Mətnə aid bir çox dilçilər tədqiqatlar aparmış, mülahizələr irəli sürmüşdür. Bir sıra alimlər mətn
dilçiliyinin xüsusi bir sahə kimi öyrənilməsi məsələlərini də gündəliyə gətirmişlər.
P.Hartman mətn dilçiliyinin ümumi dilçilikdən ayrılmasını və xüsusi bir şöbə olaraq «Ümumi mətn
dilçiliyi», «Xüsusi mətn dilçiliyi», «Tipoloji mətn dilçiliyi» və s. kimi tədqiq olunmasını təklif etmişdir.
Mətni araşdıran ilk dilçilərlən biri V.Matezius olmuşdur. Mateziusun cümlənin aktual üzvlənmə
məsələsinə dair söylədiyi fikirlər mətnin sonrakı tədqiqatlarına təkan verdi.
Mətn L.F.Vardul, F.Buslayev, L.A.Fiqurovski, M.A.Peşkovski, Y.Korjenski, V.L.Koduzov,
L.F.Suprun, K.Boost və başqa dilçilərin tədqiqat obyekti olmuşdur.
A.Fiqurovski dilçilik tarixində ilk dəfə olaraq mətni təşkil edən cümlələr arasındakı əlaqəni sistemli
şəkildə öyrənmişdir. Cümlələr üzərində tədqiqatlar aparan F.Buslayev belə bir fikir irəli sürür ki, «nitq
həm bir cümlədən, həmçinin bir-biri ilə əlaqəli cümlələrdən ibarət ola bilər. Cümlələrin birləşməsi
mürəkkəb cümləni, cümlə birləşmələri isə mətni yaradır».
V.L.Koduzov, V.V.Odinsov mətni poetik nöqteyi nəzərindən təhlil edirlər. V.L.Koduzova görə
«mətni tədqiqatlar tarixi-müqayisəli metoda əsasən aparılmalıdır. Əsas mətni üslublar tənqid, atributivlik,
mətnin interpretasiyası və mətnlərin təsnifatıdır. V.L.Koduxov həmçinin cümlələrin aktual üzvlənməsi
məsələsini də tədqiq etmişdir və öz fikirlərini belə izah etmişdir. Aktual üzvlənmə cümlənin funksional
perspektivlərini aşkar edir. Cümlənin aktual üzvlənmə vasitələri intonasiya və söz sırasıdır.
V.I.Odinsov mətnin üslublarını və üslubi imkanlarını «Stilistika teksta» kitabında şərh edərək yazır:
«Üslub yalnız mətn olan yerdə mövcuddur».
L.F.Suprun öz tədqiqatlarını qədim ingilis yazılı abidələri üzərində aparmış, mətn və aktual
üzvlənmə məsələlərini işıqlandırmağa çalışmışdır. Suprun qeyd edir ki, «Mətnlər VIII - X əsr hadisələrini
əks etdirən materialların monoloji üslublarını tərənnüm edir.
Görkəmli Alman alimi K.Boost mətni cümlələr birliyi adlandırır və hesab edir ki, «cümləyə nitqin
tam müstəqil vahidi kimi baxmaq olmaz, çünki o daha böyük birliyə-cümlələr birliyinə daxildir».
Amerika deskriptiv dilçiliyində, Danimarka qlossemantikasında mətn məntiqi-riyazi modelləşdirmə
obyekti kimi nəzərdə tululur, çünki onların fikrincə mətni ölçmək və müşahidə etmək mümkündür.
Dilçilər dil materialı ilə mətni fərqləndirərək qeyd edirlər ki, dil materialı obyektiv deyil, faktları mətndən
xaric edir və tədqiqatların subyektivliyini təcəssüm etdirir.
Mətn dilçiliyində ən çox diqqəti cəlb edən məsələlərdən biri aktual üzvlənmə məsələsi olmuşdur.
Görkəmli dilçilərdən Matezius aktual üzvlənməni belə şərh edir: Əgər formal üzvlənmənin əsas
elementləri qrammatik subyekt və qrammatik predikatdırsa, bu zaman aktual üzvlənmənin əsas məğzi
söyləmdir. Cümlənin aktual üzvlənməsinin əsas elementləri - söyləmin çıxış nöqtəsi, yəni verilən şəraitdə
məlum olan və ya danışanın məhz nəyi nəzərdə tutuduğu asanlıqla başa düşülən və söyləmin məğzi, yəni
danışanın söyləmin başlanğıc nöqtəsi haqqında verdiyi məlumatdır.
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Освещение проблем глагола и его форм в английском языке.
Мирзаева Айгюль Вагиф г.
Университет Одлар Юрду.
Сложно представить человека, обладающего только одним языком. Сложно человеку,
который не знает английский язык в наше время. Английский язык – интернациональный
язык, его надо знать хотя бы на простейшем, поверхностном уровне. Но выучить английский
язык не так то просто, особенно его грамматику. Одна из самых больших сложностей в
грамматике английского языка – глагол и его формы. Анализ типичных ошибок учащихся
является доказательством тому.
Глагол неоднократно являлся объектом исследований. Много споров велись над этой темой,
многие ученые-лингвисты высказывали своё мнение, велись дебаты, оспаривались мнения, но
чтобы легко было последующим поколениям выучить язык, ученные пришли к определённому
заключению.
Как мы знаем, глагол – это самостоятельная часть речи, которая обозначает действие или
состояние лица или предмета. Например:
Messi is a great football player.
American women are too independent.
Изучая язык, мы часто сталкиваемся с необходимостью морфологического разбора.
Согласно морфологическому разбору глаголы в английском языке бывают:
a) простыми (simple) – to read, to run, to love.
б) производными (derived) - underprice, research.
в) сложными (compound) – to test-drive, to air-condition.
г) составными ( сomposite ) – to look through, to sit down, to put on.
В зависимости от значения и роли в предложении английские глаголы можно разделить на
смысловые и служебные.
Смысловые (самостоятельные) глаголы, как видно из названия, имеют собственное
лексическое значение, они обозначают определенное действие или состояние:
I learn English language.
Служебные глаголы же не имеют никакого самостоятельного лексического значения. Они
помогают строить сложные формы глагола или являются частью составных сказуемых. В
составных сказуемых спрягаются именно служебные глаголы, т.е. при их помощи можно
выразить лицо, число и время:
I am playing. He is going. They were written.
Хочу также отметить, что глаголы в английском языке могут быть личными и безличными.
По названию можно понять,что личные формы глагола показывают категории времени, лица,
числа и наклонения. В предложении они имеют функцию сказуемого и согласуются с
подлежащим в лице и числе.
She goes to the cinema every Saturday. Она идёт в кино каждую субботу.
They are working now. Они сейчас работают.
Неличные формы глагола (Non-Finite Forms, или Verbals или же Verbids) также обозначают
действие, но не склоняются, то есть не имеют показателей лица, числа и наклонения; они могут
выражать только время и залог. Неличные формы глагола никогда не бывают в предложении
сказуемым, но могут входить в состав сложных сказуемых.
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В английском языке имеются три неличные формы глагола: инфинитив, или неопределенная
форма (the Infinitive), причастие (the Participle) и герундий (the Gerund). Рассмотрим вкратце
эти формы глагола и постараемся отметить особенности каждого из них.
Ознакомившись со многими работами разных авторов таких, как О.Мусаев, В.Каушанская,
О.Джесперсон и др. хочу дать краткое определение 1) инфинитиву; 2)герундию; 3) причастию.
1)Инфинитив – это форма глагола ,в котором наблюдается морфологическая невыраженность
категорий наклонения, времени, лица и числа. Форма инфинитива совпадает с основой
глагола, поэтому инфинитив часто называют начальной формой глагола. Показателем
инфинитива является частица to, которая стоит перед ним, например: to copy, to speak. To
является частицей, не имеющая отношения к предлогу to и не переводится, служит только для
обозначения инфинитива. В связи с «вуалированностью» смыслов, внешней нейтральностью
начальной формы-инфинитива и в то же время с экспрессивностью и полифонией значений,
мы нуждаемся в более глубоком научном осмыслении специфики семантико-стилистической
возможности конструкций с инфинитивом.
2) Герундий (в простой форме - Indefinite Active) образуется так же, как и причастие: к
инфинитиву без частицы to прибавляется окончание -ing: to read - reading, to write - writing.
Различие в плане перевода между этими двумя внешне одинаковыми глагольными формами
заключается в том, что если причастию I соответствует русское причастие действительного
залога (с окончанием -ущ, -ющ и т. д. (learning- изучающий), то герундию соответствует
существительное (с окончанием -ание, -ение:learning - изучение ). Чтобы понять причину
такого различия, мы должны знать, что герундий обладает признаками, а значит, и
"возможностями" двух частей речи: глагола и существительного
3)Причастие – это форма английского глагола,синтезирующего в себе свойства глагола,
прилагательного и наречия. Причастия делятся на причастие настоящего времени (Participle I)
и причастие прошедшего времени (Participle II).
Причастие настоящего времени образуется прибавлением "ing" к базовой форме глагола.У
непереходных глаголов форм страдательного залога не существует. Это причастие в
английском языке обозначает незаконченный процесс,на русский язык переводится,как
причастие настоящего времени и деепричастие несовершенного вида (речь идет о формах
Indefinite). Если мы говорим о формах Perfect, то причастие английского языка будет
соответствовать русскому деепричастию совершенного вида. Причастие группы Indefinite
активного и пассивного залога, обозначает, что действие выраженное им происходит
одновременно (в настоящем, прошедшем или будущем временах) с действием, выраженным
смысловым глаголом-сказуемым. Причастие группы Perfect , в активном и пассивном залоге,
обозначает, что действие им выраженное предшествует действию, выраженным глаголомсказуемым. Предшествование может относиться также к действию в настоящем, прошедшем
или будущем временах.
Рассматривая, мы увидим, что причастие прошедшего времени образуется при помощи
добавления окончания –ed к начальной форме глагола, по сути, это третья форма глагола (Past
Simple). . Это причастие отражает законченный процесс, а на русский язык мы его переводим
страдательным причастием совершенного или несовершенного вида.
look – looked – looked;

do – did – done

Таким образом, можно сделать вывод, что, научившись «чувствовать» язык и зная методы
образования форм глагола, легко можно понять и выучить глагол и его формы.
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Ingilis dilində inşaların yazılma qaydası
Ələkbərova Aynur Nofər
Odlar Yurdu Universiteti
Xarici dilin tədrisi metodikası
və metodologiyası (ingilis dili)
ixtisası 928 XMS II kurs magistrantı
Email- aynur_elekberova55@mail.ru
Əlaqə nömrəsi: (050) 5989184
Elmi rəhbər: dos. Ü.Ə.Nəsirova
Orfoqrafiya təlimi dilçiliyin ən mühüm sahələrindən biridir. Orfoqrafiya qaydaları hər hansı
bir fikrin yazıda düzgün formada əks etdirməyə kömək edən qaydalar sistemidir. Bir sözlə tədrisi
metodikanın ən mühüm sahələrindən biri olan orfoqrafiya düzgün yazmaq qaydalarını öyrədir.
Məktəblərdə tez-tez şagirdlərlə orfoqrafiya təlimi aparmaq şagirdlərin yazı vərdişlərini inkşaf
etdirməyə kömək edir. Şagirdlərin savadlı yazmaq bacarığını inkşaf etdirmək müəllimlərin mühüm
vəzifələrindən biridir. Şagirdlər yazı yazarkən bir çox səhvlərə yol verirlər.Məsələn bəzi şagirdlər
imla yazarkən elədə çox səhvlərə yol vermirlər, lakin kiçik esseylər yazarkən xeyli səhvlər edirlər.
Bu ona görədir ki, şagirdlər kiçik esseylər yazarkən kifayət qədər söz bazaları olmadıqlarına görə
lazımı sözlər tapa bilmirlər və fikirlərini yalnız buna cəmləyirlər və nəticədə xeyli orfoqrafik səhvlərə
yol verirlər.
Ona görədə yazı vərdişlərini şagirdlərə öyrədərkən orfoqqrafiyanı nitq prosesi ilə mütləq
əlaqələndirmək lazımdır. Bu zaman şagirdlər yazıda orfoqrafiya qaydalarını tətbiq etməyi öyrənirlər.
Bunun üçün müxtəlif metodlardan istifadə etmək olar. Bu zaman həm orfoqrfiya məşğələləri maraqlı
keçir həm də şagirdlər müstəqil yazı işlərinə daha da yaxınlaşırlar. Məsələn sərbəst mövzuda olan
hər hansı bir mətni üzündən köçürtmək və yaxud öyrəndiyi hər hansı bir şer və hekayəni əzbər
yazdırmaqla şagirdlərin yazılı nitq üzərində işləmələrinə kömək edə bilərik. Ümumiyyətlə yazı
vərdişlərini şagirdlərə aşılamaq kor təbii şəkildə olmamalıdır. Elmi əsaslar üzrə və sistemli şəkildə
aparılmalıdır. Buna görədə bir çox qaydalara riayət edilməlidir.
I.Şüurluluq. Şüurluluq ilk növbədə ayrı-ayrı sözlərin mənalarının şagirdlər tərəfindən başa
düşülməsinə kömək edir. Şagirdlər ilk növbədə yazdıqları sözün mənasını bilməlidir. Bununla yanaşı
qrammatik orfoqrafik qaydaları bilmək, qrammatik bilikləri möhkəmləndirmək və yazı qaydalarını
avtomatlaşdıran çalışmalar etmək lazımdır. Yazı yazarkən sözlərin həm morfoloji həm də leksik
təhlili şagirdlərin düzgün yazılışını şüurlu şəkildə anlamasını təmin edən üsullardan biridir. Əgər
şagird qaydaları bilirsə avtomatik şəkildə tez və düzgün yaza bilər.
II.Tədricilik və ardıcıllıq. Bu o deməkdir ki, ardıcıl və sistemli şəkildə öyrədilən qaydaların daha
da yaxşı mənimsənilməsi üçün təkrar xarakterli çalışmalara yer ayrılmalıdır. Doğrudan da təkrar
biliyin anasıdır.
III.Çalışmaların rəngarəngliyi. Şagirdlər öz üzərində çalışarkən müxtəlif tipli çalışmalardan
istifadə etməsələr biliklərini möhkəmlədə bilməzlər.
Bildiyimiz kimi orfoqrafiya təlimi zamanı müxtəlif növ yazılardan istifadə olunur.
1.
Üzündənköçürmə yazılar və onların formaları.
2.
Müxtəlif növlü imlalar.
3.
Əzbər mətnlərin yazılması.
Üzündənköçürmə yazılar şagirdlər üçün ən əsasda yazmağı yeni öyrənən şagirdlər üçün çox
mühümdür. Həmçinin bu yazının ən sadə növüdür. Hərfləri tanıyan və yazmağı bacaran hər bir şagird
bu yazı növündən asanlıqla istifadə edə bilər. Üzündənköçürmə yazılar sadə və asan olsada böyük
əhəhmiyyət kəsb edir. Hər hansı bir mətni üzündən köçürdən zaman şagird ilk öncə sözün yazılış
qaydasına baxır daha sonra sözün hərf tərkibinə baxır və sözdə səs və hərf tərkibini fərqləndirir və
sözün düzgün yazılış formasını yadda saxlayır. Getdikcə şagirdin yadda saxlamaq qabiliyyətidə
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mükəməlləşir. İlk zamanlar sadəcə sözü yadda saxlayırdısa daha sonralar kiçik cümlələri də yadda
saxlayır. Üzündənköçürmə ilə yanaşı şagirdlər müxtəlif tipli çalışmalarda edə bilər.
1.
Verilmiş sözlərdən cümlə düzəldib köçürtmək.
2.
Dağınıq verilmiş cümlələrdən kiçik dialoqlar düzəldib köçürtmək.
3.
Sözləri qrammatik quruluşuna görə ayırıb köçürtmək məsələn sadə , düzəltmə və ya
mürəkkəb olduğunu göstərmək. Təkdə və ya cəmdə olduğunu ayırmaq və s..
Bir müddət sonra şagirdlər verilmiş mətnlərdəki səhvləri düzəldib köçürtmək üzrə
də çalışmalar edə bilərlər. Məsələn sözlərdə buraxılmış hərflərin yerinə hərflərin qoyulması , cümlədə
buraxılmış sözlərin yerinə sözlərin qoyulması və ya sinonimlərin qoyulması üzrə çalışmalar
şagirdlərdə həmçinin yaradıcılıq qabiliyyətini də artırır. Bunuda qeyd etmək lazımdır ki, şagirdlər
üçün bu tipli çalışmalr çox maraqlıdır. Daha sonralar cümlədə qara hərflərlə verilmiş sözlərə sual
verməklə və yaxud cümlənin hər bir üzvünə sual verməklə köçürtmək həm qrammatik cəhətdən
həm də orfoqrafik cəhətdən şagirdlərin bilik və bacarıqlarını artırır və inkişaf etdirir. Sözlərin
orfoqrafik cəhətdən düzgün yazılması ilə yanaşı sözlərin düzgün və gözəl hüsnxətlə yazılmasıda çox
vacibdir. Bunun üçün üzündənköçürmə zamanı çapla yazılmış mətnlərdən daha çox əlyazma ilə
yazılmış mətnlərin köçürülməsi daha çox məqsədə uyğundur. Bu zaman şagird sözün yalnız düzgün
yazılışını deyil həmçinin sözün düzgün və gözəl yazılmış əlyazma formasınıda görə bilir və yadda
saxlayır. Üzündənköçürmə əsasən aşağı siniflərdən başlanır və əlyazma ilə təşkil olunur.
Bunuda qeyd etmək lazımdır ki, imlalar orfoqrafik bilik və bacarıqlarını inkşaf etdirilməsində
böyük rol oynayır. İmlalar iki növə ayrılır:
1.
Öyrədici imlalar
2.
Yoxlama imlalar
Öyrədici imlaların bir neçə növü vardır:
1.
Görmə - Bu zaman müəllim hər hansı bir mətni diktə edir.
2.
Xəbərdarlıqlı – Şagirdlərin çətinlik çəkdikləri məqamlar əvvəlcədən qeyd olunur və xəbər
verilir.
3.
İzahlı – İmla yazdıqdan sonra şagirdlərin mətnlərdəki elədikləri səhvlərə izahat verilir.
4.
Seçmə - Bu zaman mətn əvvəlcədən oxunur və sonra qarşıya qoyulmuş şərtə görə ( məsələn
frazeloji birləşmələri seçmək ) seçilmiş sözlər və ya ifadələr yazılır.
5.
Lüğət üzrə - Bu zaman sözlər müəllim tərəfindən Azərbaycan dilində deyilir və şagirdlər sözləri
ingilis dilinə tərcümə edib yazırlar.
6.
Yaradıcı – Verilmiş sözlərdən cümlə düzəltmək və yaxud verilmiş sözləri məntiq üzrə ayırıb
yazmaq vəs...
7.
Sərbəst – Bu zaman bir mövzu verilir və verilmiş mövzuya uyğun yazı qaydalar təkraralanırı
və möhkəmləndirilir.
Bəzi çalışmalar müəllimlərin koməyi olmadan yerinə yetirilir. Belə çalışmalar yoxlama imla adlanır.
Yoxlama imlalar şagirdlərin düzgün yazı vərdişlərinə , yazı mədəniyyətinə necə yiyələndiklərini , dil
qaydalarına necə riayət etdiklərini yoxlamaq üçün aparılan yazı üslubudur.
Əzbər mətnlərin yazılması: Bu yazı növü üzündənköçürmə və imlalarla çox əlaqəlidir. Bu zaman
şagird mətni çox oxumalı və sözlərin yazılışını əzbərləməlidir. Sonda əzbərlənən mətn daxili nitqin
köməyi ilə yazılır. Savadlı yazı nitqin inkşafına da böyük kömək edir. Qeyd etmək lazımdır ki, dil
və təfəkkürün inkşafı nitqin inkşafına gətirib çıxarır. Dil , təfəkkür və nitq bir- birləri ilə çox
əlaqəlidir. Bu o deməkdir ki, biz şagirdlərdə təfəkkürü nə qədər çox inkşaf etdirsək onların nitqinə də
təsir göstərmiş oluruq. Həmçinin də nitqin inkşaf etməsi təfəkkürün də inkşafına təkan verir. Bunun
üçün həm şifahi həm də yazılı çalışmalardan istifadə etmək lazımdır. Şagirdlərin gördükləri ,
oxuduqları və düşündükləri bir mövzu haqqında yazmaq bacarığını inkşaf etdirmək yazılı nitqin
başlıca məqsədlərindən biridir. Həm şifahi nitq həm də yazılı nitq düzgün, anlaşılan , aydın , dəqiq,
mükəmməl, bütün normalara cavab verən və səhvsiz olmalıdır. Rabitəli nitq şagirdlərin ətraf mühiti
düzgün qavramaları onu qrammatik və üslubi cəhətdən düzgün və aydın ifadə etmələridir. Rabitəli
nitqdə şagird öz fikrini aydın, ardıcıl ,lakonik və təsirli ifadə etməlidir. Şagird ilk öncə söyləyəcəyi
fikri yaxşı mənimsəməli və onu dil cəhətdəndə düzgün və aydın ifadə etməyi bacarmalıdır. Rabitəli
nitqin əsas tələbləri bunlardır:
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1.
İlk öncə nitq dolğun və aydın olmalıdır. Əsasən şagird dildən öz fikrini qarşı tərəfə çatdırmaq
üçün istifadə edir. Ona görədə şagird danışacağı mövzunu yaxşı mənimsəməlidir.
2.
Şagir danışacağı mövzunu ardıcıllıqla ifadə etməlidir. Ardıcıllıq pozulsa nitqdəki rabitədə
pozula bilər və qarşı tərəf sizi çətinliklə başa düşər.
3.
Məzmun dolğun və ardıcıl olmalı , cümlələr qrammatik cəhətdən düzgün qurulmalı, leksik
cəhətdən fikirlər ifadəli və zəngin olmalı, bir cümlə digər cümləyə uyğun olmalı və bir-birlərini
tamamlamalıdır.
4.
Nitqin dolğun və aydın olması şagirdin mövzunun mahiyyətini düzgün mənimsəməsi
üçündür.Bəzən şagird mövzunu düzgün anlamır və nitqdə mənasız uzunçuluğa yol verir və buda
fikrin düzgün ifadə olunmamasına gətirib çıxarır.
5.
Şagird həmçinin kitab cümlələri əzbərləməməli fikirlərini öz üslubunda müstəqil şəkildə
ifadə etməlidir. Onun yazısında və nitqində yalnız öz üslubu və sözləri olmalıdır.M.İ.Kalinin belə
söyləmişdir. “ Sizin düşüncəniz işləmir, yalnız diliniz işləyir. ” “ Hələlik siz öz dilinizlə deyil , özgə
dili , hazır cümlələrlə danışmağa çalışırsınız . Sizin çıxışlarınızda öz fikriniz , canlı fikir biruzə
verilmir. Sizin nitqiniz insanı qızdırmayan ay işığına bənzəyir. Öz cümlələrinizi özünüz
qurmalısınız. ”
Rabitəli nitq inkşaf mərhələsinə görə iki qrupa bölünür:
1.
1.İfadə yazılar.
2.
İnşa yazılar.
Şagirdlərdə kalliqrafik və orfoqrafik hazırlıqların olması onlarda ifadə yazmaq bacarıqlarını daha da
inkşaf etdirir. Çünki şagirdlər kalliqrafiya , punktuasiya və orfoqrafiya səhvləri etmədikdə daha
dəqiq . aydın , sürətli və səhvsiz yaza bilirlər. Bu zaman şagirdin diqqəti mövzunun məzmununda
olur və fikirkərini dəqiq , obrazlı və yaradıcı ifadə etməsinə imkan verir. Ümumiyyətlə orfoqrafik
çalışmalarda sözləri , cümlələri və mətni savadlı yazan şagird ifadə və inşalar yazarkəndə heç bir
səhvə yol vermirlər. Ona görədə şagird qrammatik-orfoqrafik qaydaları , çətin yazılan sözlərin
düzgün yazılma qaydasını yaxşı mənimsəməlidirlər. Bəzən müəllim ifadə yazdırarkən mətndə tanış
olmayan və mənalarını bilmədiyimiz sözləri və sözbirləşmələrini müəyyənləşdirir və izahı ilə birgə
lövhədə yazdırır . Müəllim belə söz və sözbirləşmələrini cümlədə qurmaq yollarını göstərir. Müəllim
yeni sözləri yazdırarkən qrammatik və orfoqrafik qaydalarıda xatırlayır. Buna görədə ifadə
yazdırarkən səhvlər olmasın deyə mütləq xəbardarlıqlar vacibdir.Bu xəbardarlıqlar yeni sözlərin
yazı taxtasına yazılması , onlara sinonim tapilması kimi də ola bilər.
İnşalar çətin və mürəkkəb yazı formasıdır. İnşanın bir çox növləri vardır:
1.
İfadə formasına görə inşalar. Bunlar şifahi və yazılı formada ola bilər.
2.
Təlim əhəmiyyətinə görə inşalar. Buna öyrədici və yoxlama inşaları misal göstərə bilərik.
3.
Janra görə inşalar. Bura nəqli, təsviri və mühakimə inşalar aiddir.
4.
Materialın əldə edildiyi mənbəyə görə inşalar.Bura şəkillərdə , kinofilmlərdə və oyunlarda
ortaya qoyulan mövzular aiddir.
5.
Şagirdlərin müstəqillik dərəcəsinə görə inşalar. Buraya şagirdlərin kollektiv və ya müstəqil
şəkildə yazdıqları inşalar aiddir.
Bir az inşaların ifadə formasına görə və təlim əhəmiyyətinə görə növlərinə diqqət edək. Şagirdlərlə
yazılı inşalar üzrə bacarıqların inkşaf etdirilməsi üçün bir çox məşğələlər aparmaq lazımdır. Bilirik
ki, yazılı inşa şifahi inşanın qrafik təsviridir. Lakin yazılı inşa zamanı bütün cümlələr daha dəqiq ,
dolğun , aydın və bütün normalara cavab verməlidir. Buna görədə qrammatikanın və orfoqrafiyanın
öyrənilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Məsələn sifətin tədrisi zamanı təbiətin gözəlliyi , hər hansı
bir mənzərənin təsviri və yaxud iki şəklin müqayisəsi üzrə inşalar yazdırmaq olar. Felin tədrisi zamanı
hər hansı bir işin gedişinin təsviri və yaxud hər hansı bir macəranın təsviri üzrədə inşalar yazdırmaq
olar. İnşa üzrə işləmək hər cəhətdən şagirdlər üçün xeyirlidir. Məsələn ilk öncə onlar öz nitqləri üzrə
müşahidə etməyi öyrənirlər. Bu zaman onlar öz yazdıqları mövzuda daha da dərin və yaradıcı
fikirləçirlər , öz ifadə və cümlələrini daha da təkmilləşdirirlər.
Ümumiyyətlə inşa təlimində ardıcıllıq , asanddan çətinə doğru hərəkət etmək , fikri müstəqil ifadə
etmək əsas şərtlərdən biri hesab olunur. Ona görədə inşa yazılı nitqin ən mühüm formalarından biridir.
İlk öncə inşa yazıları planlı yazılmalıdır. Mətnin hər hissələri arasında möhkəm əlaqə olmalıdır. , bu
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hissələr ardıcıl olmalı və bir-birlərini tamamlamalıdırlar. Müəllim yazı işinə başlamazdan əvvəl ilk
öncə şagirdə plan tutmağı öyrətməlidir. Plan tutulduqda şagird artıq bilirki mətnin bütün hissələri
müəyyən nisbətdə olmalıdır, mövzunun giriş və nəticə hissəsi mövzuya uyğun olmalıdır. Bəzən
şagirdlər inşa yazarkən mövzunu ya kitabdan yada ki, tapdıqları hər hansı bir materialdan olduğu
kimi köçürdürlər. Amma bu belə olmamalıdır. Şagirdlər hər hansı bir materialdan istifadə edə bilər
lakin o çalışmalıdır ki , inşanı oz fikirləri ilə və sözləri ilə yazsın. Şagirdlər həmçinin təkcə şifahi
nitqdə deyil həm də yazılı nitqdə də cümlələrin aydın , dəqiq və fikrin dolğunluğuna fikir verməlidir.
Yazı zamanı edilən səhvlər araşdırılmalı və qruplaşdırılmalıdırlar. Müəllimlər bu səhvlər üzrə
şagirdlərlə çoxlu çalışmalar eləməlidirlər. Ona görədə buraxılmış səhvlərin mənbəyini bilmək
mühüm şərtlərdən biridir. Qeyd etmək lazımdır ki, inşa yazıları ən çox hümanitar fənlərə aid edilir.
Ona görə də inşa yazıları zamanı yaradıcılıq bacarıqları mühüm rol oynayır. Cümlələri düzgün
qurmaq üçün həm qrammatik orfoqrafik həm də yaradıcılıq bacarıqları tələb olunur. İngilis dilində
hər hansı bir mövzuda yazılan inşaya “ essey ” deyilir. Esseylər əsasən aşağıdakı kimi yazılır.
İntroduction- bu bölmədə ilkin olaraq biz öz fikirlərimizi, düşüncələrimizi yazırıq həmçinin
mövzunun avantajlarını və dezavantajlarını qeyd edirik.
Body 1 – bölməsində isə mövzu haqqında misallar , izahatlar və bir çox detallar qeyd olunur
Body 2- bölməsində isə yenə mövzu haqqında əlavə məlumatlar faktlar qeyd olunur
Body 3 – bölməsində yenə izahatlar , faktlar və bir çox detallar qeyd olunur
Conclusion – isə sonda yazılır və müzakirə olunmuş bütün məlumatların nəticəsi qeyd olunur
Essey yazmağa başlayarkən bir çox sözlərdən və söz birləşmələrindən istifadə olunur
There is no denying that...
It goes without saying that...
İt is univesally accepted that..
İntroduction bölməsində isə aşağıdakı söz birləşmələrindən istifadə etmək olar
I personally believe that....
Let us examine both views before reaching a concreate decision
Thus the advantages far outweigh the disadvantages
Body 1 bölməsində isə aşağıdakı sözlərdən istifadə edə bilərik
I think..
My opinion is that...
From my perspective...
I suppose....
First of all...
İnitially...
To start with…
Body 2 bölməsində isə aşağıdakı sözlərdən istifadə edə bilərik
Secondly...
İn addition...
Moreover...
Afterthat...
Əgər biz esseydə hər hansı bir məlumatları müqayisə etmək istəyiriksə aşağıdakı sözlərdən
istifadə edə bilərik
Similarly...
Just as...
At the same time..
Like the previous point..
Əgər mövzuda hər hansı bir məlumatlar qarşılaşdırılırsa onda aşağıdakı sözlərdən istifadə
olunur
Though..
Despite..
İn spite of...
Even so..
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Alternatively..
Əgər mövzumuza aid misallar göstəririksə onda aşağıdakı sözlərdən istifadə edə bilərik
To show an example..
With respect to..
As an evidence..
For example….
To paraphrase..
Hər hansı bir fikr və ya ideya irəli sürdükdə aşağıdakı sözlərdən istifadə edə bilərik
İn terms of..
Furthermore…
On account of…
Not only…but also..
Eventually..
İrəli sürdüyümüz hər hansı bir fikri daha da qüvvətli etmık istədikdə də bir çox sözlərdən
istifadə edə bilərik
Nevertheless..
Still…
Nonetheless…
Even if…
Sonda isə conclusion bölməsində isə aşağıdakı sözlərdən istifadə edə bilərik
To sum up..
All in all..
Overall...
Taking everything into account…
By and large..
Ümumiyyətlə esseylərdə sözlərin syı 250 və 300 arasında olmalıdır. Essey yazmaq dil bacarığının da
inkşaf etməsinə kömək edir. Bu da söz bazamızın artmasına da kömək olur. Bunu da qeyd etmək
lazımdır ki, bir çox beynəlxalq standartlı imtahanlar verərəkən də essey yazmaq tələb olunur. Məsələn
İELTS imtahanı 4 mərhələdə keçir : speaking , reading , listening , writing .Yəni danışıq , oxuma,
dinləmə və yazma bacarığı. Writing bölümündə bizdən essey yazmaq tələb olunur. İELTS –
İnternational English Language Testing System yəni Beynəlxalq İngilis Dili Test Sistemi deməkdir.
Bu imtahan dilin qiymətləndirilməsinin ən yüksək mərhələsidir. Bu imtahan öz üzərində
təkmilləşmiş linqvistika, dil pedogogikası, dil qiymətləndirilməsi və texnologiya sistemini birləşdirir.
Bu test sistemi 1989- cu ildə fəaliyyətə başlamış və indiyə qədər öz aktuallığını saxlamışdır.
Esseylərin düzgün yazılması haqqında bir çox mütəxəssislər fikirlər söyləmişlər.Məsələn Kathy
Livingstonun fikrincə esseyi daha düzgün və dolğun yazılması üçün essay 7 mərhələdə yazılmalıdır.
1.
Pick a topic – İlk öncə mövzu düşünürük. Mövzunu qoyarkən fikirləşməliyik ki, bu nə cür
mövzu olacaq biz oxucunu nəyəsə inandırmalıyıq yoxsa məlumatlandırmalıyıq.
2.
Prepare an outline or diagram of your ideas – Müvəffəqiyyətli essay yazmaq üçün biz ilk
öncə fikirlərimizi qruplaşdırmalıyıq.Beynimizdə olan fikirləri kağıza elə yazmalıyıq ki, bütün bu
fikirlər arasında əlaqəni görə bilək. Bunun üçün diagram yarada bilərik bu zaman vərəqin ortasına
mövzunun adını yazırıq. Daha sonar xətlər çəkirik və həmin xətlərə öz fikirlərimizi yazırıq . Bu zaman
biz fikirlərimizi aydın görə bilərik və bu fikirlər arasında asanlıqla əlaqədə yarada bilərik. Buda bizim
esseyimizi yazmağa kömək olacaq.
3.
Write your thesis statement – Biz artıq mövzunu qeyd etdik , fikirlərimizi yazdıq və bu
fikirlərimizdən istifadə edərək məqaləmizi yaza bilərik. Əsasən thesis statement iki hissədən ibarət
olur.
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4.
Write the body – Body bizim mövzumuzun izahatı və təsviridir. Diagram da qurduğumuz
hər bir fikirlər esseyimizn ayrıca hissəsi olmalıdır. Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, esseyin body
hissəsində mövzunu dəstəkləyici ideyalar və məlumatlar olmalıdır. Təbii ki, bu məlumatlar birbirləri ilə əlaqəli olmalıdır.
5.
Write the introduction – Biz artıq esseyimizin body hissəsini bitirdikdən sonra introduction
yazmalıyıq. İntroduction oxuyucunun diqqətini daha çox cəzb edir və mövzuya bağlayır. İntroduction
bölməsində biz mövzunun son cümləsini də yaza bilərik.
6.
Write the conclusion – conclusion bölməsində biz esseyimizin son cümlələrini və bütün
fikirlərin və ideyaların nəticəsini qeyd etməliyik. Əsasən bu bölmədə biz 3 və yaxud 5 dolğun və
aydın cümlələrdən istifadə etməliyik.
7.
Add the finishing touches – Esseyin bu hissəsi conclusion bölümündən sonra yazılır və sonda
esseyin yekun ideyaları qeyd olunur.
Esseylərin bir çox növləri var. Əsasən esseylərin növlərini mövzunun məqsədinə görə
qruplaşdırırlar. Esseylərin aşağıdakı növləri vardır:
1.
Argumentative essay. Argument – dəlil , sübut , mühakimə deməkdir. Bu essey növündə
adından da göründüyü kimi ortaya qoyulmuş mövzu araşdırılır və yazılır. Bu essey növündə
mövzuya münasibəti biz öz fikirlərimizlə deyil real həyatdakı faktlarla, dəlillərlə və sübutlarla
yazılmalıyıq. Argumentative essey – mubahisə yazısıdır. Bu yazı növündə biz öz fikirlərimizi heç
bir tərəf tutmadan yazmalıyıq. Əlbəttə öz fikirlərimiz olmalıdır lakin biz mətndə “ mənim fikrimcə ” ,
“ mən bunu belə düşünürəm ” kimi sözlərdən istifadə etməməliyik. Mövzuya obyektiv yanaşmalıyıq.
2.
Opinion essay. İngilis dilində “ opinion ” – fikr deməkdir. Bu yazı növündə isə bizdən yalnız
öz şəxsi fikirlərimizin yazılması tələb olunur.Opinion yazı növü obyektiv yox yalnız subyektiv yəni
öz fikirlərimizlə dolu yazı növüdür.
3.
Persuasive essay . İngilis dilində “ persuasive ”- inandırmaq deməkdir. Bu yazı növündə
verilmiş hər hansı bir mövzuda oxuyucunu inandırmaq tələb olunur. Seçdiyimiz tərəfə uyğun olaraq
oxuyucunu öz tərəfimizə çəkməliyik. Biz iddia etdiyimiz fikirləri oxuyucuya dəlillərlə və sübutlarla
sübut etməli və inandırmalıyıq.
4.
Problem solution essay. Bu essey yazı növüdə esseyin məşhur növlərindən birdir. Bu essey
yazı növündə biz ortaya qoyulmuş problemin həlli yollarından bəhs edirik. Məsələn “ How can we
end poverty ” –Yoxsulluğu necə aradan qaldıra bilərik adlı mövzuda yoxsulluğun aradan
qaldırılması, atıla biləcək addımlar bir-bir sadalanır və yazılır. Hər bir addımlara ayrıca abzaslarda
açıqlama verilməliyik.
5.
Advantage and Disadvantage essay. Bu essey növündə biz ortaya qoyulmuş mövzunun həm
avantajlarını həm də dezavantajlarını göstəririrk. Məsələn “ What are the advantages and
disadvantages of media ” yəni – Medianın avantajları və dezavantajları nələrdir. Bu zaman biz
medianın həm müsbət həm də mənfi cəhətlərindən bəhs edirik.
6.
Cause and effect essay. Bu essey yazı növündə biz ortaya qoyulmuş mövzunun yaranma
səbəblərini və nəticələrini araşdırırıq. “What are the cause of polutions ” yəni- çirklənmənin səbəbləri
nələrdir” adlı mövzu cause and effect essay növünə aiddir. Bu cür məqalələri yazmaqdan qabaq plan
qurmaq lazımdır. Birinci mətnə “ Niyə və nədən oldu ” sualı veririk. Bu sual əsasən mətnin “ cause ”
bölümündə açıqlanır. İkinci sual isə “ Nəticədə nə oldu ” sualıdır. Buda “ effect ” bölümündə
açıqlanır. Bu sualları qoyduqdan sonra esseyi yazmaq asanlaşacaq. “ Cause and effect ” essey
növündə bir çox ədatlardan istifadə edə bilərik.
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Due to, because, since, for , first of all, second və s....
Nəticə bölümündə isə
Consequently, as a result, thus, therefore, one result is, resulted in və s..
Esseyi yazarkən mətndəki hissələrin bir-birini tamamlamasına fikir verməliyik.Bu cür növ esseyi
yazarkən çalışmalıyıq ki, mövzudan kənara çıxmayaq. Məşhur insanların kəlamlarından , sözlərindən
və bir çox kitablardan sitatlar gətirə bilərik.Buda esseyimizi daha da rəngarəng edə bilər.Esseyin ilk
cümləsi “ topic sentence ” olmalıdır. Esseyi yazmaga başlayarkən adətən ümumi məlumatlardan
başlamaq lazımdır. Mətnin birinci hissəsində ümumi məlumatlar verilir bu da “ general statement ”
adlanır. Daha sonra isə “ thesis statement ” yazılır ki, bu da ilk bölümə keçmək deməkdir. “ thesis
statement ” bir cümlədən ibarət olur. Daha sonra isə sonrakı bölümlərə keçirilir ki. bu da “body”
adlanır – body1 və body2 . Sonra isə “ re-state ” yazılır ki , bu da “ thesis statement ” i tamamlayan
cümlədir. Sonda isə “ concluding sentence ” olmalıdır. Bunun üçündə aşağıdakı ədatlardan istifadə
etmək olar.
To sum up, to summarize, to conclude, in conclusion
Ümumiyyətlə esseydə cümlələr çox uzun və qarışıq olmamalıdır.
7.
Compare and contrast essay. Bu essey yazı növündə mövzu qoyulur və mövzuda iki məsələ
qarşılaşdırılır. Məsələn “ Azərbaycan 2011 və 2018 ci illərdə ” Bu mövzuda ilk öncə həm 2011 həmdə
2018 ci illərdə baş verən həm mənfi həm də müsbət hadisələr sadalanır. Daha sonra isə bu məlumatlar
qarşılaşdırılır. Esseyə ilk öncə “ introduction ”ilə başlayırıq daha sonra isə “ body 1” və “ body 2 ”
ilə davam edirik. Sonda isə “ conclusionla ” bitiririk.
8.
Definition essay. Bu essey yazı növü adından da göründüyü kimi verilmiş mövzu haqqında
açıqlama verir. “ Write an essay of defining music ” Qeyd etmək lazımdır ki, bu essey növündə
sərbəst şəkildə işləyə bilərik. Mövzuya istədiyimiz kimi yanaşa bilərik. Məsələn musiqinin
xüsusuiyyətlərindən onun insan həyatına göstərdiyi müsbət cəhətlərindən danışa bilərik. Definition
essey yazarkən aşağıdakı sözlərdən istifaə edə bilərik.
By definition...means..., it is important to be clear about the definition of ...
9.
Exposition essay. Bu essey yazı növündə ortaya qoyulmuş mövzu oxucuya bir çox yollarla
çatdırılır mövzunu müqayisə edərək və problemlərini müzakirə edərək çatdırılır. Həmçinin aşağıdakı
vasitələrdən istifadə edərək oxuyucuya məlmatları çatdıra bilərik.
İnforms- məlumatlatla
Describes- təsvir edərək
Explains- izahat yolu ilə
Exposition esseyi yazarkən mətnin asanlıqla başa düşən olmasına diqqət etməliyik. Mətndəki
vəziyyət haqqında və ya hadisələr haqqında bir çox müxtəlif məlumatlar verməliyik.Mövzuda nəyisə
izah edərkən çalışmalıylq ki, oxucu çətinlik çəkməsin və yaddan çıxarmamalıyıq ki, bizim bu esseydə
məqsədimiz izahdır.
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Ingilis dilində inşaların yazılma qaydası
A.Ələkbərova
YEKUN
Bu məqalə inşalar və onların növlərindən bəhs edir.İngilis dilində inşaların yazılması və onun
dilimizdəki əhəmiyyətindən və onların istifadə qaydasından danışılır.

How to write essay in English
A.Alekberova

SUMMARY
This article is a way to get in and out of essay footsteps.İt is written about the essay and its
meaning of significance and also rules of usage in our language.
Как писать ессей на английском языке
A.Алекберова
РЕЗЮМЕ
Этот способ посвяшена ессей конструкчии . Как они образуеться на английском языке, их
значения и правилы в их использования.
Açar sözlər: orfoqrafiya, sözlər,cümlələr, inandırıcı, imla , inşalar, fikir, nəticə, müqayisə,sübutlar,
izahat,söz birləşməsi .
Key words: spelling,words, sentences, persuasive, dictation, essays, opinion, conclusion, compare,
argumentative, definition, word combination.
Ключевые слова: орфография, слова, предложения, убедительный, диктант, сочинение,
мнение, вывод, сравнение, свидетельствуюший, определение, словосочетания.
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MODAL SÖZLƏR VƏ ONLARIN İNGİLİS DİLİNDƏN AZƏRBAYCAN
DİLİNƏ TƏRCÜMƏSİ
QƏZƏNFƏRLİ AYSEL
ODLAR YURDU UNİVERSİTETİ
Açar sözlər: modallıq, omonimlik, azərbaycan dili, morfem, modal sözlər
Key words: modality, homonymous, azerbaijani language, morpheme, modal words
Ключевые слова: модалъностъ, ононимности, Азербайджанский язык, морфема,
модалъные слова
Köməkçi sözlər dildə qrammatik mənanın daşıyıcısı olan vasitələrdən biridir. Bu sözlər öz
məna müstəqilliyinə və tərkibinə görə digər qrammatik vasitələrdən seçilir. Köməkçi sözlər əsas
üzvlərə aid olur və onlara müxtəlif qrammatik məna verir. Bundan əlavə həm də cümlənin qrammatik
strukturuna da təsir göstərir. Köməkçi sözlər formaca avto-semantik sözlərə çox oxşayır, lakin,
funksiyaca onlardan fərqlidir. Köməkçi sözlərin nə adlandırma funksiyası, nə də nominativ mənası
olur. Bu sözlər qrammatik vəzifəsinə görə qrammatik şəkilçilərlə oxşardır. Çünki qrammatik
şəkilçilər də, modal sözlər də qrammatik məna yaratmağa xidmət edir. Lakin bu xüsusiyyət
qrammatik şəkilçilərlə köməkçi sözləri qrammatik vəzifə baxımından eyniləşdirməyəimkan vermir.
Çünki qrammatik şəkilçilər sözün sonuna birləşib qrammatik mənanı birləşdiyi sözün tərkibində ifadə
edir, lakin köməkçi sözlər isə qrammatik mənanı sözün xaricində yaradır. Bu xüsusiyyət köməkçi
sözlərin vurğuya malik olması,həm də əsas sözdən ayrı yazılması ilə əlaqədardır. Köməkçi sözlərin
növləri bunlardır: köməkçi fellər,boş sözlər, modal sözlər, önlüklər, qoşmalar, artikl, ədat,
bağlayıcılar.
Qeyd edildiyi kimi, modal sözlər köməkçi sözlərin növlərindən biridir. Modal sözlər cümlədə
adətən ara söz rolunda çıxış edir. Əslində, modal sözlər əsas nitq hissələrindən ibarət olub danışanın
ifadə etdiyi fikrə münasibət bildirir. Azərbaycan dilində iki qrup modal söz var: 1) feili modal sözlər;
2) ismi modal sözlər.
İsmi modal sözlər həqiqətən, bəlkə, əlbəttə, ümumiyyətlə, beləliklə kimi modal sözlərə deyilir.
Feili modal sözlər isə feillərdən ibarət olub, nitqə münasibət bildirən sözlərdir. Məsələn,
deyəsən, görəsən və s.
Modal sözlərin bir kateqoriya kimi tədqiqinə Azərbaycan dilçiliyində XX əsrin 50-ci illərindən
başlanılmışdır. Daha dəqiq desək, A.Aslanov, Ə.Cavadov, F.Zeynalov və Z.Əlizadənin modal sözlərə
həsr edilmiş əsərlərində modal sözlərin əsas nitq hissələri ilə omonimliyi, modal sözlər və modallıq,
ədatların modal sözlərdən fərqi, modal sözlərin məna növləri kimi məsələlər daha çox müasir dil
müstəvisində öyrənilmişdir. Yazılı abidələrimizin dilində rast gəlinən modal sözlərin mənşəyi və
məna növlərini isə tarixi-linqvistik baxımdan T.Hacıyev araşdırmışdır.
Qədim türk mənbələrində danışanın obyektiv varlığa və söylənilən fikrə münasibətini ifadə edən
modal sözlərə daha az rast gəlinir. Məsələn, M.Kaşğarinin “Divan”ında iki morfemin modal söz kimi
işləndiyi göstərilmişdir: abalı (təəccüb, heyrət mənasında) və ayluk-ayluk (şübhəsiz, doğrudan,
doğrudan da). Yaxud “Kitab”ın dilində işlənən vallah,billah, əlbəttə, əlhasil kimi modal sözlərin
istisnalıq təşkil etdiyi qeyd olunmuşdur. Q.Bürhanəddin, Nəsimi və Xətainin əsərlərində isə bir sıra
modal sözlərin əsas nitq hissələri ilə omonimlik təşkil etməsinə rast gəlinir. Bu cəhətə Füzulinin
dilində daha qabarıq şəkildə rast gəlinir: “ ...modal sözlər intellektual inkişafla bilavasitə bağlıdır.
Orta əsrlər Azərbaycan dilində ən çox modal sözlərin Füzulidə işlənməsi təsadüfi deyil. Bu, o demək
deyil ki, Füzulinin lüğət tutumu digərlərindən böyük olduğu üçün modal söz də çoxdur. Məsələ
burdadır ki, eyni modal söz həm də onun nitqində işlənmə tezliyi ilə seçilir. Füzulidə modal sözün
bol və işlək olması şairin fikir zənginliyi, üslub əlvanlığı ilə şərtlənir. Bəzi modal sözlər var ki, nəsrdə
səciyyəvidir, bəziləri də şeir dili üçün tipikdir”.
Yazılı abidələrimizin dilində işlənən modal sözlər mənşəyinə görə üç qrupa ayrılır: 1. Türk
mənşəlilər: sanasan kim, tut ki, ola kim, tutalım ki...; 2. Ərəb mənşəlilər: əlhəq (doğrusu), əlhasil
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(sözün nəticəsi), əlqissə (bizdən uzaq)...; 3. Fars mənşəlilər: əzbəs (o qədərki), şayəd (bəlkə), guya,
diriğ/diriğa (əfsus)...
Qarşılaşdırmalar göstərir ki, yazılı abidələrimizin dilində istifadə olunan modal sözlərin
əksəriyyəti müasir ədəbi dilimizdə də istifadə olunur: xülasə, deyəsən, bəlkə... Bəzi modal sözlər var
ki müasir ədəbi dilimiz üçün arxaikləşmiş hesab olunur. Həmin modal sözlər bunlardır: lacərəm
(şübhəsiz), şayəd, diriğa...
Azərbaycan dilinin yazılı abidələrində istifadə olunan modal sözlər mənaca növlərinə görə
aşağıdakı qruplara ayrılır:
1.
Təsdiq bildirən modal sözlər: əlhəq, lacərəm, birgüman, əlbəttə və s. Əl-həqq,zəhi səadət
vallah, zəhi səvab (Nəsimi); Lacərəm, əndəlibi .eyda kimi sərməst oldum... Əlhəq, bu kəlimatidipəziri, ki ol binəzirdən eşiddim (Füzuli)...
2.
Ehtimal və şübhə bildirən modal sözlər: ola kim, şayəd, başəd, derlər, sanasan kim, tut ki və
s. Sanasan, qan süzür dodaqlarından (Vaqif); Xilafi vədə gər qılsa, Nəsimi qəm deyil, şayəd, tərənnüm
eyləyə bir gəz yalançı dəgşirə çinə... Başəd ki, suçundan keçə, lütf eyləyə rəzzaq (Nəsimi); Tutam ki,
hər nə sən etdin, təhəmmül etdim mən (Q. Təbrizi)...
Təqdim etdiyimiz modal sözlərin hər biri dilçiliyimizdə geniş şəkildə izah olunmuşdur. Məsələn,
T. Hacıyev qeyd edir ki, “ sanasan forması “sanmaq” felinin arzu şəklinin ikinci şəxsidir, güman
intonasiya ilə işlədilir və güman münasibəti bildirir”. Q. Kazımov “elə bil ki” mənasını verən
“sanasan kim” sözü və bu tip vahidlərin sadəcə morfoloji yox, həmçinin sintaktik xüsusiyyətlərini də
müəyyən etmişdir: “...ara sözlər həmin sözlərdir ki, onlar tədricən modallaşmaqda, modal söz
keyfiyyətini qazanmaqdadır, lakin hələ də öz həqiqi mənasını itirməmişdir. Məsələn, “sanasan kim”
modal sözü həm “elə bil ki” mənasını verir, həm də “sanmaq” felinin ilkin mənasını itirməmişdir. M.
Rəhimov isə yazılı abidələrimizin dilində “ola kim” şəklində işlənən sözlərdən bəhs edərək yazır: “...
“ola ki” modal sözü “bəlkə” mənasına uyğun gəlir, -a, -ə forması ilə işlənən sözlər isə arzu yox,
güman mənasında istifadə olunur”.
3.
Yekun, nəticə bildirən modal sözlər: əlhasil, əlqissə, əlaqibət, əlqərəz və s. Qərəz ki, hər kim
əzəldən otursa dövlətmənd... Əlqissə, ol əfzəli-qəbail (Füzuli); Mənim yari-vəfadarım, gəl axır,
Mələk surətli dildarım,gəl axır (Nəsimi)... Nümunədə göstərilmiş modal sözlərin hər biri ərəb
mənşəlidir.
4.
Təəssüf, kədər bildirən modal sözlər: əl’aman, diriğa, haşaki, əfsus və s. Kür qırağının əcəb
seyrangahı var, Yaşılbaş sonası, hayıf ki, yoxdur (M. P. Vaqif); Sitəm etməgil haşa ki, könül usanə
səndən... düşmədi layiq diriğa, vüslətün şükranəsi (Nəsimi)...
5.
Hədd-miqdar, ardıcıllıq münasibəti bildirən modal sözlər:saniyən,əvvəl, üçüncü və s. T.
Hacıyevə görə, bu tip vahidlərin konkretliyi daha çox saylarla bağlıdır.Əzbəs ki, bahar ayını, saqi
gözüm istər (Q. Təbrizi); ...saniyən onu kralımız tanıdıb (M. F. Axundov)...
Abidələrimizin dilində fikrin mənbəyini bildirən modal sözlərə rast gəlinmir.Ehtimal olunur ki,
bu modal sözlərin yaranması üslubların inkişafı ilə bağlıdır.
Müasir Azərbaycan dilində modal sözlərin mənaca aşağıdakı növləri var:
1.
Təsdiq(Əminlik,yəqinlik) bildirənlər: əlbəttə (əlbəttə ki), doğrudan (doğrudan da),
həqiqətən,düzü, sözsüz, şəksiz, şübhəsiz (şübhəsiz ki), doğrusu, düzü və s. Məsələn: Əlbəttə ki, düz
sözə zaval yoxdur. Doğrudan da, insan gücü tükənməzdir. Sözsüz, qələbə gec-tez bizim olacaqdır və
s.
2.
Güman və şübhə bildirənlər: gərək (gərək ki), yəqin (yəqin ki), görünür,
deyəsən,yoxsa,olmaya, ehtimal ki, bəlkə, güman ki, olsun ki, və s. Məsələn: Görünür, düşmən bizim
zəif yerimizi bilir. Gərək ki, sən onu tanıyırsan. Deyəsən, yağış yağacaq. Ola bilsin ki, görüşümüz
sabah baş tutmadı və s.
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3.
Nəticə, ümumiləşdirmə bildirənlər: deməli, yaxşı, demək, xülasə,qərəz(əl qərəz), beləliklə,
ümumiyyətlə, bir sözlə, nəhayət və s. Məsələn: Deməli, qərarımız qətidir. Beləliklə, biz oranı tərk
etməli olduq. Nəhayət, gözlədiyimiz gün gəlib çatdı və s.
4.
Fikrin mənbəyini bildirənlər: məncə, səncə, bizcə, fikrimizcə və s. Məsələn: Məncə, o, yalan
danışmır. Fikrimizcə, bu məsələnin həlli asandır və s.
5.
Sıra və ardıcıllıq bildirənlər: birincisi, əvvəla, ikincisi və s. Məsələn: Birincisi, o, hələ uşaqdır,
ikincisi də, günahkar özünsən.
6.
və s.

Təəssüf bildirənlər:təəssüf ki,əfsus ki və s. Təəssüf ki,biz mənəviyyata az əhəmiyyət veririk

7.
Bənzətmə və ya müqayisə bildirənlər: sanki, elə bil, elə bil ki,güya, və s. Məsələn: Sanki ona
dünyanı bağışladılar. Elə danışır, elə bil ki, uşaqdır və s.
Quruluşuna görə modal sözlər sadə və mürəkkəb (tərkibi) olur. Əgər bir sözdən ibarət olarsa
bunlar sadə modal sözlərdir. Məsələn:əlbəttə, sanki, məncə, görünür və s. Mürəkkəb (tərkibi) modal
sözlər isə 2 və ya daha artıq sözdən ibarət olur: elə bil ki, təəssüf ki, şübhəsiz ki, gərək ki və s.
İngilis dilində modal sözlər nitq hissəsi kimi aşağıdakı xüsusiyyətlərlə səciyyələnir:
1.
Modallığın leksik-qrammatikmənasına görə;
2.

İnkarlıq kombinasiyasına görə;

3.

Parantetik elementlər və cümlədəki sözlərə görə.

Semantik olaraq modal sözlər 3 qrupa bölünür:
1.
Əminlik bildirən modal sözlər: əlbəttə (ki), həqiqətən, təbii olaraq, mütləq, şübhəsiz (ki) və
s. Certainly, he will die if you don’t call a doctor immediately.-Əgər təcili həkim çağırmasan, əlbəttə
ki, o öləcək. Surely, this will cause a great problem.-Şübhəsiz ki, bu böyük problemə səbəb olacaq.
Really, I don’t want any more beer.- Həqiqətən, artıq pivə istəmirəm.
2.
Ehtimal bildirən modalsözlər: bəlkə də, olmaya, yəqin, ehtimal ki, ola bilər və s. Perhaps, I’m
wrong; I think he is coming to see us tomorrow.- Bəlkə də, mən səhvəm, mən fikirləşirəm ki o sabah
səni görməyə gələcək. Possibly, he is the most famous man in this town. Is that true? - Bəlkə də o bu
şəhərdəki ən məşhur adamdır. Doğru deyil? Apparently, they’re getting divorced. - Göründüyü kimi
onlar boşanırlar.
3.
İstək və arzuolunmazlığın müxtəlif şalarlarını ifadə edən modal sözlər: xoşbəxtlikdən,
bədbəxtlikdən, nə yaxşı ki, təəssüf ki və s. Happily, the accident was prevented. – Xoşbəxtlikdən,
hadisənin qarşısı alındı. Unhappily, we did not see her again. - Təəssüf ki, biz bir daha onu görmədik.
Unluckily, he did not get the job. - Təəssüf ki, o işə qəbul olunmadı.
Possibly,indeed, probably kimi modal sözlər də zərflərdən yaranmışdı,lakin onlar arasında uyğun
omonimlik olmadığından Müasir İngilis dilində bunlar ləğv edildi.
Baxmayaraq ki zərflərlə modal sözlər arasında oxşarlıq çoxdur, onlar bir birindən mənalarına və
sintaktik funksiyalarına görə fərqlənirlər.
If he were not married as happily as he was, might not something come of it? (zərf) – Əgər o
evlənməsəydi-yaxşı ki evlənib- ona nəsə ola bilərdi?
…she hauled me to the washstand, inflicted a merciless, but happily brief scrub on my face and hands
with soap and water, and a coarse towel. (modal söz) – O ləyəni mənə tərəf çəkdi, qəddarcasına vurdu,
amma yaxşı ki mənim əllərimə və üzümə sabun və su və kobud dəsmal dəydi.
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“We have fulfilled our obligations,” he said pompously, and yet not quite certainly. (zərf) Soames
smiled. Certainly, uncle Jolyon had a way with him. (modal söz) – “Biz öz öhdəçiliyimizi yerinə
yetirdik” o təəccüblə dedi və hələ də tamamilə qeyd-şərtsizdir.
Slowly, surely, with the secret inner process that works the destruction of an old tree, the poison of
the wounds to his happiness, his will, his pride, had corroded the comely edifice of his philosophy.
(zərf) - Yavaş-yavaş, əlbəttə ki, gizli daxili proseslərlə o işlər qədim ağacın məhvinə, yaralarının
zəhərinə, onun xoşbəxtliyinə, onun vəsiyyətinə, onun qüruruna, onun fəlsəfəsinə zərər vuracaq.
Over the ridge she would find him. Surely she would find him over the ridge.(modal söz) – O oğlanı
yüksəklikdə tapacaqdı. Şübhəsiz ki, o oğlanı yüksəklikdə tapacaqdı.
Bunu da qeyd etmək lazımdır ki əksər modal sözlər zərflərdən inkişaf edib. Səbəbi odur ki, çox
vaxt modal sözlər və zərflər arasında formal eynilik olur. Məsələn, ingilis dilindəki unfortunately,
happily,surely sözləri zərflə omonimlik yaradır. Lakin onlar arasında bəzi fərqlər vardır. Əsas fərq
odur ki, zərflər cümlədə feilin yanındaişlənir, halbuki modal sözlər qayda olaraq cümlənin əvvəlində
işlənir və onlardan sonra vergül qoyulur; zərflər feillərə istinad etsə də, modal sözlər bütün cümləyə
istinad edir.
Modal sözləri cümlə üzvlərindən ayırmaq üçün vergüldən istifadə olunur. Modal sözlər cümlənin
həm əvvəlində, həm ortasında, həm də sonunda işlənə bilir. Modal sözlər cümlənin əvvəlində gələrsə
ondan sonra,ortasında gələrsə hər iki tərəfdən,sonda gələrsə ondan əvvəl vergül qoyulur. Cümlənin
sonunda işlənərsə intonasiyadan asılı olaraq nöqtə, nida və ya sual işarəsi qoyulur. İstisna modal
sözlər var ki onlarda bütün vəziyyətlərdə vergül qoyulmur: sanki,güya, elə bil. Modal sözlər cümlədə
digər sözlərdən ayrı yazılır.
Bəzi sözlər həm modal söz, həm də feil kimi işlənə bilir: görünür, demək, olmaya, deyəsən, demə,
görəsən, deməli. Məsələn: Demək, bir az gecikmişəm. (modal söz), Bunu vaxtında demək lazım idi.
(feil) Bəzi modal sözləri isə isimlə omonimlik yaradır: xülasə, nəhayət, təəssüf. Məsələn: qəzetlərin
xülasəsi, işin nəhayəti. Sözsüz, doğrudur kimi modal sözlər sifətlə omonimlik yaradır: Əli Kərimin
şeirləri sözsüz nəğmədir (sifət). Əvvəllər, sözsüz,güclü idim (modal söz).
Yaxşı sözü həm sifət, həm zərf, həm də modal söz ola bilir: Yaxşı iş üz ağardar (sifət). Yaxşı danış,
qulaq asaq (zərf). Yaxşı, gəlin gedək (modal söz).
İngilis dilində modal sözlər Azərbaycan dilində olduğu kimi danışanın ifadə etdiyi fikrə münasibət
bildirir. Danışanın fikri müxtəlif növlərdə ola bilər, yəni, o müxtəlif modal mənalardan istifadə edə
bilər.
Modal sözlər sabit nitq hissələridir. Onlar sözə, söz birləşmələrinə, cümləyə və mürəkkəb cümləyə
istinad edə bilirlər. Modal sözlərin cümlədə funksiyası ara söz olmaqdır, həmçinin olar hər hansı bir
ümumi suala cavab verərək özləri də cümlə ola bilirlər:
“Will you help me?” – “Certainly.”
Mənaca modal sözlər üç qrupa bölünür:
1.
Əminlik/şübhə bildirənlər: certainly, of course, naturally, no doubt, indeed, surely etc.
Of course, it would have been different if they had been married.- Əgər onlar evləniblərsə, əlbəttə ki,
o fərqli olar. Certainly, it was astonishing that she should be preoccupied with her schemes for the
welfare of Constance. – Əlbəttə, bu heyranedicidir ki, onun sxemləri Konstansın rifahı üçün işə
yaramışdır.
2.

Ehtimal bildirənlər: perhaps, maybe, possibly, obviously, evidently, apparently etc.

Manson’s nature was extraordinarily intense. Probably he derived from his mother. – Mansonun
xasiyyəti çox ağır idi. Yəqin ki o anasından fərqlənir. You have come quickly to a resolution. But
perhaps you have been considering this question for a long time? – Sən cəld qərar verirsən. Amma
bəlkə sən bu sualı çox düşünəsən? Obviously you didn’t read it. – Yəqin ki, sən onu oxumadın.
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3.
Düzgün qiymətləndirmə (yaxşı/pis) bildirənlər: fortunatel, luckiy, happily, unfortunately etc.
Fortunately there were few people at the morning surgery. – Yaxşı ki, səhər əməliyyatda az adam var
idi. Unhappily a terrible storm broke out before the travellers had reached their destination. – Təəssüf
ki, səyahətçilər öz arzularına çatmadan əvvəl dəhşətli qasırğa qopdu.
Modal sözlər və zərf arasındakı fərq, gördüyümüz kimi, iki kriteriyaya əsasən müşahidə olunur: 1.
Onların mənası: modal sözlər cümlədə danışanın ifadə etdiyi fikrə münasibət bildirir, 2. Onların
sintaktik funksiyaları: modal sözlər cümlədə zərflik yox, ara söz vəzifəsində çıxış edir, biz ya ara
sözləri cümlənin xüsusi hissəsi hesab edirik, yaxud da onları cümlənin strukturuna daxil etmirik.
Onu da vurğulamalıyıq ki, bu fikirlərdən sadəcə biri mümkündür. Baxışlardan biri də odur ki, zərf
nitq hissəsi olaraq modal sözlərin tərkibinə daxil olsun və zərfləyin sintaktik funksiyaları arasında ara
sözlər də qeyd edilsin. Harda aydın morfoloji kriteriyalar uğursuz olsa orda həmişə şərhlər üçün yer
olacaq. Bu nöqtədaha çox müzakirə edilməyəcək lakin, lakin fərziyyələr var ki modal sözlər özləri
ayrılıqda nitq hissəsidir.
Əgər danışarkən cümlədə modal sözlərdən istifadə olunmasa cümlə öz rəngarəngliyini itirəcək və
vəziyyət fakt kimi ifadə olunacaq, heç bir xüsusilik olmadan sadəcə danışanın münasibəti qeyd
ediləcək.
Amma, əlbəttəki modal sözlər cümlədə sadəcə bir sözə yaxud söz birləşməsinə istinad edə bilər,
bütün cümlə ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Modal sözlər ikinci dərəcəli üzvlərə də istinad edə bilər: No
one expected his arrival, except Rose presumably.- Ehtimal ki Rozadan başqa heç kim onun gəlişini
gözləmirdi. Modal sözlərin istifadəsi onun işləndiyi cümlədən asılıdır.
Modal sözlər özləri də təklikdə cümlə ola bilirlər. Bu hal sadəcə onlar ümumi suala cavab vermək
üçün istifadə olunduqda baş verir. Certainly, maybe, perhaps və s. modal sözlər belə istifadə oluna
bilir. Bu haldamodal sözlər cümlənin əsas hissəsi olurlar. Bu xüsusiyyət onları “bəli/xeyr” söz
cümlələrinə oxşatsa da modal sözlərin cümlədə ara söz rolunda çıxış etməsi onları birbirindən
fərqləndirir. Beləliklə “Are you coming?” sualına “Certainly.” yaxud “Certainly, I am.” kimi cavab
vermək olar. Bəli/xeyr söz cümlələri ara söz rolunda çıxış edə bilmir. “Yes” yaxud “Yes, I am”
cavablarının hər birində “Yes” özü təklikdə cümlədir.
Bu hal da mümkündür ki, “Are you coming?” sualına “Certainly” cavabdırsa bu ara sözdür və
cavabın geri qalanı “I am”in istifadə olunmasına ehtiyac yoxdur. Bu hal qeyri-təbii və uydurulmuş
görününr, ona görə də “Certainly” cavabının bütünlükdə cümlə kimi istifadə olunması daha üstün
tutulur.
Modal sözlərin problemi ümumilikdə çox çətin problem olan modallıqla əlaqəlidir. İngilis və Rus
dillərinə istinadən ümumi limqvistikanın daha geniş kontekstində alimlər bu problemlərdən dəfələrlə
bəhs ediblər. Biz sadəcə onu qeyd edə bilərik ki, modallığı ifadə etməyin fərqli yolları var – modal
sözlər, modal fellər və mood kateqoriyası. Çünki onlardan ikisi və yaxud hər üçü eyni zamanda
istifadə oluna bilir, bu da ona sübutdur ki cümlədə modallığın bir neçə qatı ola bilər.
Modal sözlərin əsası Vineqradov tərəfindən qoyulmuşdur. Vineqradovun bu bölmə üzrə olan
araşdırmalarından sonra modal sözlər rus dilinin yeni universitet dərsliklərinə əlavə edilmişdir.
Modal sözlər danışıq dilindən xüsusi hissə olaraq ayrılır, ara sözlər, əzizləmələr, ismi xəbər, felin
formalarının tərkibində formalaşır.
Modal sözlər bütövlükdə ümumi qrammatik vahid olub ya cümlənin, ya da sözün mənasını
qüvvətləndirmək üçün istifadə olunur və ya emosiyanı qüvvətləndirir: O, şərtsiz ki, ağıllı adamdır; O
ağıllı adamdır və əlbəttə ki düzgündür.
Modal sözlər cümlədə əlavə rol oynamır, sadəcə deyilən cümlənin mənasını qüvvətləndirir. Əgər
cümləyə modal söz əlavə etsək, o cümlənin mənasını dəyişməyəcək, sadəcə verilən mənanı
qüvvətləndirəcək.
Azərbaycan dilində modal sözlər modallığı ifadə edən bir ifadə vasitəsidir. Modal sözlər
cümlənin daxilində yaxud danışıq dilində ara sözlər funksiyasını yerinə yetirir, ya bütövlükdə
cümlənin, ya da onun hansısa hissəsinin mənasını qüvvətləndirmək üçün istifadə olunur.
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Modal sözlər aşağıdakı leksik-qrammatik funksiyalarla xarakterizə olunur:
1.
Hər hansı əşya yaxud fikir haqqında danışarkən cümlənin mənasını qüvvətləndirir;
2.

Modal sözlər cümlənin mənasını dəyişmir, sadəcə qüvvətləndirir;

3.

Leksik cəhətdən sözü dəyişə bilmir, nə də yeni söz yaratmır;

4.

Modal sözlər cümlədə əsas sözlər deyil, sadəcə köməkçi sözlərdir;

5.

Cümlədə digər nitq hissələri ilə əlaqəyə girmir.
Modal sözlər cümlənin ayrılmış hissəsinə çox yaxud az tələffüz olunmaqla daxil olunur. Modal
sözlər əks olunmuş vəziyyətdə danışana münasibət bildirir. Bura dərəcə bildirən, kəmiyyət bildirən,
və həm də təsdiq və inkar bildirən funksional sözlər məxsusdur.
İngilis dilində müstəqil elementlər qrupu qrammatik cəhətdən cümlə ilə heç bir əlaqəsi olmayan
sözlərdir. Bu qrupa modal sözlər, təsdiq və inkar sözlər və nida cümlələri daxildir.
Perhaps, indeed, probably, surely, certainly və s. kimi modal sözlər cümlənin qrammatik
strukturundan asılı olmayan ara sözlərdir. Modal sözlər cümlədə istifadə olunmuş ismi xəbərlə
danışanın nitqinə münasibət göstərməyə xidmət edir:
I really want to talk to you. – Mən həqiqətən sənlə danışmaq istəyirəm.
Hannah was evidently fond of talking. – Görünür ki, Hannah danışmağı xoşlayır.
“Of course you know it, Dombey,” says the Major. – Əlbəttə ki, sən bunu bilirsən Dombey”, Maajor
deyir.
Perhaps he was really not so young as he looked. – Bəlkə də, o həqiqətən göründüyü ədər cavan deyil.
Possibly you have already heard of the tragic end of his wife? – Of course. – Sənin onun həyat
yoldaşının dəhşətli sonunu eşitməməyin mümkündürmü? - Əlbəttə.
Bəli və xeyr tamamilə bir birindən ayrı sözlərdir. Onlar cümlədəki hansısa sözə istinad etmir,
bütünlükdə cümləyə istinad eərək təsdiq yaxud da inkarı bildirir. Bu sözlər tək istifadə olunur və
bütövlükdə cümləni əvəz edir.
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The main aim of this article is reported about modal words. In this article is argued about meaning
and structural types of modal words and workplace in the sentence. It is also argued about
homonymous of modal words with other parts of speech.
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dildə tərcüməsi, cümlədə sintaktik rolu haqqında danışılır.
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İNGİLİS VƏ AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ TƏLƏFFÜZ ZAMANI YARANAN
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Fonetikada danışıq səsləri öyrənilir. Danışarkən tələffüz etdiyimiz səslər danışıq səsləri
adlanır. Bu səslər danışıq üzvlərinin köməyi ilə yaranır. Dodaqlar, dil və səs telləri danışıq səslərinin
yaranmasında fəal iştirak edir. Səsləri hərflərdən fərqləndirmək üçün onlar mötərizə içərisində yazılır.
Fonetikanın tədrisi iki əsas sahənin öyrədilməsini nəzərdə tutur: fonetika və fonologiya. Fonetika səs
və səs birləşmələrini əhatə edir. Fonetika geniş məna daşıyaraq, dilin öyrədilməsi ilə bilavasitə əlaqəli
olmur. Fonetika elmi səslərin fiziki cəhətdən gerçəkləşdirilməsi ilə əlaqəli olduğu halda, fonologiya,
səslərin, hansı şəkildə təşkil edilməsini izah edir. O, ayrı-ayrı dillərdə mövcud olan səslərin
sistemləşdirilməsinə əsaslanır. (Dissertasiya 2011 411 səh 29)
Dilin səs vahidləri əməli və nəzəri məqsədlərlə müxtəlif cəhətlərdən tədqiq olunur. Bununla da
fonetikanın müxtəlif bölmələri və növləri formalaşır.
1. Təsviri fonetika
Dilin malik olduğu səs tərkibini, qanunlarını və müəyyən şəraitdən asılı olaraq yaranan fonetik
dəyişmələrin qanunauyğunluğunu aydınlaşdırmaq təsviri fonetikanın mövzusunu və məqsədini təşkil
edir. Belə nəticələr isə dil təlimi işini faydalı qurmaqda, orfoqrafiya qaydalarını elmi –nəzəri əsaslar
üzrə müəyyənləşdirməkdə kömək edir.
2. Tarixi fonetika
Dilin səs tərkibində, fonetik qanun və qaydalarında baş verən dəyişiklikləri öyrənib, həmin dilin
fonetik sisteminin inkişaf tarixini müəyyənləşdirmək tarixi fonetikanın məqsədini təşkil edir.
Tarixi fonetikada səs tərkibinin təkmilləşməsi tədqiq edilir.
Tarixi fonetika təsviri fonetikadan tədqiqat obyektinə və mənbəyinə görə də fərqlənir. Təsviri
fonetikada müasir ədəbi dilə, canlı danışığa əsasən nəticələr çıxarılır.
Tarixi fonetikada isə yazılı abidələr və qohum dillər fonetik cəhətdən tədqiq olunsa da, müasir dil,
müxtəlif üslub növləri tədqiqat obyekti ola bilər. Beləliklə, tarixi fonetika öz tədqiqat üsuluna görə
də təsviri fonetikadan fərqlənir.
Həm təsviri, həm tarixi fonetika bir-birini tamamlayır və əslində təsviri fonetika da tarixi fonetikanın
bir hissəsini təşkil edir.
Təsviri fonetika müstəqil istiqamətli və müəyyən tədqiqat obyekti olan bir sahədir.
Fonetikanın təcrübi fonetika, fizioloji fonetika, müqayisəli fonetika kimi növləri vardır.
Təcrübi yaxud eksperimental fonetika daha çox təsviri fonetikadır. Lakin burada müxtəlif alətlər
vasitəsilə səsin məxrəci, səsin uzanma, qısalma dərəcəsi və sairə, xüsusən müasir fizika, texnika
imkanları əsasında laboratoriyada tədqiq edilir.
Fizioloji fonetika fonetikanın əsas tədqiqat obyekti olan səslərin yaranmasında fəaliyyət göstərən
bədən üzvlərinin tələffüz prosesindəki vəziyyətinin tədqiqi ilə bağlı bir sahədir və həm təsviri, həm
də tarixi fonetikada bu cəhətlər nəzərə alınır.
Müqayisəli fonetikada bir dilin şivələrindəki səs sistemi müqayisə yolu ilə tədqiq edilir. Müqayisəli
fonetikanın əsasını təşkil edən tədqiqat üsulu həm tarixi fonetikda, həm də təsviri fonetikada tətbiq
edilir. Beləliklə təkcə bir dilin səsləri haqqında deyil, bir sıra qohum və yad dillərin fonetik sistemi
haqqında ətraflı məlumat verilmiş olur.
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Dil dedikdə, biz ilk öncə, səslənmə ilə təzahür edən bir hadisəni başa düşürük.
Dildən bəhs edərkən, biz ancaq səslənmə ilə bağlı olan və danışıq üzvləri vasitəsilə formalaşan səsli
dili başa düşürük.
Dil tələffüz olunur və eşidilir, şərti işarələrlə- hərflərlə yazılır və oxunur. Beləliklə, dil tələffüz olunan,
yazılan, oxunan və eşidilən nitq kimi formalarda olsa da, əsasən səslərlə təzahür edir. Dil dəyişdikcə,
inkişaf etdikcə, dildəki səslərdə də dəyişiklik ola bilir. Cəmiyyətin inkişafı ilə əlaqədar olaraq dəyişən
dilin maddi vasitəsi olan səslərin dəyişməsi, dilin bir sıra fonetik qanun və hadisələrinin dəyişməsinə,
hətta yeni fonetik qanunların yaranmasına səbəb ola bilir. Buna görə də dili həm əməli məqsədlə
öyrənmək üçün, həm də nəzəri məqsədlərlə tədqiq etmək üçün onun maddi hissəsini, yəni səsləri
bilmək, səslərlə əlaqədar bir sıra hadisələri və qanunları başa düşmək vacibdir.
İnsanlar dildən ünsiyyət vasitəsi kimi, əsasən, səsli formada istifadə edirlər. Yazılı dil də səsli dil
üzərində formalaşmış dildir. Yəni, səsli forma nitq proseslərinə (danışma,dinləmə,yazma, oxuma) aid
olan bir cəhətdir. Yer üzərində elə bir insan cəmiyyəti yoxdur ki, onun dili səsli dil olmasın. Dilin
ifadəsinin səsli təbiətə aid olması onun dəyişməz əlamətidir. Dil səslərlə var olur. Buna gorə də, o,
ünsiyyət vasitəsi olmaq funksiyasını yerinə yetirir. Hər bir dil fikrin ifadəsi üçün insanın tələffüz
etdiyi səslərdən yaranır. Hər bir dil ayrı-ayrı elementlərdən ibarətdir: Hər bir dildə adi bir anlayış
digər anlayışların tərkibində başqa kombinasiyalarda təkrar olunan ünsürlərlə parçalanır. Danışıq
dilin mövcudluq formasıdır. Ünsiyyətdə dil daşıyıcılarının bir-birini anlaması əsas şərtdir. Əgər
anlama yoxdursa, ünsiyyət baş tutmayacaq.
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İngilis və Azərbaycan dillərində ixtisarlar və onların dilin tədrisində rolu
Bəhramlı Adilə Mənaf qızı
Odlar Yurdu Universiteti
Qısaltmalar uzun bir tarixə malikdir, beləliklə bir sözün tamamilə yazılmasının qarşısını almaq və
bu zaman və məkana qənaət etmək, həmçinin gizlilik təmin etmək üçün edilə bilər. Qısaldılmış sözlər
tarix boyunca istifadə olunurdu və sözlərin ilk hərfləri xüsusi tətbiqlərdə sözləri ifadə etmək üçün
istifadə edilirdi. Klassik Yunanıstan və Romada, sözləri ilk hərflərini yiğcamlaşdıraraq istifadə usulu
olduca ümumi bir hal idi. Roman yazılarında "Sözlər başlanğıc hərfləri istifadəsi yolu ilə qısaldılmış
və bu yazılarda ən azı bir qısaltma var". Ancaq qısaltmalardan bəziləri kontekstinə görə birdən çox
məna ola bilər. (məsələn, A, Aulus, Aurelius, aurum və avus kimi ager, amicus, annus kimi çox sözlər
üçün bir qısaltma ola bilər)." İngiliscə qısaltmalar tez-tez qədim vaxtlarında etibarən istifadə
edilmişdir beləki,qədim ingilis şairi Beowulfun nüsxələrinin əlyazmalarında bir çox qısaltmalardan
istifadə edilmişdir, ". XVI-XVII əsrlərdə ingilis dilinin standartlaşdırılması zamanı qısaltmaların
istifadə olunmasında belə bir artım daxil edilmişdir.Latın əsaslı qısaltmalar.İngilis dilinin kökü olan
Latın dili qısaltmaların bir digər mənbəyi sayılır və gündəlik istifadə etdiyimiz ən məşhur ixtisarlar
bu qədim dildən əldə edilir. Misal üçün: Sabahı ifadə etmək üçün istifadə etdiyimiz AM, ante
meridianın , PM isə post meridianın qısaltmasıdır. Yaşadığımız dövr, AD, əslində Anno Domini kimi
izah edilir və “The Year of Our Lord.” (Rəbbimizin ili) deməkdir. Latın dili əsaslı ixtisarlardan teztez istifadə edildiyinə görə , bəzən bu ixtisarların nə məna kəsb etməsinə əhəmiyyət
verilmir.Məsələn,e.g( exampli gratia) abreviaturasını nümunə göstərmək üçün istifadə edilir və
"nümunə verilmişdir" deməkdir. "Etc" latın dilindən olub, etcetera sözünün ixtisarıdır. Həmçinin,
gündəlik həyatda istifadə etdiyimiz bir başqa məşhur ixtisarlardan biri olan i.e ( id est)"yəni"
deməkdir. Məşhur Latın qısaltmalarından biri olan n.b (nota bene) bir ünsiyyətin sonunda yazılır. Bu
"xəbərdarlıq" və ya "yaxşı qeyd" mənasına gəlir.
İngilis dilində ixtisarlar : Sözün ilk hərflərini və yaxud hissələrini istifadə etməklə düzəldilmiş
mürəkkəb qısaltmalara deyilir və bu ixtisarlardan digər adı ilə abreviaturalardan çox istifadə
edilir.Bu dildə gündəlik olaraq minlərlə ixtisarlar işlədilir və bunları nəzərdən keçirdiyimiz zaman bu
cür qısaltmalara rast gəlmək qaçınılmazdır.Muasir ingilis dilində küçə və prospektlərin adları
çəkiləndə Street" və ya "Avenue" sözlərinin əvəzinə "St." və ya "Ave qısaltmalarını istifadə etmək
yazıda işlədilən yer və sərf edilən zaman baxımından daha rahat və əlverişli hesab olunur. Bir digər
misal olaraq ,həftə günlərini qeyd edərkən(Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri., Sat., and Sun.)
qısaltmalarını ,ayların adlarını işlədərkən(Jan., Feb., Aug., Sept., Oct., Nov., Dec.) qısaltmalarını
istifadə edilir.Iş ilə bağlı olan qısaltmalar(İngilis dilində) olduqca çox işlənir və hər hansı bir
tərcüməyə ehtiyac qalmadan Azərbaycan dilində də işlənir.Məsələn,CV. ~ tərcümeyi-hal: 'həyat
tərzi' - bir bəyanat bir şəxsin iş həyatında əsas hadisələrin, rəsmi tətbiq üçün istifadə edilir.• P.S. ~
post scriptum: 'sonra yazılmış' ifadəsidir və ya bir məktub ya da sənəd əlavə etmək üçün istifadə
olunur. A.S.A.P. - "Mümkün olduğunca tez" mənasına gəlir, kimsənin gecikmədən işi təhvil
verməsini uçun təşviq edərkən istifadə olunur.E.T.A. - Bu abbreviatura "gəlişin təxmini müddəti"
deməkdir və səyahət edərkən birinin gələcəyini gözləmək üçün istifadə olunur. R.S.V.P. - Fransız
dilində bu abbreviatura "Répondez s'ul vous plait", "xahiş edirik cavab verin(respond, if you please)
deməkdir. Tez-tez partiyalara və xüsusi tədbirlərə dəvətnamələrdə istifadə edilir və "bəli, biz iştirak
edəcəyik" və ya "yox, olmayacağıq" ilə cavab verilməsi nəzərdə tutulur (deyilir).B.Y.O.B. - "Bring
your own bottle" qonaqların öz içkilərini gətirəcəyi gözlənilir.D.İ.Y. - Bu abbreviaturadır "özünü et",
yəni özünüzdə bir şey yaratmaq deməkdir. Çox vaxt sənətkarlıq və ev təmiri üçün istifadə olunur.
Azərbaycan dilində olan ixtisarlar.
Azərbaycan dilində eyniylə ingilis dilində olduğu kimi ixtisarlar sozlərin baş hərflərini və hissələrini
istifadə ederək yaranır.Məsələn:ABŞ (Amerika Birləşmiş Ştatları), Univermaq (Universal maqazin).
Azərbaycan dilində ixtisarlar üç cür yazılır-Tam olan ixtisarlar mənsub olduqları sözlərə (xüsusi və
ya ümumi isimlər) uyğunlaşaraq böyük və yaxud kiçik hərflə yazılır: AR (Azərbaycan Respublikası),
BMT (Birləşmiş Millətlər Təşkilatı), MM (Milli Məclis), m.(metr), c. (cild).Yarımçıq olan ixtisarlar
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mənsub olduqları sözlərə uyğunlaşaraq, böyük və kiçik hərflərlə, mürəkkəb adların əsas hissələri isə
bitişik yazılır: akad. (akademik), prof. (professor), Azərkitab (Azərbaycan kitabı).Sözün orta
hissəsinin istifadə olunmaması ilə əmələ gələn ixtisarlar defislə yazılır: d-r (doktor), z-d
(zavod).İxtisarlara əlavə olunan şəkilçilər onların son hecasını nəzərə alaraq yazılır: MEA-dan, BMTyə, MDB-nin.
Ixtisarların yaranma səbəbləri-İxtisarların yaranmasının səbəbləri əsasən yazarkən və ya danışarkən
yerdən və vaxtdan qənaət etmək üçündur.Məsələn, yazı yazıldığı zaman uzun sözlərdən istinad
etdiyimiz müddətdə həm yer həm də vaxtdan qənaət etmək uçun o sözü qısaltmaq yazı baxımından
daha rahat olur.Onlardan yerdən qənaət etdikləri üçün əsasən istifadə olunur və bu ixtisarların
yaranma səbəblərindəndir. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarını yazmaqdan daha çox ABŞ yazmaq
bu qaydadaya nümunədir .Bu səbəblərə görə də,ixtisarların varlığına ehtiyac duyulur.
İxtisarların texnologiyada rolu.İxtisarlar bir çox sahədə əsas rol oynayır.Bunlardan tibb, sənaye,
biznes- maliyyə və texnologiya misal göstərmək olar. Qısaltmalar gündəlik həyatımızda mütəmadi
olaraq istifadə olunur. Qısa mesajlar
göndərdikdə qısaltmalardan istifadə edirik. Qəzet
oxuduğumuzda və ya televizora baxdığımızda, biz ixtisarlar tapa bilərik. Buna görə, ixtisarlar
həyatımıza çox təsir göstərir..Buna misal olaraq gündəlik istifadə edilən komputer və internet ilə
əlaqəli olan bu qısaltmaları gostərmək mümkündür: CPU - Bu, kompüterin Mərkəzi Generasiya
Vahidi üçün nəzərdə tutulub. Bu, kompüterin beyninə bənzəyir.MAC - Bu, Apple Komputer şirkəti
tərəfindən hazırlanan şəxsi kompüterin növü olan Makintosh üçün bir qisimdir.,OS - Bu kompüterin
Əməliyyat sistemdir .Kompüterdə çalışan və kompüter açıldığında avtomatik olaraq başlayan əsas
proqramdır.,PC - Bu fərdi kompüterin qısaltmasıdır. Bu IBM uyğun olan kompüterlərə aiddir.PDF Bu, internetə hazır olan formatda faylları göstərən Portable Document Format'ı təmsil edir. FTP - Bu,
İnternetdən istifadə edən kompüterlər arasında bir fayl hərəkət edən File Transport Protokol adlı bir
xidmətdir.HTML - HyperText Markup Language məlumatları İnternetdə ötürülə biləcək şəkildə
formatlaşdırır-HTTP – Hypertext Transfer Protokolu İnternetdəki faylların hərəkəti nəzarət edən
proqram təminatı üçün bir sıra təlimatdır.IP - İnternet Protokolu bu internetə bağlı olan sistemləri
tənzimləyən bir sıra qaydalardır. IP ünvanı İnternetə bənzəyən hər bir kompüter üçün xüsusi bir
rəqəmli koddur. Texnologiya vasitələrini işlədərkən bu cür abreviatura tez –tez rast gəlinir .İndiki
gənclər texnologiyadan istifadə edərək ünsiyyət qurduqları zaman (mesaj və internet
vasitəsilə)qısaltmalardan olduqca istifadə edir və bu qısaltmaların istifadəsini məşhurlaşdırır.
Odlar Yurdu Universitetinin magistrantı
Bəhramlı Adilə Mənaf qızının
272173 Xarici dilin tədrisi metodikası və
metodologiyasi (İngilis dili) ixtisası
üzrə “İngilis və Azərbaycan dillərində
ixtisarlar və onların dilin tədrisində rolu”
mövzusunda yazdığı tezisə dair

RƏY
İxtisas mövzusu ingilis və azərbaycan dilləri çərçivəsindən izah edilərək,onun tarixi əhəmiyyəti və
təsiri göstərilmişdir.Ümumiyyətlə,ixtisar digər bir adı ilə qısaltma dedikdə ingilis və ya azərbaycan
dilindəki sözlərin ilk hərflərini istifadə etməklə yaranan struktura deyilir.
Tezisin əsas mövzusunda bu iki dildəki ixtisarlar onların mənaları, tarixi inkişafı, istifadəsi ,yaranma
səbəbləri və ixtisarların texnologiyada rolu haqqında bəhs edilmişdir.Materialların seçimi zamanı
mövzuya uyğun olması və onu tam şəkildə ifadə etməsi əsas götürülüb.Mövzu 4 əsas yəni,ingilis
dilində ixtisarlar, azərbaycan dilində ixtisarlar , onların yaranma səbəbləri və ixtisarların
texnologiyada rolu olaraq qurulmuşdur.Bununla belə,hər iki dildə ixtisarların zənginliyi və önəmi
burada göstərilmişdir.
Elmi rəhbər :

dos.f.f.d.S.X.Abdurəhmanova
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Sifətin substantivləşməsi və onun tədrisi yolları
Dadaşzadə Arzu Azər qızı
Odlar Yurdu universiteti
Açar sözlər:sifət,substantivləşmiş,sifətlər,isimləşmiş sifətlər .
Key words:adjectives,substantivized adjectives.
Ключевые слова: прилагательные, существительные прилагательные.

Azərbaycan dilində sifətin substantivləşməsi
Ingilis dilində olduğu kimi,Azərbaycan dilində də sifət substantivləşməyə məruz qalan nitq
hissəsidir.Ingilis dilində olduğu kimi azərbaycan dilində də substantivləşmiş sifətləri bəzi məna
qruplarına bölmək olar:
a)Insanın yaşı ilə bağlı olan əlamətləri bildirən sifətlər
b) İnsanin psixoloji vəziyyətini bildirən sifətlər
c)Ölçü və həcm bildirən sifətlər
d)İnsanin fiziki sağlamlığını bildirən sifətlər
e)Təbii temperatur,ab-havanı bildirən sifətlər
f)Keyfiyyət bildirən sifətlər
g)Mənəvi keyfiyyət bildirən sifətlər
Yaşla bağlı olan substantivləşmiş sifətlər:qoca,böyük,ahıl,ağsaqqal,ulu və s.
Qoca-“qocalmış”,”yaşlanmış”:
Qocaya hörmət etmək hərkəsin borudur.
Böyük:Böyüyün sözünə baxmayan böyürə-böyürə qalar.
Ahıl”yaşlı və ağıl-kamal sahibi”
Ahıl sözü sifət kimi cahil sözü ilə semantik əkslik kimi işlənir.Bu sözlər substantivləşhərkəndə ekslik
münasibətində işlənir.Məsələn,Ahılnan daş daşı,cahilnən aş yemə.
Cahil”azyaşlı,həyat təcrübəsi olmayan”,”biliksiz,avam,cahil”.
Cahilə qoşulan özü də cahil olar.Cahil dirilərin ölüsüdür.
İnsanin psixoloji vəziyyətini bildirən sifətlərin substantivləşməsi:ağıllı,gic,dəli, və s.
Ağıllınız kimdir?-Qabaqdakı zəncirli.
Gic:Dəli qırmızı sevər,gic sarı.
Dəli:Dəli dəlidən xoşlanar,molla halvadan.Dəli dəliyə qoşulsa,dəyənək göydən yağar!
Mənəvi keyfiyyət bildirən substantivləşmiş sifətlər:
Xəsis:”Səxavətli olmayan”
Xəsis zalım olur.Xəsisdən qışda buz almaq olmaz.
Yalançı:”Yalan danışan”
Yalançının evi yandı ,heç kəs inanmadı.Yalançının yaddaşı olmaz.
Sifətin dərəcələrində işlənməklə substantivləşə bilmək xüsusiyyəti Azərbaycan dilində rast
gəlinir.Məsələn:
Mən dəlisovun/dəlinin biriyəm.
Sarışın bir addım irəli gəldi.(S.Qədirzadə)
Gözəl meyvələrdir.Qırmızımtraqlardan bir neçə dənə dərmək olar.Tələbələrdən biri ucaboylu,digəri
isə gödərək idi.Mən kitabı gödərəyə vermişəm.
Bu cümlələrdə substantivləşmiş sifətlər sifətin azaltma dərəcəsində işlənmişdir.Sifətin azaltma
dərəcəsində işlənmiş substantivləşmiş sifətlər idarə və ya yanaşma əlaqəsi vasitəsi ilə
substantivləşirlər.Məsələn:
a)yanaşma əlaqəsi vasitəsi ilə substantivləşən sifətlər:
Niyə mübarizəyə bir az diribaşlarını göndərmirsiniz?Hansi ayaqqabını gətirim?-O tünd
qırmızını,mənim o ayaqqabıdan çox xoşum gəlir.
b)idarə əlaqəsi vasitəsi ilə substantivləşən sifətlər:
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O qırmızıya çalar paltarı alıb.Mən göyə çalan pencəyimi geyindim.
Ingilis dilində olduğu kimi,Azərbaycan dilində də çoxaltma dərəcəsində işlənən sifətlərin
substantivləşməsi xarakterikdir.Amma arada fərqlər mövcuddur.Azərbaycan dilində substantivləşən
sifət adi dərəcədə işlənir.İngilis dilində substantivləşən birinci sifət təkdə,ikinci sifət isə semantik
cəhətdən cəmdə işlənir.Azərbaycan dilində isə substantivləşən birinci sifət həm qrammatik,həm də
semantik cəhətdən cəm formada,ikinci sifət isə təkdə işlənir:
Azərbaycan dilində:varlılar(ın) varlısı,yenilərin yenisı.
İngilis dilində:the oldest of the old,the biggest of the big.
Sifətin substantivləşməsi leksik –sintaktik hadisədir.Hər bir sifət müəyyən əlamətləri ifadə edir.Hər
bir varlıq müəyyən elamətlərlə özünü göstərir.Əlamət bildirmə xüsusiyyəti isimlərin
formalaşmasında daxili forma kimi görünür.
Substantivləşmiş sifətlər Y.Qordon və İ .Krılovanın “A Grammar of present-day English” kitab;nda
da tədqiq olunmuşdur.Müəlliflər sifətin bəzən substantivləşərkən işləndiklərini qeyd edirlər.Beləki
onlar isim kimi işlənir və həmişə onlardan əvvəl müəyyən artikl işlənir.
Onlar substantivləşmiş sifətlərin iki növünü qeyd edirlər:
1) Onlar ümumi mənada nəzərdən keçirilən şəxslər sinifinə aid olurlar.Belə sifətlərin cəmlik mənası
olur,cəmdə işlənən fellər tələb edirlər:
The old(=the old peoples)receive pensions.
Həmin qrupa aşağıdakı sifətlər aiddir:
a)insanın fiziki halını və ya
xasiyyətini bildirən sifətlər: the diisabled(çolaq,axsaq),the
homeless(evsiz,səfil),the injured(yaralılar,.şikəstlər),the living(canlı),the blind,the poor,the
wounded,the brave,the young,the sick,the unemployed,the blind,the deaf,the dead,the elderly,the
weekly.
Məsələn: The blind are taught trades in special schools.
b)milliyət bildirən və -(i)sh: (Danish,Sweedish,English,British,Finnish),-ch: (Dutch,French) və -ese:
(Portuguese,Capanese) sonluqlari ilə qurtaran sifətlər və Swiss sifəti daxildir.
Məsələn:The English(=English people)are tea lovers.
Bir çox fərdlər arasinda bir fərd nəzərdə tutulursa ifadəyə isim artirmaq lazim olur: The Englishman
can not understand a word of German.
2. Onlar mücərrəd anlayışları bildirir: Bu sifətlər təkdə olur,tək kəmiyyət bildirən fellə işlənir.
Məsələn: The good in him overweights the bad.
Müasir ingilis dilində sifət müqayisə və üstünlük dərəcələrində substantivləşir və ismin
süsusiyyətlərini qəbul edir.Məsələn:
A child cannot quarell with its elders,as i had done.
Bu cümlədə -er dərəcə bildirən şəkilçilçisi ilə işlənmiş sifətlər müəyyənlik artiklı ilə işlənməklə və
cəm “-s” şəkilçisi qəbul edərək substantivləşir.Bu substantivləşmiş sifətlər sifətin dərəcəsini
deyil,ismə xas olan keyfiyyətləri bildirir.Ingilis dilində üstünlük dərəcəsində olan sifət
substantivləşərkən vurğulanan əlamətin ən yüksək nöqtəsini göstərir.Məsələn:
Jane was the happiest of the happy,the kindest of all.
N.Kobrina və digər müəlliflərin birgə yazdıqları kitabda substantivləşmiş sifətlər leksik mənalarına
və ismi xüsusiyyətlərinə görə bu qruplara ayrılır:
1) Bəzi substantivləşmiş sifətlər yalnız tək formaya malikdir.Mənalarından asılı olaraq onların ya
tək,ya da cəm uzlaşması var.
a)mücərrəd və ya ümumiləşirilmiş anlayışlar ifadə edən.Onlar müəyyənlik artikılla və tək işlənir: the
fabulos-ağlasığmaz,ağlagəlməz;the invisible-gözəgörünməz;the unreal-saxta,qeyri real və s.
The true mystery of the world is the visible,not the invisible.
Bu qaydadan bəzi istisnalarda var.Bəzi substantvləşmiş sifətlər artiklsiz və cəm formada
işlənirlər.Məsələn,
There are very variables and unknowns.-“Bir çox dəyişkən və məlum olmayan şeylər vardır.”
b)dillər adı bildirən substantivləşmiş sifətlər artiklsız işlənir və əsasən əvəzliklə təyin edilir.
My French is very poor.
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Amma Azərbaycan dilində belə demek olmur.Azərbaycan dilində cüləni belə demək olar: “Mən
fransız dilində az-maz bilirəm.”
c)fərdlər qrupunu bildirən substantivləşmiş sifətlər cəmlik bildirir və the müəyyənlik bildirən artikılla
işlənir: the old-qocalar,the rich-varlılar,the blind-karlar,the mute-lallar,the eminent-məşhur.
They robbed the poor of their lands.”Onlar öz ölkələrinin yoxsullarını çapıb –talayırdılar.”
2) Bəzi substantivləşmiş sifətlər həm təkdə həm də cəmdə olur.Onların kəmiyyət kateqoriyası var:
a)sosial təbəqə,cins,irqi,din,milliyyət və müxtəlif vaxtlarda mövcud olan şəxs qrupları və s bildirən
substantivləşmiş
sifətlər:
marines,domestics,nobles,privates,commercials,ordnaries,moderns,Asiatics,blacks,Europeans və s.
Bu qrupa daxil olan sifətlər ayrı ayrı fərdləri bildirdikdə qeyri-müəyyən artiklı ilə işlənir:a regular,an
ordinary,a primitive,a noble,a conservative,a cristian və s.
He’s been working like a black.
b)heyvan və bitki adlarını bildirən substantivləşmiş sifətlər:evergreens-həmişəyaşıl(ağaclar)
3.Bəzi substantivləşmiş sifətlər cəmdə olur.
a)imtahanlar və tədris prosesi ilə bağlı anlayışları bildirən substantivləmiş sifətlər:
Bunlar anlayışların cəmini bildirməkdən asılı olaraq təkdə və ya cəmdə işlənir: finals(final
exminations),classics və s.
Finals will be soon-Buraxılış imtahanları yaxınlaşır.
b)əşya,maddə bildirən substantivləşmiş sifətlər.Bunların bəziləri həm təkdə,həm də cəmdə olan
uzlaşmaya(movables,greens,eatables,chemicals),bəziləri isə təkdə olan uzlaşmaya yol v erir.
c)bədən üzvləri bildirən substantivləşmiş sifətlər the artiklı ilə işlənir və cəmdə olan xəbərlə uzlaşır:
the whites(of the eyes).
Sadaladığımız bir çox elmi materiallara baxsaq görəcəyikki eyni olan materiallarla yanaşı fərqli
materiallarda vardır.
T.Barabaş “Ingilis dilinin qrammatikası” əsərində sifətlərin substantivləşməsi konversiyanın bir növü
kimi nəzərdə tutulur.Sifət substantivləşərkən özünə məxsus xüsusiyyətlərini qismən və ya təmamilə
itirir,ismə məxsus xüsusiyyətləri isə qismən və ya tam şəkildə qəbul edir.
Müəllif bildirir ki, tam substantivləşmiş sifətlər cəmdə və yiyəlik halda işlənə bilir.Bu
substantivləşmiş sifətlər müəyyən və qeyri-müəyyən artiklla işlənir.Substantivləşmiş sifətlər bu
qruplara bölünür:
1)Adamların hansısa qruplara mənsubiyyətini bildirən substantivləşmiş sifətlər: a relative-qohum,a
black(qaradərili),a criminal(cani),a savage(dəli).
2)millətlərin adlarıni bildirənlər: a Greek-yunan,an American-Amerikalı,a German-alman və s.
Müəllif qeyd edir ki,bu qrupdan olan “se” və “ss” il bitən sözlər həm təkdə həm də cəmdə olur:
Japanese-Yapon,yaponlar.Swiss-iveçrəli,isveçrəlilər.
-ch və -sh ilə bitən və xalq,millət adları bildırən sözlər ümumi məna bildirir: the French-fransızlar,the
dutch-hollandiyalilar.
What i meant was that the French set about marriage in a businesslike way.(A.Cristie).
Millətin ayrıcanümayəndəsini bildirmək üçün “millət adı və kişi/qadın sözlərinin birləşməsindən
istifadə olunur: an Englishman, an Englishwoman.Məsələn:
I have my orders,and must mind them,whether the Englishman goes to heaven,or not.
Bu xüsusiyyətlər Azərbaycan dili üçun xarakterik deyil.Azərbaycan dilində millət adları isim kimi
işlənir.Bunlar sifət kimi işlənə bilmir.
3)mətbuatla əlaqəli olan sifətlər: a weekly-həftəlik,a monthly-aylıq(qəzet,jurnal).
Natamam substantivləşmiş sifətlər müəyyən artikl ilə işlənir:the good-yaxşılar,the sick-xəstələr,the
young-cavanlar,the rich-varlılar.
Müəllif hesab edir ki,substantivləşmiş sifətlər həm əlaməti,həm də əlamətin daşıyıcısını bildirir: deaddead people.
Bu sözlər insanların çoxluğunu bildirdiyindən cümlənin xəbəri cəmdə olur.Tək şəxsi bildirmək üçün
bu sifət isimlə işlədilir.
The old receive pensions.-“Qocalar təqaüd alırlar.”
The young men like to argue.-“Cavanlar mübahisə etməyi xoşlayırlar.”
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4)mücərrəd anlayışları bildirən sifətlər: the useful-faydalı,the unexpected-gözlənilməz,the
impossible-qeyri mümkün,the opposite-əksik,the unlikely-ağlasığmaz.Bunlar yalnız təkdə işlənən
sifətlərdir.Məsələn,
The unlikely happened more often than one would be disposed to believe.”Ağlasığmaz(şeylər)adamın
istədiyindən daha tez-tez baş verir.”
Inglilis dilinin qrammatika kitabında substantivləşmiş sifətlədə ismin bəzi və ya bütün xüsusiyyətləri
var.Substantivləşmiş sifətlər tam substativləşmiş və qismən substantivləşmiş sifətlər olmaqla iki
qrupa ayrılırlar.
Tam substantivləşmiş sifətlər ismin bütün xüsusiyyətlərinə malikdir.Bu substantivləşmiş sifətlər ismə
çevrildiklərinə görə artikllə işlənə bilirlər:a native,the native,a native’s home.
Tam substantivləşmiş sifətlərin bəziləri yalnız cəm formaya malikdir: aetables-yeməli şeylər,greensgöyərti,ancients-qədim şeylər.
Qismən (natamam) substantivləşmiş sifətlər(partially substantivized adjectives) ismin butun
xüsusiyyətlərini deyil ancaq bir qismini qəbul edir.Bu qrupa daxil olan sifətlər müəyyən artikl ilə
işlənə bilən bütöv bir sinfə aid olan ismi bildirir.Məsələn, the poor-yoxsullar,the captivatedəsir,əsirlər.Onlar mücərrəd anlayışları da bildirə bilir: the evil-şər,zalım;the singular-tək,the
beautiful-gözəl.
Eyni məna qrupuna aid olan sifətlərin bir qismi tam bir qismi isə qismən substantivləşir.Məsələn:a
German-Germans(tam substsntivləşmiş sifətlər),the English,the Chinese(qismən substantivləşmiş
sifətlər)
Qismən substantivləşmiş sifətlər növ mənası bildirir və müəyyən artikl ilə işlənir.Bu qrupa aid olan
sifətlər insan qruplarını göstərmək üçün istifadə olunur və onların bütün qruplarına aid olur.
The rich are usually keen to travel.
Zənginlər adətən səyahət etmək arzusundadılar.
What can we do to feed the hungry?
Acları yedirtmək üçün nə edə bilərik?
Bir çox mücərrəd sifətlər də müəyyən artikl ilə işlənir.Bu adətən sabit birləşmələrdə olur.
It is for the good of everyone.
Bu hamının xeyrinədir.
Robin Hood robbed the rich in order to pay the poor.
Robin Hud zənginləri soyurdu ki,kasıblara versin.
These seats are reserved for the disabled.
Bu yerlər şikəstlər üçün saxlanılıb.

The substantivized adjectives and its ways of teaching
Arzu Azer Dadashzadeh

SUMMARY
This article is devoted to the analysis of the English and Azeri substantivized adjectives.The main
aim of the article is the comparison of substantivized adjectives in Azeri and English languages. The
main topic of the article is the substantivization of adjectives in Azerbaijani and English, problems of
subtantivization in both languages and translation of substantivized adjectives from English to Azeri.
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Cубстантивированныe прилагательныe и методы его
oбучения
Арзу Азер гызы Дадашзаде

РЕЗЮМЕ
Эта статья посвящена анализу субстантивированных прилагательных в азербайджанском и
английском языках. Основная цель статьи - сравнение субстантивированных прилагательных
в азербайджанском и английском языках. Основной темой статьи является субстантивация
прилагательных в азербайджанском и английском языках, проблемы субантивизации на
обоих языках и перевод субстантивированных прилагательных с английского на
азербайджанский.
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Romanticism was the origin of modern and individual ideas. The Romantic Period covers
the eighteenth and nineteenth century in England. The theme of this period works were Nature,
Beauty, Truth and Man. The writer was clearly expressed personal emotions in his or her
creativity especially in lyric poetry. There is a fundamental emphasis on freedom of self-expression,
sincerity, spontaneity and originality. Romanticism destructed the artistic, philosophical, even
geographical boundaries of the preceding ages. It altered the way people perceived the world,
stressing the virtue of the individual and rejecting to defer to traditions.
Samuel Taylor Coleridge is the main poet of the Romantic Period and one of the most important
figures in English poetry. His poems directly and deeply influenced all the major poets of the age. He
was also representative of the Lake School. The interaction between man and nature was reflected
Coleridge’s works. Sometimes he focused on human characters, sometimes on natural forces. There
are many different supernatural elements in the poetry of Coleridge. Some reflect Christian beliefs,
some reflect folk traditions, and some are fantastic elements. Elements of the supernatural can easily
be seen his notable poetic works such as The Ancient Mariner, Kubla Khan, and Christabel.
The longest poem in the volume was Coleridge's The Rime of the Ancient Mariner, which
showed the Gothic side of English Romanticism and the exotic settings that many works featured.
“The Rime of the Ancient Mariner” fits into the Romantic tradition. It was published in 1798.
It is possibly one of the world’s masterpieces. The poem introduces us t o a supernatural realm,
with a phantom ship, a crew of dead men, the overhanging curse of the albatross, the polar
spirit, and the magic breeze. Though it presents a supernatural world before us, it nevertheless
manages to create a sense of absolute reality concerning these manifest absurdities. The poem,
though, does not only portray nature as a kind of passive elemental force that is too powerful
for men to conquer. Instead, the poem conceives of nature as being an expression of the spiritual
world. The poem, then, casts the appreciation and valuing of nature, the act of embracing
Romanticism, not just as important in and of itself, but as above all a spiritual, religious
necessity.
One of Coleridge’s poems with many supernatural elements is “Kubla Khan”. Coleridge
explores dreams and dreaming in his poetry to communicate the power of the imagination.
"Kubla Khan" is one of Coleridge's great poems, which reflect the power of the imagination.
"Kubla Khan; or, A Vision in a Dream: A Fragment" is completed in 1797 and published in
1816. The poem is consider one of the most famous examples of Romanticism in English poetry.
A poem takes the actual Mongolian historical figure Kublai Khan, grandson of Genghis Khan.
The poem takes readers to the exotic world of Xanadu, where the powerful Kubla Khan decrees
the building of an earthly paradise. Despite the exotic setting, the poem explores the familiar
themes of mutability and permanence and of the poet's power to create lasting art. Through
Kubla Khan's attempts to build his own paradise. Many of the elements of the poem such as the
proses “demon lover”, “holy dread”, “sacred river”, “miracle of rare device” create a
supernatural atmosphere.
Though Samuel Taylor Coleridge was a Romantic writer, he participated in the gothic genre.
His poem "Christabel" is a prime example of his supernatural work. It contains quintessential gothic
characteristics, such as dark scenery, damsels in distress, and a hint of the supernatural. These Gothic
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elements make "Christabel" a Gothic poem hidden beneath a Romantic mask. “Christabel” is a long
narrative poem consisting of two parts. The poem's first part was written in 1791, the second
part in 1800. Christabel is known for its musical rhythm, language, and its Gothic tale. The
story of Christabel is about a central female character of a young woman named Christabel and
her encounter with a stranger called Geraldine. The theme of mysticism, which is prominent
in one of Coleridge’s most fantastical poems “Kubla Khan,” is also prominent in Christabel.
Geraldine is overtaken by a mysterious spell several times during the poem, and near the end
of the poem, she somehow transfers the effects of the spell to Christabel. Once Christabel
physically recovers from the spell, she still seems transformed. Christabel’s kindness and
consideration for Geraldine have disappeared and she begs her father to cast Geraldine out of
their home. Christabel goes from selfless to selfish. The ways in which the spells taint Geraldine
and Christabel suggest the destructive powers of mysticism. These supernatural elements serve
to distinguish the poetic world from the real one and a poetic way of thinking and imagining
from uninspired literalism. They also seek to infuse the poems with an atmosphere of mystery
and the sense of a dream world. We saw Coleridge’s power of language, description of the
different elements like nature, horror, and high priest of romanticism.
Samuel Taylor Coleridge was reflect all the feature of the Romanticism in his poems. As
a Romantic poet, he differ from other writers in his style. In his writings, he spent much time
musing over the difference between dreams and nightmares, whether or not his dreams were
creations of his mind, the supernatural or physiological processes behind dreams, and the
transition from waking to sleep. Coleridge expressed his personal understanding of dreams.
Coleridge’s endeavor to understand his dreams allows us valuable insight not only into his life
and biography, but also into his perception of himself as an artist.

SAMUEL TEYLOR KOLDRİCİN POEZİYASINDA FÖVQƏLTƏBİİ
ELEMENTLƏR
A.Akhmadova

Xülasə
Məqalə XIX əsr Britaniya ədəbiyyatının və Romantizm dövrünün görkəmli nümayəndəsi
Samuel Teylor Koldricin poemaları haqqındadır. Yazarın əsərlərinə nəzər saldıqda Britaniya
Romantizminə xas olan Təbiət gözəlliyinin təsviri, mistika, fövqəltəbii elementlər ilə bağlı
mövzular da öz əksini tapmışdır.
Yazar öz düşüncə tərzi ilə dövrün digər nümayəndələrindən fərqlənirdi. Samuel eyni
zamanda Britaniya ədəbiyyatı tarixində tənqidçi və filosof kimi də fəaliyyət göstərmişdir.
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Müasir İngilis Dilində Sözönləri və Onların Azərbaycan Dilində Qarşılığı
Əsədova Nuranə Rövşən qızı
Odlar Yurdu Universiteti
Müasir dövrdə dünyada gedən qloballaşma prosesi ilə əlaqədar olaraq,elmin digər sahələrində
olduğu kimi dilçilik sahəsində də aparılan tədqiqatların vacibliyi danılmazdır.Məsələyə bu nöqteyi
nəzərdən yanaşdıqda müxtəlifsistemli dillərin faktik materialları əsasında aparılmış tədqiqatların
əhəmiyyəti,vacibliyi bir daha geniş şəkildə özünü göstərir.Bildiyimiz kimi,ingilis və Azərbaycan
dilləri həm morfoloji,həm də geneoloji baxımdan müxtəlif dil ailələrinə mənsubdur.Azərbaycan dili
Altay dilləri ailəsinin Türk dili qrupunun Oğuz yarımqrupuna,ingilis dili isə Hind Avropa dilləri
ailəsinin german dilləri qrupuna aiddir.Morfoloji quruluş baxımdan da ingilis dili analitik-flektiv,
Azərbaycan dili isə sintetik-aqqlütinativ quruluşa malikdir.Müxtəlifsistemli dillərdə qrammatik
mənaların ifadə vasitələri morfoloji baxımdan da fərqli olur.Müqayisə etdiyimiz hər iki dildə mövcud
olan bu fərqlər nitq hissələri sahəsində də özünü göstərir.Belə fərqli cəhətlərdən biri də ingilis dilində
mövcud olan sözönü adlı nitq hissəsinin Azərbaycan dilində mövcud olmamasıdır.
Mövzunun aktuallığını nəzərə alaraq məqalədə sözönlərinin əmələ gəlmə yollarını və
inkişafını müəyyənləşdirmək,onların müasir ingilis dilində işlənmə miqyasını öyrənmək,həmin
sözönlərinin Azərbaycan dilində qarşılıqlarını aşkarlamaq və onların şifahi və yazılı nitqdə istifadə
üsullarını dəqiqləşdirmək əsas məqsəd götürülüb.Bununla əlaqədar olaraq müəyyən vəzifələr həyata
keçirilmişdir:
1)Müasir ingilis dilinin nitq hissələri sahəsində sözönlərinin yerini müəyyən etmək;
2)İngilis dili sözönlərinin mənasına görə növlərini və onların cümlədəki yerini aşkara
çıxarmaq;
3)İngilis dili sözönlərinin mənşəyi,tarixən inkişafı və formalaşması yollarını aydınlaşdırmaq;
4)İngilis dili sözönlərinin Azərbaycan dilində qarşılığı ilə bağlı məsələləri araşdırmaq;
5)Azərbaycan dilinə tərcüməsi prosesində ingilis dili sözönlərinin doğurduğu çətinlikləri
aşkara çıxarmaq;
6)Sözönlərinin digər sözlərlə əlaqəsini və onların cümlədə rolunu göstərmək.
Məlum olduğu kimi,dünya dillərinin əksəriyyətində,o cümlədən Hind Avropa dillərində
olduğu kimi,ingilis dilinin lüğət tərkibi bir qayda olaraq nitq hissələri adlanan leksik-qrammatik
siniflərə bölünmüşdür.Bununla belə,müxtəlif dil tədqiqatçıları sözlərin nitq hissələrinə bölünməsi ilə
bağlı müxtəlif fərziyyələr irəli sürmüş,nitq hissələrini leksik-qrammatik söz qrupları kimi qələmə
vermişlər.Digər qrup dilçilər isə nitq hissələrinin formal qrammatik qrupa aid olduğunu söyləmiş və
onları morfoloji forma və funksiya baxımından təhlil etmişdir.
Müasir ingilis dilində mövcud olan nitq hissələrini dildə və nitqdə oynadığı rola görə bir
birindən fərqləndirmək olar.Onlardan bir qismi həm nominativ,həm də qrammatik mənaya malik ola
bilirlər.Buna görə də onlar müstəqil kommunikativ funksiya daşıyaraq müstəqil cümlə üzvü kimi
çıxış edə bilirlər.Bu qəbildən olan nitq hissələri əsas nitq hissələri adlanır.Əsas nitq hissələrinə
isim,sifət,fel və başqalarını aid etmək olar.Digər qisim sözlər,məsələn,bağlayıcı,artikl,sözönü və
başqaları müstəqil mənaya malik olmadığından cümlədə müstəqil üzv kimi çıxış edə bilmir.Dildə
mövcud olan bu qisim sözlər köməkçi nitq hissələri adlanır.Linqvistikada nitq hissələrinin müstəqil
və köməkçi nitq hissələrinə bölünməsinə baxmayaraq,onların arasında dəqiq sərhəd olmadığı qeyd
edilmişdir.
V.N. Jiqadlo, İ.P. İvanova, L.L. İofikin “Müasir İngilis Dili” adlı əsərində şərh etdiyi bölgünü
nəzərdən keçirək.Müəlliflər nitq hissələrinin üç xüsusiyyətə fərqləndiyini əsas gətirərək,müasir
ingilis dili üçün sintaktik xüsusiyyətin rolunu qeyd etmiş və bəzən nitq hissələrinin iki xüsusiyyətə
əsasən
fərqləndirilnəsinin mümkün olduğunu vurğulamışdır.Onların fikrincə sözönləri köməkçi nitq
hissələrinə daxil edilməlidir. A.İ. Smirnitski isə sözönlərinin ayrıca bir nitq hissəsi deyil,onların zərfin
tərkibində bir qrup olmasının mümkünlüyünü qeyd etmişdir.O,bu fikirlərini sözönlərinin
işlənməsinin zərflərin işlənməsi ilə oxşar olması və bir çox hallarda zərflərlə omonimlik təşkil etməsi
ilə əsaslandırmışdır.Lakin əksər hallarda sözönlərinin işlənməsinin zərflərin işlənməsindən fərqli
olmasını və bir çox sözönlərinin zərflərlə omonim olmamasını nəzərə alsaq,bu fikirlərin əsassız
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olduğunu açıq aşkar görə bilərik.Məhz sadaladığımız bu xüsusiyyətlərə görə sözönləri əsas nitq
hissələrinə aid edilə bilməz.Əsas nitq hissələrini köməkçi nitq hissələrindən fərqləndirən
xüsusiyyətlərə səciyyəvi sözdüzəldici ünsürlər,qrammatik kateqoriyaların mövcudluğu,onların hər
hansı cümlə üzvü kimi işlənməsi aid edilir.Sözönləri isə bu xüsusiyyətlərin heç birinə malik deyildir.
İngilis dilinin ilk elmi qrammatikasının müəllifi Q. Suit nitq hissələrinin iki əsas qrupa
bölündüyü fikrini irəli sürmüşdür:
1)dəyişən nitq hissələri;
2)dəyişməyən nitq hissələri.
Beləliklə,o,morfoloji xüsusiyyətləri təsnifatın əsas prinsipi kimi qələmə vermişdir.O, dəyişən
nitq hissələri qrupuna ənənəvi olaraq isim,sifət və feli aid etmiş,zərfi,sözönünü,bağlayıcını və nidanı
isə dəyişməyən nitq hissələri qrupuna daxil etmişdir.Suit bu təsnifatla yanaşı,söz sinfinin sintaktik
funksiyasına əsaslanan bir qrupun da mövcudluğunu qeyd etmişdir.Gördüyümüz kimi,Suit nitq
hissələrinin morfoloji və sintaktik xüsusiyyətlərinin üst-üstə düşməsini nəzərə alır.Lakin onun oxşar
qrup yaratmaq cəhdi ona gətirib çıxarır ki,bir tərəfdən,nitq hissələrini sintaktik xüsusiyyətlərinə görə
fərqlənən,leksik və morfoloji xüsusiyyətinə uyğun gələn bir qrupa ayırmış,digər tərəfdən isə,sintaktik
cəhətdən fərqlənən və leksik-morfoloji cəhətdən uyğun gəlməyənləri başqa bir qrupda
birləşdirmişdir.
Dəyişməyən nitq hissələri qrupuna nəzər saldıqda isə görərik ki,Suit bu qrupda tamamilə
müxtəlif köklü ünsürləri cəmləşdirmişdir: cümlə üzvü kimi çıxış edən zərf,cümlə üzvü olmayan
bağlayıcı,sözönü və nida; predikat vahidlərində funksiyaya malik olan sözönləri və predikat vahidləri
birləşdirən bağlayıcılar.
“Qrammatikanın fəlsəfəsi”, çoxcildli “Müasir ingilis dilinin qrammatikası” kitablarının və bir
sıra digər əsərlərin müəllifi O.Yesperson morfoloji və sintaktik, eləcə də leksik mənanı nəzərə
almadan öz elmi tədqiqatlarında forma və funksiya kimi əsas prinsiplərini müəyyən etməyə
çalışmışdır.O, tamamilə düzgün olaraq qeyd etmişdir ki,əgər təsnifat üçün morfologiya əsas
götürülsə,o zaman must,the,then,enough,for kimi sözlər hansı qrupa daxil edilməlidir? Bu həqiqətən
də Suitin təsnifatının ən zəif cəhətidir.
Cümlədə ismin və ya onu əvəz edə bilən sözün qarşısında işlənərək onlar arasında qrammatik
əlaqə ifadə edən,heç bir nominativ mənaya malik olmayan və cümlədən kənarda heç bir məna ifadə
edə bilməyən köməkçi nitq hissəsinə sözönü deyilir.İngilis dilində sözönləri sistemi müasir şəkildə
XIX yüzilliyin əvvəllərində təşəkkül tapmış,onlardan bir çoxu müasir dövrümüzədək nəinki qorunub
saxlanmış,hətta müasir ingilis dili sözönləri sisteminin əsasını təşkil etmişdir.Demək olar ki,bütün
sözönləri müxtəlif dərəcədə leksik mənasına,morfoloji funksiyasına və səs tərkibinə görə müəyyən
dəyişikliyə uğramış,lakin dilin semantik sistemində özünün ilkin məzmununu qoruyub saxlamışdır.
Unutmaq lazım deyil ki,bütün nitq hissələrinin əsas nitq hissələrindən törəməsi haqqında
mükəmməl bir nəzəriyyə vardır.Bundan başqa,məlum olduğu kimi,ingilis dilində,habelə sözönlərinin
mövcud olduğu digər dillərdə bəzi sözönlərinin digər nitq hissələrinə daxil olan sözlər arasında
omonimləri mövcud deyildir.Sözönlərinin işlənməsi,adətən,konteksdən asılı olur. Bu da bir daha
sözönlərinin müstəqil nitq hissəsi olmasını təsdiqləyir. Flektiv dillərdəki sözönləri,xüsusən,
aqqlütinativ dillərdəki hal şəkilçilərinin funksiyasını yerinə yetirdiyi üçün bəzi dilçilər onların şəkilçi
morfemə bərabər olduğu fikrini irəli sürmüşlər.Lakin sözönlərinin ayrıca formalaşmış sözlər
olduğunu və onların müəyyən leksik-qrammatik mənasının mövcudluğunu nəzərə alsaq, sözönlərini
aqqlütinativ dillərdəki şəkilçi morfemlə eyniləşdirməyin doğru olmadığını müəyyən edə bilərik.
Dilçilik ədəbiyyatında qeyd olunduğu kimi,bəzən sözönü və ya digər nitq hissəsi olduğunu
müəyyən etmək çətindir.Bu onların eyni mənşəli olduğunu sübuta yetirir və buradan sözönlərinin nitq
hissələrinin desemantikləşməsi prosesində əmələ gəldiyi nəticəsi ortaya çıxır. Onu da qeyd edək ki,
ingilis dilində mövcud olan sözönlərinin təsnifat bölgüsü nisbidir,çünki bəzi sözönləri bir yox,iki və
daha çox məna ifadə edə bilmə qabiliyyətinə malikdirlər.
Sözönü subyektlə obyekt,iki obyekt,obyektlə hərəkət,obyektlə əlamət və s. arasındakı
münasibətləri ifadə edən və söz birləşmələrinin tərkibində fəaliyyət göstərən köməkçi nitq hissəsidir.
Leksik planda sözönləri dildə, o cümlədən ingilis dilində çoxmənalılığına və frazeoloji
məhsuldarlığına görə ilk yerlərdən birini tutan söz cərgəsi təşkil etməyə qadirdilər.Sözönlərindən
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danışarkən, onların semantikasını və qrammatik xüsusiyyətlərini də müəyyənləşdirmək
məqsədəuyğundur.
İngilis dilində çox vaxt bir sözönü müxtəlif konstruksiyalarda məkan, zaman, istiqamət və s.
çalarda işləndiyi üçün sözönləri öz qrammatik funksiyasına görə müəyyən qruplara ayrılır.Bu nöqteyi
nəzərdən yanaşaraq S. İmanova sözönlərini monosemantik və polisemantik olaraq iki qrupa bölərərk
şərh edir: “Sözönlərinin bəziləri xalis zaman, xalis məkan, bəziləri isə müxtəlif çalarlıqlarda işlənə
bildikləri üçün biz sözönlərini mənalarına görə monosemantik və polisemantik qruplara bölürük.
Monosemantik xalis zaman və xalis məkan mahiyyətli sözönləri qrupuna ayrılır. Polisemantik
qrupuna daxil olan sözönlərini bizi maraqlandıran zaman və məkana görə araşdırırıq.”
Bildiyimiz kimi,sözönləri tarixi inkişaf prosesinin məhsuludur. Onlar tarixən müstəqil mənalı
sözlər kimi işlənmiş, zaman keçdikcə öz leksik mənalarını tədricən itirərək, yeni qrammatik mənalar
kəsb etməyə başlamışlar. Sözönlərinin mənası həm özündən sonra gələn sözün leksik məzmunundan,
həm də sözönünün təcrid olunduğu ilk mənbə ilə hələ də mövcud olan məna əlaqəsindən, həm də
qrammatik mənalardan ibarətdir.
Müasir ingilis dilində sözönləri quruluş və mənalarına görə qruplaşdırılır – quruluşuna görə :
sadə,düzəltmə,mürəkkəb və tərkibi sözönləri; mənasına görə isə : məkan,zaman və mücərrəd əlaqə
bildirən sözönləri. Tarixi baxımdan bütün çoxmənalı sözlər əvvəlcə məkan mənasında, daha sonralar
isə qrammatik və digər mənalarda təşəkkül tapmışdır.İngilis dili inkişaf etdikcə, onun qrammatik
quruluşu sintetiklikdən analitikliyə doğru getdikcə, xüsusən də ingilis dilinin hal sistemi sıradan
çıxdıqca sözönləri əvvəlcə məkan anlayışı ifadə etmiş, daha sonralar isə mücərrəd anlayışları
qazanmağa başlamışdır. Lakin qeyd etdiyimiz kimi, ingilis dili sözönləri yeni anlayışlar ifadə etmək
bacarığına yiyələnsə də, öz köhnə-məkan bildirmək mənalarını da qoruyub saxlamağa müvəffəq
olmuşdur.
Məkan bildirən sözönləri də öz növbəsində iki qrupa ayrılır : hadisənin icra olunduğu və ya
əşyanın tutduğu yeri bildirənlər; hərəkətin istiqamətini bildirənlər. İngilis dilində məkan bildirən
sözönlərinin mənası onların vasitəsi ilə ifadə olunan münasibətlərlə vəhdət təşkil edir.Bəzən eyni bir
münasibəti ifadə etmək üçün müxtəlif sözönlərindən, bəzən isə müxtəlif münasibətləri ifadə edə
bilmək üçün eyni sözönlərindən istifadə olunur.Lakin ingilis dilindəki sözönlərinin hər birinin ayrıayrılıqda bu münasibətlərin müxtəlif cəhətlərini ifadə edə bilən məna çalarları vardır.Bu anlayışda bu
və ya digər münasibətləri və ya müxtəlif məna çalarlarının əks etdirilməsi hər bir sözönünün ayrılıqda
semantik mənasından asılı olduğu özünü əks etdirir.
Müxtəlif sözönlərinin eyni bor münasibəti ifadə etməsi onların bir-birinə nisbi sinonimliyi ilə
izah edilir.Məsələn, in və at, from və out sözönləri bir-birinə sinonimdir,lakin işlənmə yerlərinə görə
bir-birlərindən fərqlənirlər.İngilis dilində sözönü vasitəsi ilə ifadə edilən münasibətlərdə müxtəlif
məna çalarları öz əksini tapır. Lakin bəzi sözönləri (məsələn, above,around,below,behind) xalis
məkan çalarına malikdirlər.
Qeyd edildiyi kimi,ingilis dili sözönləri Azərbaycan dilində qoşmalar,köməkçi sözlər və ismin
hal şəkilçiləri vasitəsilə ifadə edilir.Qoşmaları qrammatik məna baxımından ingilis dilində məkan
anlayışı bildirən sözönlərin ekvivalenti hesab etmək olar.Qoşmalarla sözönlərinin ümumi cəhətlərinə
hər ikisinin leksik mənalı sözlər arasında müxtəlif qrammatik mənalar ifadə etməsini, aid olduqları
sözlə birlikdə müxtəlif mənalardan çıxış etməsini və hər ikisinin köməkçi nitq hissələrinə aid olub
köməkçi vəzifə daşımasını misal göstərmək olar. Məlum olduğu kimi,ingilis dili sözönləri heç bir
morfoloji dəyişikliyə uğramır və substantivləşmir.Azərbaycan dilində isə bəzən qoşmalar cəm və
xəbər şəkilçisi qəbul edərək substantivləşir.
Cümlədəki yerinə gəldikdə isə sözönləri bir qayda olaraq qoşulduğu sözdən əvvəl gəlir,
Azərbaycan dilində isə qoşmalar aid olduqları sözdən sonra gəlirlər. İngilis dilində məkan anlayışı
ifadə edən sözönləri üçün əvəzlik + isim və əvəzlik + zərf tərkibləri, Azərbaycan dilində isə məkan
anlayışı ifadə edən qoşmalar üçün ad + hal şəkilçisi strukturu uyğun görülmüşdür.
Müasir ingilis dilində zaman əlaqəsi bildirən sözönləri aşağıdakı qruplara bölünürlər:
1) Zamanın müəyyən anına uyğun hadisə və faktı göstərən sözönləri;
2) Zamanın müəyyən anından əvvəl baş verən hadisə və ya faktı bildirən sözönləri;
3) Zamanın müəyyən anından sonra baş verən hadisə və faktı ifadə edən sözönləri;
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4) Hərəkət və hadisənin həm başlanğıc,həm də qurtaracaq zamanını müəyyən edən sözönləri.
İngilis dilində zaman mənası ifadə edən sözönləri Azərbaycan dilində hal şəkilçiləri, zaman
anlayışı bildirən qədər,kimi,-can,-cən,-dək,bəri qoşmalarına və əvvəl,sonra köməkçi sözlərinə
ekvivalent hesab edilir.İngilis dilində zaman əlaqəsi ifadə edən sözönləri aid olduqları sözönündən
əvvəl,bəzən isə cümlənin sonunda, Azərbaycan dilində isə qoşmalar,bir qayda olaraq aid olduqları
sözlərdən sonra gəlirlər.Azərbaycan dilində zaman anlayışı bildirən qoşmalar və ya köməkçi sözlər
üçün ad + hal şəkilçisi + köməkçi söz, ingilis dilində isə zaman anlayışı bildirən sözönləri üçün
sözönü + isim konstruksiyası müəyyən edilmişdir.Onu da qeyd edək ki,ingilis dilində cüt işlənən
zaman əlaqəsi bildirən sözönləri (from......to/till və s.) Azərbaycan dilinə tərcümə edilərkən yönlük
hal şəkilçisi qəbul etmiş isimlə -can, -cən, və -dək qoşmalarının qoşulduğu söz birləşmələrindən
istifadə edilir.
Müasir ingilis dilinin mücərrəd qrammatik məna ifadə edən sözönləri fikrin aydın ifadəsi üçün
çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Mücərrəd qrammatik məna ifadə edən sözönləri fellərlə tərkib əmələ
gətirdikdə onların mənasına təsir göstərərək mənasını dəyişir.(məsələn, look at - nəyəsə baxmaq, look
for – kimisə və ya nəyisə axtarmaq, look after – qayğısına qalmaq kimi tərcümə olunur.) Lakin bu
heç də o demək deyildir ki,mücərrəd qrammatik məna ifadə edən sözönləri sintaksisdə azadlıq əldə
edə edə bilirlər. Felə təsir göstərərək onun leksik mənasını dəyişən sözönləri fellərlə birləşdiyi zaman
əmələ gətirdikləri mənanı, daha aydın desək, bu tip söz birləşmələrinin özünü yadda saxlamaq heç də
asan deyil, çünki dil üçün zəruri, mühüm, vacib olan belə birləşmələrin sayı ingilis dilində 2500 –
dən daha artıqdır. Lakin bunu da almalıyıq ki, ingilis dilində mücərrəd qrammatik məna ifadə edən
sözönləri leksik mənası olan sözlərlə qaydasız birləşə bilmir, yalnız bir məntiqi – semantik cərgəyə
mənsub olan sözlərə qoşularaq bu vəziyyəti əsaslı şəkildə dəyişir.Məsələn, nifrət bildirən bütün sözlər
for, gülüş anlayışı ilə bağlı olan bütün sözlər at, qorxu hissi bildirən sözlər of sözönü ilə ifadə edilir.
Bu da fikri düzgün ifadə etmək üçün sözlərin məntiqi – semantik cərgəsinin ümumi məfhumunu və
onlarla birləşmədə istifadə edilən sözönlərinin məzmunu bilməyin kifayət olduğunu bir daha
təsdiqləyir. Lakin ingilis dilində bir qrup fellər vardır ki,onlar cümlədə özlərindən sonra heç bir
sözönü tələb etmirlər: to adress, to watch, to catch, to visit, to meet, to enter, to learn, to approach və
s.
Linqvistikada deyilişi və yazılışı eyni olan,lakin leksik mənasına görə tamamilə fərqlənən
sözlərə omonimlər deyilir.Omonimliyi təşkil edən sözlər həm eyni, həm də digər nitq hissələrinə aid
ola bilirlər.İngilis dilində də bəzi sözönləri digər nitq hissələri ilə omonimlik təşkil edirlər:
1)Zərflə omonimlik təşkil edənlər:before,after,since,near,below,down və s. ;
2)Bağlayıcı ilə omonimlik təşkil edənlər:since,before,till,after və s. ;
3)Feli sifət ilə omonimlik təşkil edənlər:including,regarding,concerning,barring və s.
Məqalənin elmi yeniliyi: Qeyd olunduğu kimi, müxtəlifsistemli dillər olan ingilis və Azərbaycan
dillərini tədqiq edərkən aşkar olur ki, ingilis dilində qrammatik mənanın ifadə edilməsində analitizm
özünü daha çox göstərdiyi halda,Azərbaycan dilində aqqlütinasiyanın daha çox aparıcı rol oynadığı
nəzərə çarpır.Aparılmış tədqiqat göstərir ki,ingilis dilində işlənən sözönlərinin malik olduğu
qrammatik məna Azərbaycan dilində hal şəkilçiləri və qoşmalarla ifadə olunur.
Bununla belə,burada digər şəkilçilər də ingilis dilində sözönlərinin ifadə vasitəsi kimi çıxış
edirlər.Sözönlərinin mənşəyi və formalaşması,onların təsnifi,ingilis dilinin zəngin faktik dil
materialları əsasında müqayisəli şəkildə təhlili və onların Azərbaycan dilindəki ifadə vasitələrinin
müəyyən edilməsi məqalənin elmi yeniliyi hesab oıuna bilər.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi: Azərbaycan və ingilis dillərinin qrammatik quruluşunun
qarşılıqlı şəkildə öyrənilməsi nəzəri və praktik cəhətdən xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Məqalənin
praktik əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki,məqalədə əldə edilmiş nəticələr ingilis dilinin orta ümumtəhsil
və ali məktəblərdə tədrisi zamanı və sözönlərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi prosesində,eləcə də
ingilis dili sözönlərinin Azərbaycan dilindəki qarşılığının müəyyən edilməsində istifadə oluna
bilər.Bütün bunlar həmin tədqiqatın praktik cəhətdən çox böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini göstərir.
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The Prepositions in Modern English and Their Equivalents
in the Azerbaijani Language
Nurana Rovshan Asadova
SUMMARY
The article is dedicated to the analysis of the Modern English prepositions and their means of
expressions in the Azerbaijani language.It consists the actuality of theme,its scientific
novelty,theoretical and practical significance; here the information about the goals, the tasks, the
methods and the structure of the research is given. The synthetical and analytical means of expression
of the prepositions in Modern Azerbaijani are analysed.

Предлоги в Современном Английском Языке и их Эквиваленты в
Азербайджанском Языке
Нурана Ровшан гызы Асадова
РЕЗЮМЕ
Статья посвещена анализу современных английских предлогов и средствам их
выражения на азербайджанском языке.Она состоит из актуальной темы, научной новизны,
теоретической и практической значимости исследования; даются сведения об обьекте,
предмете, целях, задачах, методах и структуре исследования. Анализируются синтетические и
аналитические средства выражения предлогов в современном азербайджанском языке.
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GÖRKƏMLİ AMERİKAN ŞAİRİ MARK TVENİN YARADICILIĞININ
SATİRİKANIN FORMALAŞMASINDA ROLU
Esmira Ağası qızı Abdullayeva
Odlar Yurdu Universiteti
Amerika Birləşmiş Ştatlarının ədəbiyyatını Səmuel Lənqhom Klemens - Mark Tven (1835-1910)
olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. O, doğma xalqının təkcə tanınmış satira və yumor ustası
deyil, həm də ABŞ ədəbiyyatının gələcək inkişafının strategiyasını müəyyənləşdirən bir sənətkardır.
XX əsrin tanınmış ABŞ yazıçısı, Nobel mükafatı laureatı Ernest Heminquey heç də təsadüfən
deməmişdir ki, "Bütün Amerika nəsri "Heklberri Finnin macəraları" romanından törəmişdir".
30 noyabr 1835-ci ildə Missuri ştatındakı Hənnibal qəsəbəsi yaxınlığında, kiçik Florida kəndində
anadan olmuş Mark Tven erkən uşaqlığından ehtiyacın min bir labirintindən keçmişdir. Yaşadığı
mühitin "dibindəki" bütün eybəcərlikləri və çirkabları öz gözü ilə görmüş sənətkar sonrakı uzun və
məhsuldar yaradıcılığı ərzində kapital aləminin üfunətini özunün gülüş və qəhqəhə hədəfinə
cevirmişdir.
Həyatda gördüyü haqsızlıqlar onun bir satirist kimi yetişməyinə yol açdı. Mark Tven ədəbi
yaradıcılığa başlayanda satira və yumor qəzet və jurnalların aparıcı janrı kimi diqqəti cəlb edirdi.
Ancaq Mark Tvenin yaradıcılığı satirikada və qara yumorda yeni bir parlaq səhifə açdı. Mark
Tvenin ilk əsərləri öz kəskinliyi, ifşaedici mahiyyəti ilə diqqəti cəlb edirdi. Sonrakı sabit və həmişə
inkişafda olan məhsuldar yaradıcılıq yolu isə onu təkcə yumorist kimi deyil, həm də kəskin satira
ustası kimi dünya ədəbiyyatına bəxş etmişdi.
Mark Tvenin satirik yaradıcılığını üç dövrə bölmək olar. Onun bir yazıçı kimi formalaşıb
ümumxalq məhəbbəti qazanması yaradıcılığının birinci düvrünə təsadüf etsə də, yazıçıya əsl şöhrəti
ikinci dövrdə - XIX əsrin 70-80-ci illərində qələmə aldığı iri həcmli əsərləri gətirmişdir. "Tom
Soyerin macəraları" (1876), "Avara adam xaricdə" (1880), "Şahzadə və dilənçi" (1882) və "Heklberri
Finnin macəraları" (1885) əsərlərində müəllif hadisələri incə, zərif yumor hissi ilə qələmə alsa da,
oxucunun mühakiməsinə verilən problemlər qlobal mahiyyəti, dağıdıcı, məhvedici gücü ilə yadda
qalır.
ABŞ yazıçısının iki romanı bir kitab halında Azərbaycan oxucusuna ilk dəfə təqdim edilir. "Tom
Soyyerin macəraları" və xüsusilə "Heklberri Finnin macəraları" romanları Mark Tvenin şah əsərləri
hesab edilir. Balaca Tomun macəralarında Amerika təhsil sistemi əsas gülüş obyektinə çevrilir,
burada yazıçı dünyaya böyük məharətlə uşaqların gözü ilə baxır. Bu romanın davamı kimi işlənmiş
"Heklberri Finnin macəraları" əsərində isə zənci Cim obrazının romana gətirilməsi ilə irqi ayrıseçkiliyə müəllif nifrəti əsəri sosial roman səviyyəsinə yüksəldir. İrqi ayrı-seçkiliyin tüğyan etdiyi bir
dövrdə bu cür ifşaedici mahiyyətli əsərin ortaya çıxması Mark Tvenin vətəndaş cəsarətinin parlaq
ifadəsi idi. Bu romanda M.Tven öz oxucusunu yenidən "Tom Soyyerin macəraları" əsərindəki sevimli
qəhrəmanları ilə görüşdürür. Lakin illər ötmüş, əvvəlki uşaqların yerini sosial mühitin get-gedə daha
çox sıxışdırdığı dərdli-ələmli yeniyetmələr və gənclər tutmuşdur.
Əvvəlcə əsərin qəhrəmanlarından olan Haklberi Finin prototipindən danışaq. Tven əvvəllər etiraf
etməsə də, sonralar avtobioqrafiyasında yazırdı ki, Haklberi Fin onun uşaqlıq dostu Tom
Blenkenşipdir. Tven Tomu necə vardısa, elə də təsvir etmişdi, o yazırdı: “Tom nəcib adətləri
olmayan, üstü-başı pinti gəzən və hər zaman aclıqdan əziyyət çəkirdi, ancaq o, qəsəbəmizdəki əsl
azad insan idi, buna görə də həmişə xoşbəxt görkəmi vardı. Bizim hamımızın ona paxıllığı
tuturdu.” Tomun böyük qardaşı nökərçilikdən qaçan qul zənciyə qaçıb canını qurtarmaqda kömək
etmişdi. Amerikanın Cənubunda hələ də quldarlığın hökm sürdüyü yerdə bu hərəkət ağ adam üçün
ləyaqətsizlik hesab oluna bilərdi, zənci üçün isə onu tapan adama yaxşı pul mükafatı düşürdü, hansı
ki, yoxsul Blenkenşiplər ailəsi üçün heç də pis olmazdı. Ancaq bunlara baxmayaraq, təmiz uşaq
vicdanı pul mükafatını heçə sayaraq zənciyə qaçmağa şərait yaratmışdı. Görünür, bu hadisə Semin
saf uşaq qəlbində özünə yer tapmış və gələcəkdə Mark Tven təxəllüsü ilə uşaqlığında yaşadığı və
şahidi olduğu hadisələri qələmə almağa vəsilə olacaqdı.
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Uşaqların dünyasına məxsus səmimi niyyətlərini olduğu kimi onların özlərinə çatdırmaq istəyən
yazıçı Haklberinin dili ilə onlarda vicdan, düzgünlük, sözündə dürüstlük və yoldaşlıq kimi əxlaqi
dəyərləri oyatmaq istəyir. Əsərin əsas mahiyyəti budur: insan insanı qul kimi görməməli, valideyinlər
övladlarını tənbeh etmək və ya cəza vermək məqsədilə mənəvi və fiziki əzməməlidirlər, insanların
rənglərinin, inanclarının və maddi durumlarının fərqli olması onlar arasında yoldaşlığın yaranmasına
əngəl olmamalıdır. Burada həmçinin dini inancdan irəli gələn mövhumat, böyüklərin fırıldaqçı
əməlləri də uşaqların dünyaya baxış pəncərəsindən ələ salınır, pislənir.
O, ucuz, bayağı komik effekt axtarmır, yalnız cəmiyyət üçün xeyirli olan ciddi gülüşə üstünlük
verirdi. M.Tveni öz sələflərindən və müasirlərindən fərqləndirən əsas cəhətlərdən biri də budur. O,
dəbdə olan "İfrat qəddarlıq" yolu ilə getməyərək "kobud yumor" materialı olan sərxoşluq, xoşagəlməz
qoxular, qətl, meyit və s. kimi süjet çalarlarından qaçmış, dərin humanist xarakterli əsərlər
yaratmışdır. Erkən yaradıcılıq dövrünün məhsulları olan "Daç Nikdə qətl", "Təzə cinayət", "Şöhrət
çələngli qatillər" və başqa yumoristik skeçlər - birpərdəli komediyalar məhz yazıçının ictimai-faydalı
iş görmək inancının nəticəsi kimi qiymətlidir. Kobud yumor mövzusuna gəlincə isə, qeyd etmək
lazımdır ki, bu, M.Tvenin qanlı səhnələrə olan meylindən deyil, pisliyi, nadanlığı, yamanlığı gülüşlə
öldürmək kimi humanist məqsədindən irəli gəlirdi.
O satirik şair olmağı ilə yanaşı həm də kiçiklərin də sevimlisi idi. Uşaq ədəbiyyatının gözəl
nümunələrini yaratmışdı. Indiyə qədər nəinki Amerikada həmçinin bütün dünyada hamı tərəfindən
sevilir və əsərləri cox maraqla oxunur.
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Azərbaycan və İngilis dili frazeoloji birləşmələrinin tərcüməsi və tərcümə
zamanı ortaya çıxan problemləri.
Günel Kərim qızı Hacıyeva
Odlar Yurdu Universiteti
Açar sözlər: frazeoloji birləşmə, ekvivalent tərcümə, hərfi tərcümə, məcazilik
Key words: phraseological combinations, equivalent translation, literal translatoin, figurativeness
Ключевые слова: фразеологические сочетания, эквивалентный перевод, дословный перевод,
образность
İngilis frazeoloqizmlərinin bir sıra azərbaycan tədqiqatçıları tərəfindən tərcüməsi elə 20-ci
əsrin ortalarından başlamışdır. Bu işə marağın olması heç də təsadüfi bir hal deyildir. Sabit
birləşmələrin maraq doğuran tərcüməsi, tərcümə zamanı əmələ gələn çətinliklər, bu çətinlikləri
doğuran müxtəlif amillər, çətinliklərin dəf olunmasında cürbəcür vasitə və üsullardan məharətlə
istifadə cəhdi, sözsüz ki, bu işə marağı daha da artırmışdır. Məhz tərcümə zamanı dillərin
xırdalıqlarına varılmış, bir çox sahələrlə bağlı incəlikləri üzə çıxarılıb öyrənilmişdir. Sırf bu sahə üzrə
çalışmış alimlərdən N.L.Şadrin, H.Baxşıyev, R.A.Yusupov, Y.İ.Retsker,A.V. Fyodorov,
İ.A.Hüseynov, A.V.Kunin, E.Mehdiyevin adlarını sadalaya bilərik.
Azərbaycan tədqiqatçısı R.A.Yusupov “Tərcümənin nəzəriyyəsi və praktikası” adlı əsərində
tərcüməni dil müvafiqliklərinin tapılması prosesi kimi səciyyələndirir. O, yazır ki, frazeoloqizmlərin
tərcümə olunması üsulları əsasən onların tərkib hissələrinin semantik-qrammatik qovuşması ilə
şərtlənir. Frazeoloji tərkib nə qədər sabitdirsə və onu təşkil edən sözlər nə qədər öz müstəqilliyini
itirmişdirsə, bir o qədər də o bilavasitə, sözbəsöz tərcümə olunur və ya əksinə.
İngilis dili frazeologiyası ilə bağlı məsələləri özünün “Ümumi tərcümə nəzəriyyəsinin əsasları”
adlı kitabında görkəmli rus alimi A.V.Fyodorov geniş miqyasda işıqlandırmışdır. Alim tərcümə
zamanı ortaya çıxan ümumi problemlərin tərcümənin istər praktikası, istərsə də nəzəriyyəsindən ötrü
mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini söyləmişdir. O,qeyd etmişdir ki, tərcümə nöqteyi nəzərindən
frazeoloji vahidlərin, onların ünsürlərinin mənaca bütövlüyü, yaxud ayrıcalığının dərəcəsi,
motivlənmənin aydınlığı, yaxud olmamasının dərəcəsi, üslubi müəyyənliyi fövqəladə dərəcədə
vacibdir.
Frazeoloji vahidlərin başqa dillərə tərcüməsinin eynilə olub-olmamasına dair məsələsindən
S.Cəfərov bu cür bəhs edir:
“Sabit söz birləşmələrinin əsas xüsusiyyətlərindən biri ondan ibarətdir ki, onları əksər hallarda
başqa dilə olduğu kimi tərcümə etmək olmur”.
S.Murtuzayev yazır: “Ümumiyyətlə, dünya dillərinin frazeologiyasına aid bir xüsusiyyət kimi,
başqa dillərə hərfən tərcümə oluna bilməmək Azərbaycan dilinə də aiddir”.
İngilis dili frazeoloji vahidlərinin tərcüməsi problemləri ilə bağlı rus alimi Y.İ. Retsker də öz
təbilincə, bu cür düşünmüşdür: “Frazeoloqizmlər dil və nitqdə öz funksiyaları ilə seçildiyindən
tərcümə prosesində özünə xüsusi yanaşma tələb edir.Bir çox hallarda frazeoloji vahidlər sözlərin
ekvivalenti olurlar. Amma bu üslubi deyil,məna ekvivalentliyidir. Frazeoloji analoqlar özlərinin
leksik uyğunluğundan üslubi və ekspressivcəhətdən seçilirlər. Təbiidir ki, tərcümə zamanı frazeoloji
vahidlərin ekspressiv-üslubi xüsusiyyətlərini nəzərə almaq və onları eyni mənalı vasitələrlə vermək
vacibdir. Orijinalın frazeoloji dolğunluğunu tərcümədə də saxlamaq vacib şərtlərdəndir. Ancaq bu
uyğunluğu heç də həmişə tapmaq asan olmur. Həm də tərcümə prosesində frazeoloji əsaslara uyğun
olaraq orijinalın dilinin milli koloritini əks etdirməsi də olduqca vacibdir. Frazeoloji vahidlərin
tərcüməsi orijinalda nəyin ifadə olunduğunu da əks etdirməlidir. Bu zaman iki müxtəlif sistemli dilin
frazeoloqizmləri kompleks şəkildə öyrənilir. Dil təmasları ilə müəyyənləşən ekvivalentlər, variant və
kontekstual uyğunluqlar və transformasiyanın bütün növləri aşkarlanır.”
Tərcümə zamanı yalnız frazeoloji birləşmələr deyil, istənilən ifadə və cümlələri olduğu kimi
tərcümə edə bilmədiyimiz halda, onların kontekstindən, ümumi məna çalarından çıxış etmiş oluruq.
Elə frazeoloji vahidlərin tərcüməsində də müəyyən hallarda birbaşa olaraq hərfi tərcümədən deyil,
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məhz məntiqi, bədii tərcümədən çıxış etməyə məcburuq. Tərcümə əgər fərqli şəkildə alınsa belə,
beləcə onun mahiyyətini, mənasını qoruyub saxlamış oluruq. Misal üçün:
“Broad smile -ədəbsiz təbəssüm, to put a bold face on the matter - özünü cəsarətli göstərmək,
cakes and ale - əyləncə/şən həyat, clash point - ziddiyyətli cəhət, a lofty appearance - məğrur
görkəm/görünüş, clear(good) conscience - təmiz vicdan, dead souls - ölü canlar, family skeleton - ailə
sirri, forced step - məcburi addım, to get step by step progress - tədricən tərəqqi əldə etmək, weary in
body - fiziki cəhətdən yorğun, King Size - iri həcmli (siqaret haqda), bad (evil) conscience - natəmiz
vicdan, bad repute - pis ad” və ya:
“Sağ-salamat - safe and sound, uğursuz bəhanə - lame excuse, yağı üstündə olan (təp-təzə)
maşın - mint car, üst-üstə yığılan dərd - accumulating sorrow, ürəyinin dərinliyində - in his(her) heart
of hearts, söz yığını - gush of word, mənfi cavab - negative answer, köhnə tanış - old face, kefi
kök,damağı çağ - in good fig, keçici bayraq - prize banner, təntənəli ibadət(dua) - solemn prayer,
kobud söz - harsh word, işə əngəl törətmək - to throw a spanner in the works, xəfif meh - soft breeze”
və yaxud da:
“It is a leap in the dark. - Bu, kor-koranə/riskli addımdır.; He wants to lay a trap for his closest
neighbor. - O, ən yaxın qonşusunun ayağının altını qazımaq istəyir.; Külək onun saçlarını xəfifcə
sığalladı. - The wind gently kissed her hair.; Night is sinking . -Gecə düşür.” Bu nümunələrdə
göründüyü kimi, məna bütövlüyü qorunub saxlanmış, tərkib hissələrinin ümumi məna çalarları
çərçivəsindən kənara çıxılmamışdır.
Frazeologiya sahəsində tərcümə zamanı ortaya çıxan problemlər çoxdan öyrənilir və bu
mövzuya aid bir çox araşdırma işləri həsr olunmuşdur. Aydındır ki, hər bir dilə xas olan özəl
xüsusiyyətləri, milli kaloritliyi, ənənəvi mürəkkəbliyi özündə əks etdirən frazeoloji vahidləri bir
dildən digər dilə eynilə tərcümə etmək çox çətin işdir. Həmin çətinliyin qarşısını ala biləcək üsul və
vasitələri araşdırıb tapmaq leksikoqrafiyanın başlıca vəzifələrindəndir.
Bu sahənin tədqiqatı ilə bağlı E.Mehdiyevanın “İngilis dilində frazeoloji birləşmələr və onların
Azərbaycan dilində ifadəsi” adlı dissertasiyasını nümunə kimi göstərə bilərik. O, bu elmi-tədqiqat
işində ingilis dili frazeoloqizmlərinin azərbaycan dilinə tərcüməsi nəticəsində əsasən, struktursemantik tiplərin aşkar olunması məsələsini işıqlandırmışdır. Həmin struktur-semantik tiplər
bunlardır:
- İngilis dili frazeoloji vahidlərinin bir çoxunun azərbaycan dilində analoqları vardır. Bunların birinci
və başlıca səbəbi xalqların həyat və məişətində, düşüncə tərzində özünü göstərən ümumi, oxşar
cəhətlərdir. İkinci səbəb isə frazeologiya sahəsində beynəlxalq mübadilə ilə bağlıdır.
- İngilis frazeologiyasının azərbaycan dilində leksik və frazeoloji müvafiqlikləri olmayan tiplərin
tərcüməsi zamanı onların ya ümumi frazeoloji mənası, ya da əsas tərkib hissələrinin semantikasına
əsaslanmaq lazım gəlir.
- İngilis və azərbaycan frazeoloji vahidlərin arasında heç də həmişə birəbir uyğunluqlar tapmaq
olmur. Ona görə də tərcüməçi hər bir konkret halda kontekstual şəraitdən çıxış edərək, adekvat
tərcüməyə nail olmalıdır.
- İdiomlar adı ilə tanınan frazeoloji vahidlər azərbaycan dilinə müvafiq idiomatik ifadələrlə, yaxud
leksik müvafiqliklərlə tərcümə edilməlidir.
- İngilis dili frazeoloqizmlərinin azərbaycan dilinə tərcüməsi ilə yanaşı, həmin dilləri praktik olaraq
bilməkdən savayı, dilçilik elminin bu sahədə əldə etdiyi nailiyyətlərə biganə qalmamalıdır.
Əlbəttə, frazeoloqizmlər hər bir dildə fərqli, özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə mühüm yer
tuturlar. Buna görə onların tərcümə üsulları da müxtəlifdir. Hər bir dilin frazeoloji vahidləri o dilin
milli-mənəvi dayaqlarına söykənir ki, bu da mövcud frazeoloqizmləri bir dildən digər dilə olduğu
kimi tərcümə edə bilməməyimizə səbəb olur. Əgər bu bizlərə müəyyən çətinliklər yaradırsa, bu
zaman yuxarıda qeyd etdiyimiz uyğun gələn ekvivalent tərcümədən, izahlı, təsviri tərcümədən,
analoji, anatomik tərcümədən, kombinasiya olunmuş tərcümədən və ya kalka etmə yolu ilə olunan
tərcümədən istifadə etmiş oluruq.
Frazeoloji ifadələrin bir dildən başqa dilə tərcüməsi ilə bağlı məsələlərə xüsusi diqqət yetirərək
R.A.Budaqov öz tədqiqat əsərində belə yazır:
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“Bir dilin frazeoloji vahidlərinin başqa dilə eynilə tərcümə olunub-olunmaması məsələsinin
özünün qoyuluşu məqsədəuyğun deyildir. Burada əslində tərcümədən deyil, bir dilin sabit
birləşmələrinin qarşılaşdırılan dildə eyni qarşılığının olub-olmamasından söhbət getməlidir. Bu
qarşılığı isə frazeoloji vahidlə ifadə edilən mənanın-ideyanın müqayisə edilən dillərdə uyğun gəlibgəlməməsində axtarmaq lazımdır”.
Bir sıra istər milli, istərsə də xarici dilçilər frazeoloqizmləri tədqiq edərkən bunların ya “mütləq
milli təkraredilməzliyini”, ya da “milli cəhətlə əlaqədar olmamasını” deməyi sevirlər. Əslində isə
məsələ başqa cürdür. Hər bir dil bu və ya digər frazeoloqizmi özünəməxsus şəkildə dərk edir. Buna
görə də dilçi dillər arasındakı bu fərqi dəqiq şəkildə öyrənməyə borcludur. Digər tərəfdən, sözün
daxili formasında və bir sıra başqa hadisələrdə dillər arasında yalnız ayrılan cəhətlərin deyil, həm də
uyğun gələn cəhətlərin frazeoloji ifadələrdə mövcud olmasını görməmək olmaz.
Ümumiyyətlə, frazeoloqizmlərin bir dildən başqa dilə tərcüməsi olduqca çətin və məsuliyyətli
bir işdir. Çünki hər bir dil öz xalqının illərlə, əsrlərlə davam edən dünyagörüşü, fərdi xüsusiyyətləri,
adət-ənənələri, həyat tərzindən bəhrələnmiş və formalaşmış olur. Beləcə çox əsrlik inkişaf
mərhələlərinin nəticəsində dildə yaranan ifadələr sabitləşmiş və daşlaşmış olurlar. Buna gorə də
frazeoloqizmlərin dəqiq qarşılığını lüğətlərdə vermək heç də həmişə mümkün olmur. Deməli, sabit
söz birləşmələri elə ifadələrdir ki, onların çoxunun başqa dillərə birbaşa tərcüməsi alınmır, hərfi
tərcüməsi zamanı mənası anlaşılmır. Lakin bu heç də o demək deyil ki, hər hansı bir frazeoloqizmi
başqa dildə ifadə etmək qəti mümkün olmasın. Sadəcə, biz onları tərcümə yolu ilə meydana
gətirdikdə, qarşımıza bir sıra çətinliklər çıxır ki, bu çətinliklər də dillərin lüğət tərkibi və qrammatik
quruluşu arasındakı arasındakı fərqdən irəli gəlir. Bizim tərcümədə elə məhz məsuliyyətimiz ondan
ibarətdir ki, frazeoloji birləşmələrin mənasını tam, eynilə ifadə edə bilməsək belə, ekvivalent
variantlardan məharətlə istifadə edə bilək.
Ekvivalent variantların vasitəsilə tərcümə olunan frazeoloqizmlər:
To catch red-handed - cinayət yerində yaxalamaq, to get into a muddle - çaş-baş qalmaq/cəncələ
düşmək, to come home to smb - kiminsə ağlına gəlmək, to play a lone hand - bir işi təkbaşına görmək;
dodaq altdan gülmək - to laugh in one’s sleeve, dil-ağıza düşmək - to become a matter of common
talk, heyi qalmamaq - to die from exhaustion, kiməsə aşiq olmaq - to fall in love with smb, milçəkdən
fil düzəltmək - to make a mountain out of a mole-hill.
A break in the clouds - ümid işığı (işartısı), with a storm of applause - sürəkli alqışlarla, cool
head - soyuqqanlı adam, brother in arms - silah yoldaşı, at a snail’s pace - tısbağa yerişi ilə, by the
skin of one‘s teeth - dişlə-dırnaqla, bread-and-butter letter - təşəkkür məktubu/təşəkkürnamə, careful
consideration - ətraflı götür-qoy; birmənalı şəkildə bəyənmə - unequivocal approval, birinin qanı
bahasına - at the cost of one’s life, zəif bilik - patchy knowledge, güclü yaddaş - great memory,
məclisin səbəbkarı - hero of the occassion.
O, heç kəsin əlinə su tökməyə yaramır. - He is not fit to hold a candle to smb.; Bəxti onun
üzünə güldü. - Her luck held.; Xirtdəyəcən borc içində qalmaq hətta onları narahat belə etmirdi. They don’t even worry about being up to the ears in debt.; Bite on the bullet! - Canını dişinə tut!
“Bite on the bullet.” - cümləsinə ekvivalent tərcümə ilə deyil, hərfi tərcümə ilə yanaşsaq, o
zaman ortaya çıxardığımız bədii-təsviri tərcümədən əsərət-əlamət belə qalmaz. Əgər desək ki,
“gülləni dişlə, cisminə dəyən güllədən tut yapış” o zaman mənası hətta tam anlaşılmayan,
obrazlılıqdan kənar, bədiilikdən uzaq bir cümlə əmələ gəlmiş olacaq. Başqa bir misala diqqət yetirsək:
“to feel under the weather-özünü xəstə kimi(xəstəhal) hiss etmək” nümunəsinin məcazi tərcüməsi
yuxarıda göstərdiyimiz formada, hərfi tərcüməsi isə “to feel oneself like a patient, чувствовать себя
как пациент” kimi məcazdan uzaq düşmüş formada ifadəmiz əmələ gəlmiş olacaq. Buradan da
anlaşılır ki, deməli, ekvivalent tərcümə verərəkdən belə nitq vasitələrini bu cür formalarda tam
rahatlıqla bədiiləşdirə bilərik. Lakin hərfi, yəni birbaşa tərcümədən çıxış etsək, belə frazeoloqizmlərin
obrazlı ifadəliliyi maksimal dərəcədə enə bilər. Hətta, digər dillərdə onların başa düşülməsi ya ciddi
çətinliklərə yol aça bilir, yaxud çox gülünc anlama gətirib çıxardır. Beləcə tərcümə prosesində
yaranan çətinliklər, bu baxımdan bizim işimizi böyük məsuliyyətlə üz-üzə qoymuş olur. Tərcümələri
verilən nümunələrdə semantik-üslubi əlamətlər gözə çarpır. Tərcümələrdə məna ekvivalentliyi
məharətlə gözlənilir. Tanınmış tədqiqatçı H.Baxşıyev də bildirir:
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“Frazeoloqizmlərin sözlə ekvivalentliyi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Söz birləşmələrinin sözlə
eyni məna verməsi tezisinin düzgün olmaması onunla sübut olunur ki, onda iki sözü birləşdirib soz
birləşməsi əmələ gətirməyin lüzumu olmazdı: razılıq vermək, yadına salmaq, izinə düşmək və sair
kimi söz birləşmələrinin yerində təkcə bir sözdən (razılaşmaq, xatırlamaq, izləmək) istifadə
olunsaydı, onda dilin frazeoloji materialı nitqimizi tavtoloqizmlərlə (təkrarlama yolu ilə) mürəkkəb
şəklə salardı.”
Frazeoloji ifadələrin tərcüməsində uyğunluğun olması isə hər iki xalqın oxşar inkişaf
mərhələləri keçməsi, tarixi mənbələrin yaxınlığı, təfəkkürün oxşar istiqamətlərdə irəliləmiş
inkişafının göstəricisidir. Belə oxşar, daha doğrusu, hərfi tərcümələrdə xalqların orijinal
xüsusiyyətləri qorunub saxlanmış olur və məna dəqiqliklə çatdırılmış olur.
Hərfi tərcümə olunan frazeoloqizmlər:
Dəlil-sübut gətirmək - to produce proof(s), dərin fikrə dalmaq - to be deep in thought,
danışıqları pozmaq - to break off negotiations, düşmənçilik/nifrət toxumu səpmək - to sow the seeds
of enmity/of hatred, acından ölmək - to be starved, kiməsə aşiq olmaq - to fall in love with smb,
kiminsə çaldığı hava ilə oynamaq - to dance in one’s whistle, misal gətirmək - to give an example; to
praise to skies -tərifləyib göylərə qaldırmaq, to be on the tip of one’s tongue - dilinin ucunda olmaq,
to plant a dagger in smb’s heart - bir kəsin ürəyinə xəncər soxmaq/ sancmaq.
Saf ailə-refined family, yüksək idea-lofty idea, təbiətin qoynu(ağuşu)-lap of nature, yumşaq
ürək-soft heart, diqqət mərkəzi-centre of attraction, mənəvi zənginlik-moral richness, yüngül iş-soft
job, bəşəri dəyər-human value, ölüm-dirim məsələsi-matter of life and death, tarixi ədalətsizlikhistorical injustice, səthi bilik-slight knowledge, başqalarının gözü ilə-in the eye of other people,
gözünü yumub açınca-in a jiffy on an eye; chilly smile-soyuq təbəssüm, dashing girl-diribaş qız,
friendly look-dostcasına baxış, heated battle-qızğın döyüş, keen sorrow-dərin kədər, precious advicedəyərli məsləhət.
Tezliklə, o, bu faktdan yapışdı. - He soon latched on to this fact.; Onun gözləri çöküb/batıb. Her eyes have sunk (in).; Mənim qəhrəmanım daşı daş üstünə qoymağa belə qadirdir. - My hero is
able to lay one stone on another.
Təqdim etdiyimiz misallardan aydın olur ki, frazeoloqizmlərin istər Azərbaycan dilində, istərsə
də İngilis dilindəki tərcümələri paralel formada aparılır.Yəni tərcümə prosesi geniş müqayisə
əsasında irəliləyir. Sadalanan nümünələrin vasitəsi ilə bir daha anlamış oluruq ki, frazeoloqizmlərin
dilimizə sürətli axını baş verir ki, bu proses də onların nitqimizə birbaşa hopması ilə
nəticələnir.Bizlərin həm gündəlik, həm də rəsmi həyatında frazeoloji birləşmələrin istifadəsi artıq
qaçınılmazdır. Nəzərə çatdırılan bu kimi saysız ifadələr, əlbəttə bariz nümunələr sayıla bilər.
İngilis dilində bir sıra frazeoloji birləşmələr vardır ki, onların tərkib hissələrinin qeyri-adi
uyuşması, semantik uyğunsuzluğu baş verir. “It is raining cats and dogs.” nümunəsini Azərbaycan
dilinə tərcümədə “İt və pişik yağır.” şəklində təqdim edə bilərik. Lakin məna anlaşılmadığından və
gülməli alındığından ifadəyə azacıq məcaz qatıb, el dilimizə söykənən məna çalarından çıxış edirik.
Nəticədə “Şıdırğı yağış yağır, tut ucundan göyə çıx” və ya: “Leysan gedir.” kimi dolğun anlama gələn
ifadələr meydana çıxmış olurlar. Hal-hazırda qeyd etdiyimiz həm İngilis, həm də tərcüməsini
verdiyimiz Azərbaycan dillərindəki bu ifadələrdə güclü-məntiqi məcazilik duyulur. Deməli,
frazeologiya elmi məcazın öz dilidir. Elə məhz yuxarıda sadalanan ifadələrin bolluğu nitqimizi
rəngarəng çalarlara boyamağa xidmət edir.

Xülasə
Frazeologiya dildə olduqca aktiv istifadəyə malik olan sabit söz birləşmələrini və bu söz
birləşmələrinin məhz hansı məzmunlarda işlənməsini öyrənir. Azərbaycan və İngilis dillərində
frazeoloqizmlərin tərcüməsi məsələlərinin müqayisəli şəkildə öyrənilməsi, nəinki doğma dilin
frazeologiyasının, eyni zamanda ingilis dilinin frazeoloji sistemi haqqında ətraflı məlumat tələb edir.
Bununla bağlı ətraflı məlumat mənbəyi olan bu məqalənin nəticələri ingilis dilini öyrənənlərin
tərcümə sahəsində vərdişlərini inkişaf etdirməkdən ibarətdir.
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Summary
Phraseology studies the active used combinations in the language and analyses the content of
these combinations. The comparative investigation of phraseological translation of Azerbaijan and
English languages demands comprehensive information about phraseological system not only in the
native language but also in the English language. Results of this article develops the habits of the
English studying students in translation sphere and contains wide phraseological source in itself.

Резюме
Фразеология изучает в языке активно участвовающие словосочетания и анализирует
именно содержание этих словосочетаний. Сравнительное исследование перевода
фразеологизмов Азербайджанского и Английского языка требует доскональную информацию
о фразеологический системе не только на родном языке, но и на английском языке. Результаты
статьи формирует навыки в области перевода изучающих английского языка и является
всесторонним источником информации этого сектора.
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MÜRƏKKƏB SÖZLƏRİN TƏRCÜMƏSİ ZAMANI YARANAN
ÇƏTİNLİKLƏRİN
TƏDRİSDƏ AŞILANMASI
Heyran Nəbi qızı
Odlar Yurdu Universiteti
Söz dilin ən kiçik mənalı bir parçası olub quruluşuna görə sadə, düzəltmə və mürəkkəb olur.
Əgər söz heç bir xüsusi sözdüzəldici şəkilçi qəbul edib yeni məna yaratmırsa, bu qrup sözlər sadə,
qəbul etdiyi şəkilçilər əsasında yeni mənalı söz yaranırsa, düzəltmə və nəhayət, 2 və daha çox sərbəst
mənalı sözlər birləşərək yeni mənalı bir fikir və məna bildirirsə, bu tip sözlər mürəkkəb sözlər adlanır.
Eynilə, Azərbaycan dilində olduğu kimi, İngilis dilində də mürəkkəb sözlər mövcuddur və bu qrup
sözlərin tərcüməsi bu dili ( İngilis dili ) əlavə dil olaraq öyrənən şəxslərə çətinlik törədə bilir. Bu
çətinliyi aradan qaldırmaq üçün dilin tədrisi zamanı müəyyən məsələlərə diqqət yetirilməlidir.
Mürəkkəb sözlərə nümunə olaraq “mother –in-law”, “ merry-go-round” , “ haircut”, “ rainbow”, “
understand ” və s. Nümunələrdən də göründüyü kimi 2 və daha artıq əsas məna ifadə edən sözlər
birləşərək öz mənalarını itirmiş və yeni söz əmələ gətirmişdir . Mürəkkəb sözlər bitişik, yanaşı və ya
defislə yazıla bilər. Bu tipli sözlərin tərcüməsi sadə və düzəltmə sözlərə nisbətən daha çətindir. Tədris
prosesi zamanı bu sözlərin tərcüməsini bir neçə yolla öyrənmək olar: a) əzbərləmək, b) tərəflərin
tərcüməsini nəzərə almaq, c) məntiq ( intuisiya ).
Əzbərləmək hər zaman uğur qazanmış öyrənmə metodlarından biri hesab edilir. Belə ki, xarici
dil tədrisi zamanı, xüsusilə də, aşağı siniflərdə söz və söz birşləşmələrinin tərcüməsinin əzbərləməsəi
məsləhət görülür. Belə ki, azyaşlı şagirdlərin yaddaşı hələ təmiz olduğundan onlar üçün bir məlumatı
əzbərləmək daha asan hesab edilir. Bununla yanaşı, onlar bu məlumatı uzun müddətli hafizədə
saxlayıb həyatları bpyu istifadə edə bilərlər.
Digər iki metod isə daha çox 12 yaş və üzəri dil öyrənənlər üçün zəruri hesab edilə bilər.
Tərəflərin tərcüməsini nəzərə almaq dedikdə, mürəkkəb sözləri əmələ gətirən əsas hissələrin
tərcüməsini bilmək nəzərdə tutulur. Məsələn, “mother-in-law” sözünə diqqət yetirək. Azərbaycan
dilində “qayınana” kimi tərcümə olunan bu sözün tərəflərinə nəzər yetirdikdə “mother” –ana, “in”da,-də,” law”-qanun olaraq anşalışılır, daha çox sadələşdirildikdə isə, “qanunda ana” və ya “qanun
ilə müəyyənləşdirilmiş ana” mənasına gələ bilər. Aydın məsələdir ki, bu ad insanlara məhz münasibət
qanunla qətiləşdikdən sonra verilməyə başlayır.
Məntiqi yanaşma ( və ya intuisiya ilə aydılaşdırma ) sonuncu metoddur və daha mürəkkəb üsuldur.
Belə ki, bu tip sözləri ayrı-ayrılıqda yanaşaraq tapmaq ,demək olar ki, mümkün deyildir. Bu tip
yanaşma daha çox uzun cümlələrdə ayırd edilə bilər. Məsələn, Children love to play in merry-goround. Bu cümlədə children –uşaq , love-sevmək, play-oynamaq sözlərini tərcüməsini bildiyimiz
halda merry-go round sözünün tərcüməsi qaranlıq qala bilər. Bu halda məhz məntiqi metodan istifadə
edilirş Belə ki, Uşaqlar x-də oynamağı sevirlər. X nə ola bilər ? Aydın məsələdir ki, uşaqlar ən çox
əyləncə mərkəzlərində, parkda və ya fərqli məkanlarda ən çox karusellərdə oynamağı sevirlər. Buna
səbəb həmin karusellərin məhz müxtəlif yaş qrupları üçün və olduqca gözoxşayan və əyləncəli
formada hazırlanmış olmasıdır. Bu yanaşma ilə həmin x-in məhz karusel olduğunu güman edə bilərik.
Digər bir nümunə isə, “As she met with her mother-in-law first time, she felt the purety on her face”.
Cümlənin birinci hissəsinin tərcüməsinə nəzər yetirdikdə, “O, z-lə ilk dəfə görüşəndə”, burada
“mother” və “law” sözlərinin olması kiçik ipucu hesab edilə bilər. Buradan yanaşaraq rahatlıqla deyə
bilərik ki, “O, qaynanası ( z ) ilə ilk dəfə görüşəndə ,onun üzündəki saflığı duydu”.
Bu metodlardan əlavə, tədris zamanı bu tip çətinliklərin aradan qaldırılması üçün keyfiyyətli təlim
yanaşmalarından istifadə edilməsi məqsədə uyğun hesab edilə bilər. Buna nümunə olaraq, internetlə
və ya elektron tərcümə cihazları ilə təchiz olnumuş tədris otaqları və ya hazır lüğətləri nümunə
göstərmək olar. Mütləq qeyd etməliyəm ki, müasir dövrümüzdə inkişafla əlaqədar olaraq yüksək
texnologiya ilə təchiz olunmuş dərs otaqları mövcuddur. Bu, olduqca müsbət haldır. Lakin bununla
yanaşı, təəssüflər olsun ki, bəzi şəhər məktəbləri də daxil olmaqla, şəhərdənkənar tədris ocaqları hələ
tam şəkildə inkişaf etməmişdir. Bunun nəticəsidir ki, bir sıra rayon və kənd məktəblərində xarici dilin
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tədrisində müəyyən çətinliklər yaranmışdır. Bu çətinliklər yalnız texniki baxımdan deyil, həmçinin
dərs vəsaitlərinin də qıtlığı baxımdan özünü biruzə verir. Bu halda həm dilin öyrənməsində, həm də
mürəkkəb sözlərin dərs zamanı tərcümə prosesində yaranan çətinliklərinin həll yolunda müsbət nəticə
əldə etmək olduqca çətin olur.
Bütün bu metodlarla yanaşı istənilən bir məzmun və mövzunun dərindən mənimsənilməsi üçün
öyrənən şəxsin əzm və istəyi çox önəmli faktordur. Belə ki, bu tipli mürəkkəb sözlərin tərcüməsi
zamanı yaranan çətinliklərin müəllim köməkliyi ilə aradan qaldırılmasına baxmayaraq, öyrənənlər
individual olaraq yuxarıda metod və yollardan istifadə edərək özlərini daha da inkişaf etdirə və sərbəst
fəaliyyət ilə bu çətinliyi aradan qaldıra bilərlər.
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Məchul növ və onun tədrsi cəhətdən qrammatikada rolu
İsmayılova Hüsniyyə Rafiq qızı
Odlar yurdu Universiteti
Passive voice “Məchul” növ mənasını verir. Bir cümlənin Active istifadəsində xəbəri əmələ
gətirən bəllidir və mübtəda oaraq adandırılır. Məchul növdə istifadəsində isə mübtəda xəbərdən
təsirlənir. Hərəkəti edənin, yəni mübtədanın bilinmədiyi və ya vacib olmadığı hallarda məchul növ
istifadə olunur.
Active: I saw him. (Onu gördüm.)
Passive: He was seen by me. (O mənim tərəfimdən görüldü.)
Bu nümunədə görüdüyü kimi active cümlənin əşyası, məchul cümlənin mübtədası yerinə
keçməkdədir.
Passive: The window was broken.(Pəncərə qırıdı.)
Bilindiyi kimi bəzi fellər xəbər olduqlarında əşyaya ehtiyac yaranır və belə fellər “keçid fellər”dir.
Əşya ilə istifadə olunmayan fellərə isə “keçidsiz fellər” deyilir. Keçidsiz fellərin olduğu bir cümlədə
xəbərə məruz qalmayan bir əşya olmadığı üçün məchul formasında ola bilməz.
Active: Mən yaxşı üzürəm. (Bu cümlədə üzmək keçidsiz bir feldir.)
Passive: Mən yaxşı üzülürəm. SƏHV! (Üzmək felinin məchul forması ola bilməz.)
Bunun kimi getmək, gəlmək yatmaq kimi fellər də keçidsiz fellərdir.
Məchul növdə hərəkəti icra edən şəxs, yəni mübtəda vacibdeyildir və bu səbəbdən hərəkətin
kimin tərəfindən icra edildiyi bəhs edilə bilməz.
Məlum - Somebody stole my money. (Kimsə pulumu oğurladı.)
Məchul - My money was stolen. (Pulum oğurlandı.)
- Our windows was broken by one of my friends. (Pəncərəmiz dostlarımızın biri tərəfindən qırıldı.)
- Istanbul was conquered by Mehmet the Second. (İstanbul İkinci Mehmət tərəfindən fəth edildi.)
Məchul növlərdə, əvvəl aktif cümlənin əşyasını ( mübtəda) tapmaq və məchul cümlənin
mübtədası olaraq istifadə etmək lazım gəlir. Ancaq əşyanı taparkən, səhv etməməyə çox diqqət etmək
lazım gəlir. Bəzi əşyalar, özündən əvvəl vəya sonra gələn sifətlərdən ayrıla bilməz. Aşağıdakı
nümunəyə diqqətlə baxaq.
A - Somebody has painted the statue in park between the stadium and the museum. (Kimsə stadion
və muzey arasında yerləşən parkdakı heykəli boyayıb.)
Bu cümlədə diqqət edilirsə, əşya sadəcə the statue deyildir. The statue in the park between the stadium
and the museum komplekt əşya olaraq düşünülməlidir. Dolayısıyla passive cümlə;
P - The statue in the park between the stadium and the museum has been painted. (Stadion və muzey
arasındakı heykəl boyanıb.)
Bir cümlədə iki əşya varsa, Indirect object( Vasitəsiz tamamlıq) feldən ikinci olaraq
təsirlənən əşyanı passive cümlənin mübtədası etmək daha uyğundur.
A - My parent gave me a book. (Valideynim mənə bir kitab verdi.)
P - I was given a book. (Mənə kitab verildi.)
Ancaq direct object ( vasitəli tamamlıq) (feldən ilk təsirlənən əşya) passive cümlənin mübtədası
olarsa, səhv olmaz. Ancaq prepositionlara (sözönləri) diqqət etmək lazım gəlir.
P - A book was given to me. (Mənə kitab verildi.)
Sözönlü fellərlə əmələgəlmiş bir cümləni passive edərkən preposition doğrudan doğruya
felin sonunda gəlməlidir.
A - They were looking for the pet. (Ev heyvanını axtarırlardı.)
P - The pet was being looked for. (Ev heyvanı axtarılıdı.)
A - You should blow up the tyres before every trip. (Hər səyahətdən əvvəl təkərləri doldurmalısan.)
P - The tyres should be blown up before every trip. (Hər səyahətdən əvvəl təkərlər doldurulmalıdı.)
Say, believe, think, know, find kimi fellərlə düzələn məchul cümlələrə diqqət etmək lazımdır.
Bu tərz fellər istifadə olunduğunda, cümlələr iki formada məchulnövdə işlənə bilər. Aşağıdakı
nümunələri diqqətlə incəliyək.
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A - People say that that man is a thief. (İnsanlar o adamın oğru olduğunu deyir.)
P - It's said that that man is a thief. (Deyirlər ki, o adam oğrudur.)
P- That man is said to be the thief. (O adamın oğru olduğu deyilir.)
A - They thought we were happy. (Xoşbəxt olduğumuzu düşündülər.)
P - It was thought that we were happy. (Düşünürdülər ki, onlar xoşbəxtdir.)
P - We were throught to have been happy. (Xoşbəxt olduğumuz düşünüldü.)
İçində any, anybody, anything olan inkar cümlələr passivə çevrilərkən any’lər no’ya çevrilir.
- They didn't bring any flowers. (Onlar heç çiçək gətirmədilər.)
- No flowers were brought. (Heç çiçək gətirilmədi.)
Nobody və no one ilə başlayan cümlələr iki formada məchul olur.
- Nobody can lift this rock. (Bu qayanı heç kimsə qaldıra bilməz.)
- The rock can't be lifted ( by anybody). (Bu qaya heç kimsə tərəfindən qaldırıla bilməz.)
- The rock can be lifted by nobody. (Bu qaya heç kimsə tərəfindən qaldırıla bilməz.)
İlk cümlədə by istifadə etmək şərt deyildir ancaq ikinci cümlədə şərtdir.
Who ilə başlayan və mübtədaya verilən sual cümlələri də iki ayrı formada passive olabilir.
- Who killed the man? (Adamı kim öldürdü?)
- Who was the man killed by? (Adam kim tərəfindən öldürüldü?)
- By whom was the man killed? (Adam kimin tərəfindən öldürüldü?)
İlk cümlə daha çox danışıq dilində istifadə olunur və who yerinə whom da gələbilər. İkinci cümlə isə
daha rəsmi bir istifadə formasıdır.
Odlar Yurdu Universitetinin magistrantı
İsmayılova Hüsniyyə Rafiq qızının
272173 Xarici dilin tədrisi metodikası
və Metodologiyası (İngilis dili) ixtisası üzrə
“Məchul növ və onun tədrisi cəhətdən
qrammatikadarolu”mövzusunda yazdığı tezisə dair

RƏY
Bildiyimiz kimi, məchul növ hərəkətin icrasının məlum olmadığı və ya hərəkəti icra edən
şəxsi vurğulamağa ehtiyac olmadığı halda işlənir.
Tezisdə məlum növlü cümlələri məchul növə çevirmək haqqında məlumat verilir.
Müxtəlif zaman formalarında məlum növlü cümlələrin məchul növə çevrilməsinə dair
nümunələr
Elmi rəhbər:

dos. Ü.Ə.Nəsirova
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XARİCİ DİLİN TƏDRİSİNDƏ MÜASİR TEXNOLOGİYALARDAN
İSTİFADƏ OLUNMASI VƏ ƏHƏMİYYƏTİ
İsrafilzadə Nərgiz Ağalar qızı
Odlar Yurdu Universiteti.
Açar sözlər: ingilis dili, müasir dərs, müasir texnologiya, təhsil, tədris
Key words: english language, modern lesson, modern technology, education, teaching
Ключевые слова: английский язык, современный урок, современные технологии,
образование, обучение
Bildiyimiz kimi, müasir təhsilin əsas vəzifələri demokratik ruhlu, müstəqil düşüncəli, yüksək bilik
və bacarıqlara yiyələnmiş gənc nəclin tərbiyə olunmasıdır. Bunun üçün isə, müasir tədris
proseslərində yeni təlim texnologiyalarından istifadə olunması zəruridir. Müasir texnologiyalar
dövründə yaşadığımızı nəzərə alsaq, qeyd edə bilərik ki, hər bir müaəllimin arzusu budur ki, bu gün
təlimdə yeni texnologiyalardan istifadə etməklə təhsilin keyfiyyəti yüksəldilsin.
Fəal təlimə əsaslanan müasir dərsin əsas mahiyyəti düşünmə, öyrənmə və danışmadan ibarətdir.
Bir çox metodiki ədəbiyyatlarda müasir dərsin əsas strukturunun 7 mərhələdən (motivasiya,
probelmin qoyuluşu, tətqiqatın aparılması, informasiya mübadiləsi, informasiyanın müzakirəsi nəticə
və ümumiləşdirmə, yaradıcı tətbiqetmə, qiymətlənirmə) ibarət olunduğu göstərilsə də, əsalində 3
mərhələni özündə birləşdirir: öyrənmə, tətbiqetmə, dəyərlənirmə. Buna baxarkən görünür ki, şagird
dərs boyu fəaliyyətdə olur. Müəllimlər təlim prosesində müzakirə rollu oyunlar,audio və video
materiallar, dinlənilmiş audio və izlənilmiş video materialların şifahi təhlili kimi üsullardan istifadə
edərək dərsi daha effektiv edə bilərlər. Müəllimlər öz dərslərində yeni təlim texnologiyalarından,
öyrəndiyi yeniliklərdən istifadə etməklə şagirdlərdə idrak fəaliyyətinin, müstəqil mütaliə
qabiliyyətinin, hər hansı hadisəyə tənqidi yanaşa bilmək kimi müsbət cəhətlərin inkişafına stimul,
təkan vermiş olar. Müasir texnologiyalardan istifadə olunaraq keçirilən dərslər şagirdlərin sevincinə
və maraqlarının artmasına da səbəb olur. Eyni zamanda isə, tədris zamanı müasir texnologiyalardan
istifadə edilməsi təlimin məzmunun artmasına, zənginləşməsinə, rəngarəng olmasına səbəb olur. Belə
ki, istənilən xarici dilin tədrisi zamanı da komputerdə Microsoft Power Point, Microsoft Word,
ActinInspire, Bandicam proqramlarından istifadə etməklə daha rəngarəng dərs nümunələri ərsəyə
gətirmək olar. Bu cür dərslər şagirdlər tərəfindən daha tez mənimsənilir və maraqla qarşılanır. Dərs
zamanı müasir təlim texnologiyalarından geniş istifadə edilməsi tədris prosesini daha da yaddaqalan
və maraqlı etməklə yanaşı, təhsilin keyfiyyətinin yüksəlməsinə, şagirdlərin sərbəst işlərinin
artmasınsa, ən əsası isə, onlarda öyrənməyə marağın çoxalmasına gətirib çıxarır.
Artıq müasir dünyada ölkələrin rəqabətədavamlılığı artıq ciddi bir faktora çevrilmişdir.
Qloballaşma istiqaməti götürən müasir dünyada hər bir ölkənin dayanıqlı və davamlı inkişafı üçün
cəmiyyətin bütün sahələrində beynəlxalq rəqabət prinsiplərinə çevik surətdə yiyələnmək tələb
olunur.Bu gün informasiya cəmiyyətinin və rəqabətədavamlı yüksək texnologiyalı milli
iqtisadiyyatın yaradılması bir sıra ölkələrin dövlət siyasətinin əsas istiqamətinə çevrilmişdir. Bu
ölkələrdə müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyaları (İKT) sahəsi inkişafın ən önəmli
amili kimi çıxış etməkdədir. Bu sahə dövlətlərin siyasi, iqtisadi və sosial fəaliyyətinə aktiv təsir
edərək iqtisadiyyatın və ictimai münasibətlərin qloballaşmasını təmin edir.
İnformasiya cəmiyyətində təhsil sisteminin necə qurulması, təhsilin modernləşdirilməsi üçün
hansı texnologiyalardan və necə istifadə edilməsi hazırda ən aktual məsələlərdən biridir. Bu gün
dünya iqtisadiyyatı daha çox bilik yönümlü iqtisadiyyat olduğundan ölkələrin təhsil sistemlərindən
də məhz bu tələblərə cavab verən sistemin qurulması tələb olunur. Bu amil inkişaf etmiş ölkələrdə təhsilin informasiyalaşdırılması istiqamətində sistemli şəkildə bir neçə mərhələ islahatlar
keçirilməsinə səbəb olmuşdur.
Təhsil sisteminin informasiyalaşdırılmasının əsas məqsədi odur ki, müasir informasiya
mədəniyyətinə malik şəxsiyyətlər yetişdirilsin, ölkədə vahid təhsil və informasiya mühitini
formalaşdırılsın. Bu mühit yeni informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə təhsilin
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keyfiyyətinin artırılmasını, yeni informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılmasını, təhsil sisteminin
dünyanın informasiya, mədəniyyət və təhsil məkanına inteqrasiyasını, vətəndaşların bütün pillələrdə
təhsil alma imkanlarının bərabərləşdirməsini təmin edir.
Bütün bunlara nail olmaq üçün vahid təhsil sistemi yaradılmalı və bu sistem bütün səviyyəli təhsil
və informasiya sistemlərini, habelə təhsilin idarəetmə, servis, elmi-tədqiqat, metodiki-tədris və
texnoloji mərkəzlərini birləşdirməlidir, təhsilin idarə edilməsi üzrə İKT-yə əsaslanan effektiv və
şəffaf monitorinq sistemi və resurs mərkəzi yaradılmalıdır, informasiya texnologiyalarının tədris
prosesinə inteqrasiyasının təmin edilməli və milli elektron dərsliklər hazırlanmalı və onlar tədris
prosesində tətbiq edilməli, ənənəvi dərs vəsaitləri ilə inteqrasiyası olmalı, habelə köməkçi metodiki
vasitələri hazırlanmalıdır ki, bu da təhsilin keyfiyyətinin təmin edilməsinə, tədris məqsədli informasiya texnologiyaları vasitələrinin standartlaşdırılması və sertifikasiyasına yol açır. Yaşadığımız
texnologiya dövründə dərslərin müasir texnologiya vasitələrindən istifadə etməklə keçirilməsinin
keyfiyyətliliyini təmin etmək üçün əsas olan amillər təhsil ocaqları üçün pedaqoji və İKT kadrlarının
hazırlanması sistemi yaradılmalı, onlara tədris prosesində ən yeni informasiya texnologiyalarından
istifadə etmək bacarığı aşılanmalıdır və tədris prosesinin bütün iştirakçıları üçün İKT
bacarıqlarına yiyələnmək imkanının yaradılmalı, təhsil müəssisələrinin müasir İKT avadanlığı və
İnternet/İntranet şəbəkəsi ilə təmin olunmalı, təhsilin informasiyalaşdırılması prosesinin elmi
təminatı və informasiya texnologiyalarına əsaslanan müasir təlim üsulları hazırlanmalı, təhsil
sahəsində dövlət idarəçiliyi və tənzimləmə sisteminin vahid informasiya infrastrukturu yaradılmalı,
informasiya təhlükəsizliyi təmin olunmalı və təhlükə doğuran halların aradan qaldırılması üçün
kompleks tədbirlər həyata keçirilməli və yalnız lisenziyali proqramlardan istifadə olunmasına keçid
olmalıdır.
Təhsil müəssisəsinin müasir texnologiya avadanlıqları ilə təminatı bu avadanlıqların tədris
prosesinə inteqrasiyasına və vahid təhsil-informasiya sisteminin yaradılmasına yönəldilməlidir.
Təhsil müəssisələrinin kompüter avadanlığı və telekommunikasiya vasitələri ilə təminatı
müntəzəm olaraq davam etdirilməlidir.
Təhsil müəssisələrinin müasir texnologiya avadanlıqları ilə təmin olunması və onun istifadəsi
prosesində bir sıra prinsipləri nəzərə almaq lazımdır: avadanlıqların parametrlərinin teztez dəyişməli və maksimum səmərəli istifadəsı mümkün olmalıdır, təhsil müəssisələrinin müasir
texnologiya vasitələrindən səmərəli istifadə imkanları müxtəlif səviyyədə olmalı, təhsil müəssisələri
müasir texnologiya avadanlıqlarını qəbul etməyə hazır olmalı, kompüter sinifləri (müəllim və şagird
yerləri nəzərə alınmaqla), müasir texnologiya avadanlıqları (printer, skaner, rəqəmsal kamera,
proyektor və s.) və effektivliyinin artırılmasına xidmət edən digər texniki vasitələr, təhsilin idarə
edilməsi prosesinin avtomatlaşdırılması üçün avadanlıq, şəbəkə avadanlığı, resurs mərkəzlərinin
komplektləşdirilməsi üçün lazım olan avadanlıq və proqram təminatı, İKT üçün nəzərdə tutulan
mebel olmalı, təhsil müəssisəsindəki bütün kompüterlərin şəbəkəyə qoşulmalıdır . Qeyd edim ki,
şəbəkəyə qoşulmamış ayrıca kompüterlərin mövcudluğu məqsədəuyğun hesab olunmur. Bundan
əlavə, məktəblərdəki istifadə müddəti başa çatmış, fiziki olaraq yararsız olan müasir texnologiya
avadanlığı müntəzəm olaraq yeniləşdirilməlidir. Qeyd edim ki, müasir təhsil sistemində kompüter
siniflərinin sayca artırılması tədris zamanı bir çox hallarda səmərəli zəmin yaradır. Müxtəlif fənlərin,
o cümlədən xarici dilin tədrisinin gerçəkləşməsi üçün nəzərdə tutulan kompüter sinifləri məktəbin
əsas informasiya özəyinə çevrilməlidir. Odur ki, müxtəlif fənlərin tədrisində müasir texnologiya
vasitələrindən mütəmadi surətdə və səmərəli istifadə üçün məktəblər lazımi sayda kompüter sinifləri
ilə təchiz olunmalı və eyni zamanda kompüter siniflərindən bütün gün ərzində maksimum istifadə
üçün şərait yaradılmalıdır. Dərsdənkənar vaxtlarda da kompüter sinfinin imkanlarından səmərəli
istifadə mexanizmi hazırlanmalıdır. Təhsilin effektivliyinin yüksəldilməsi üçün məktəblərin müasir
texnologiya avadanlığı və orada yaradılmış infrastruktur, yalnız şagirdlərin tədrisi üçün deyil, həm
də məktəbin bütün müəllim və işçi heyətinin, valideynlərin, məktəbə yaxın sakinlərin də müasir
texnologiyalardan istifadə qabiliyyətinin artırılması üçün istifadə oluna bilər.
Qeyd olunduğu kimi təhsil müəssisələrinin komputerləşdirilməsi təhsil sistemində çox ciddi
dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. Təcrübə bunu gostərir ki, informasiya texnologiyalarından bu gün
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nəinki təhsil müəssisələrinin idarəolunmasında, həm də müəssisədən kənar tədbirlərin həyata
keçirilməsində də geniş istifadə edilir. Xüsusən də internetin yaranması, gənclər arasında onun çox
populyar olması, təhsilin çox müxtəlif sahələrində yeni-yeni üfüqlər açmışdır. Bu günə qədər
pedaqoqlar fərdi
komputer kimi güclü təlim vastəsinə tarixən heç vaxt malik deyildilər. Təlimdə elə texniki vastə
yoxdur ki, didaktik imkanlarına görə müqayisə edilə bilsin. İnformasiyaların sürətli artımı şəraitində
təhsilin məzmunu və təşkilinə verilən tələblər də dəyişmişdir. Bu günün təhsili şagirdlərə daha cox
informasiya yadda saxlamağı yox, tənqidi və məhsuldar düşünməyi öyrənməyi və problem xarakterli
məsələləri sərbəst həll etməyi öyrətməlidir.
Multimediya vasitələrinin tədris prosesində tətbiq olunması müvafiq pedaqoji texnologiyanın
hazırlanmasını da tələb edir və multimediya avadanlığı mühüm didaktik vasitə olaraq özündə üç
mühüm komponenti birləşdirir: tədris materialının məzmunu, onun şərh metodu və təlim
texnologiyası. Qeyd etdiyim bu komponentlər bir-biri ilə sıx əlaqədə olub, öyrədici sistem əmələ
gətirir və şəxsiyyətin özünütəhsil prosesini reallaşdırmağa hərtərəfli şərait yaradır.
Texnologiyanın sürətli inkişafı, onun cəmiyyətin bütün fəaliyyət sahələrinə və proseslərə güclü
müdaxiləsini təmin edir. Buna görə də yeni şəraitdə cəmiyyətin hərtərəfli və dinamik inkişafının
təmin olunması üçün müasir texnologiyalar ən yaxşı vasitədir. Aydındır ki, ölkələrin rəqabətədavamlı
iqtisadiyyatlarının təminatı, həmin ölkələrin təhsil sistemlərinin işindən birbaşa aslıdır. Odur ki, təhsil
sistemində də işlərin səmərəli təşkili üçün buraya yeni texnologiyaların, innovasiyaların tətbiqinə
geniş yer ayırmaq lazımdır. Bu baxımdan müasir texnologiya vasitələrinin təhsilə tətbiq olunması
əsas rol oynayır və bu zaman audio-video dərsliklərdən geniş istifadə etməklə tədris materiallarının
uzaq məsafələrə ötürülməsi və qəbul edilməsi imkanlarını, təhsilin bütün mərhələləri üçün kompüter
texnologiyalarına əsaslanan kəsilməz və fasiləsiz tədris mühitinin formalaşdırılması, öyrənənin şəxsi
yaradıcılıq imkanlarına müvafiq təlim metodikasının, onun növünün seçilməsində sərbəstliyin
artırılması, müasir texnologiya sisteminə əsaslanan elmi metodik bazasının yaradılması, açiq təhsil
sisteminin reallaşdırılması üçün imkanların artması kimi perpektivləri açır. Təhsil sistemində
telekommunikasiya sisteminin imkanlarından da geniş istifadə olunmalı, informasiya texnologiyaları
təhsil sisteminə geniş tətbiqi təmin edilməlidir ki, bu qeyd etdiklərimiz həyata keçə bilsin. Və bu
zaman tədrisdə qlobal internet şəbəkəsinin imkanlarından istifadə olunmalı və vahid təhsil
informasiya mühiti formalaşdırılmalı, təhsil yönümlü vahid informasiya məlumat bazası yaradılmalı
və açıq təhsil sisteminin imkanlarından geniş istifadə olunmalıdır.
Müasir texnologiyaların inkişafı tələbələr üçün bir çox hallarda köməkçi vasitədir. Tələbələr,
şagirdlər onlara lazım olan materialları əldə etmək üçün kitabxanalara getməyə ehtiyac duyurlar.
Bəzən kitabxanalara gedib orada saatlara axtarış etmək, bəzən lazım olan materialı tapa bilməməmk
kimi hallarla qarşılaşırlar. Bu baxımdan texnologiyaların inkişaf etməsi nəticəsində elektron
kitabxanalar yaradılmış və tələbələr kitabxanalara getmədən, evdə rahat şəkildə axtarış edə bilir və
buradakı informasiya zənginliyindən istifadə edə bilirlər. İnternet şəbəkənin xidmətlərindən geniş
istifadə imkanlarının yaranması da elektron kitabxanaların yaranmasında və tətbiqini zəruri edən əsas
amillərdəndir.Elektron kitabxananın tətbiqi kitabxana resursları haqqında daha geniş, dəqiq və
operativ məlumat alınmasına imkan yaradır. İstifadəçi elektron kitabxananın xidmətlərindən istifadə
edərkən konkret sorğulara konkret cavablar alır və bu da ilk növbədə vaxt itkisinin qarşısının
alınmasına kömək olur. Əgər elektron kitabxananın işi şəbəkədə və xüsusilə də qlobal şəbəkədə təşkil
olunursa, onda bu səmərə dəfələrlə artmış olur ki, bu da yuxarıda qeyd etdiyim kimi, bu da tələbələr
üçün rahat olur.
Müasir texnologiya vasitələri dedikdə, həm də ,informasiyanın əldə olunması, saxlanılması,
təkrar istifadə olunması və eləcə də, qorunmasını təmin edən vasitə başa düşülür. Bütün dərslərdə
eləcə də xarici dilin tədrisində də müasir texnologiya vasitələrindən istifadə olunması tədrisi daha
keyfiyyətli, maraqlı edir. Xarici dilin tədrisində müasir texnologiyalardan istifadənin əsas məqsədləri
budur ki, istənilən xarici dilin tədrisi zamanı müasir texnologiyalardan istifadə təhsilin səmərəsini,
dil öyrənmək üçün motivasiyanı, nitqvə dil bacarıqlarının artırılması, sərbəst şəkildə öyrənmə və
kiçik tətqiqatlar aparmaq bacarıqlarını və həvəsini artırır. Müasir texnologiyaların tədrisdə istifadəsi
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bizə əlavə vaxt qazandırır, tədrisin keyfiyyətini yüksəldir, artırır, müasir biliklərə yiyələnməyə kömək
edir və hər hansı bir mövzuda yeniliklərdən xəbərdar oluruq.
Savadlı, təhsilli gənc nəslin yetişdirilməsi, onların müasir texnologiyaların fəal istifadəçiləri,
yaradıcıları kimi formalaşması, müasir texnologiyaların təhsil prosesinin bütün mərhələlərinə
inteqrasiyası ilə informasiya cəmiyyətinin tələblərinə uyğun müasir təhsil sisteminin qurulması,
rəqəmli təhsil informasiya ehtiyatlarının yaradılması, müəllimlərin kompüter biliklərinin artırılması,
e-təhsil və distant təhsil sisteminin müasir tələblərə uyğun inkişaf etdirilməsi, xüsusi qayğı tələb
olunan sosial qruplar da nəzərə alınmaqla, fasiləsiz təhsil konsepsiyasının formalaşdırılması və
inkişaf etdirilməsi müasir təhsilin əsas məqsədlərindən hesab olunur. Bu istiqamətin məqsədlərinə
çatmaq üçün milli təhsil şəbəkəsinin inkişaf etdirilməsi və bütün ümumi təhsil müəssisələrinin
etibarlı, təhlükəsiz genişzolaqlı şəbəkəyə qoşulmasının təmin olunması arzuolunandır. Həmçinin
təhsilin resurs mərkəzinin və təhsil prosesini dəstəkləyən elektron tədris vasitələrinin inkişaf
etdirilməsi, bütün təhsil pillələri üçün informatikanın tədrisinin keyfiyyətinin artırılması və dərs
vəsaitlərinin texnoloji inkişafa uyğun müasirləşdirilməsi, mərkəzləşdirilmiş virtual tədris
platformasının yaradılması və təhsilin idarə olunması sisteminin inkişaf etdirilməsi, təhsildə
texnologiyalardan səmərəli istifadəsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Xarici dillərin tədrisi artıq müasir
metodlarla həyata keçirildiyi üçün həm öyrənən, həm də öyrədən tərəf üçün kompüter və internet çox
böyük əhəmiyyətə malikdir. Hazırda isə, istifadə etdiyimiz kommunikativ, interaktiv metodlar
kompüter və informasiya texnologiyasız təsəvvür oluna bilməz. Kommunikativ təlim xarici dillərin
tədrisində üstünlük təşkil edir. Kommunikativ metod öyrədənlə öyrənən arasında aktiv ünsiyyət
yaratmaq, müxtəlif növ mövzularda müzakirə etmək və dil baryerinin aşılması prosesində ən vacib
metod hesab olunur. Xarici dilin tədrisinin daha da aktiv və effektiv olması üçün müasir texnologiya
vasitələrinin tətbiqi zəruri hesab olunur. Dərslikdə verilmiş mövzuya aid şəkillər, yeniliklər, musiqi
və ya qəzet materialı, müxtəlif audio və video materiallar o mövzunu daha da dərindən öyrənməyə,
daha yaxşı yadda saxlamağa kömək edir. F.Veysin fikrincə, “xarici dilin tədrisində sözlərin
öyrənilməsi, qrammatik material, eyni zamanda öyrənilənlər ətrafında müzakirələr, mətnlər, dialoqlar
əyləndirici olsa tələbə və şagirdlər öz fikirlərini daha sərbəst şəkildə ifadə edə biləcək”. Bu, həmçinin
onlarda yaradıcılıq keyfiyyətini, dil öyrənmə bacarığını gücləndirir. İnteraktiv metod burada işə
yarayır və təqdim edilən yeni sözlər tərcümə edilmədən şəkillər üzərində təqdim edilir, sonra bu
mövzuya uyğun qrammatik material və dialoqlar, mətnlər dərsi əhatə edir. İnkişaf etmiş ölkələrin
təhsil təcrübəsi göstərir ki, çağdaş insan yetişdirmənin ən doğru yolu, şagirdi sinifdə təlimin obyekti
kimi yox, subyekti kimi qəbul edən şagirdyönümlü interaktiv təlim metodlarından istifadə etməkdən
ibarətdir. Artıq Avropa təhsilində əsas metod kimi interaktiv metod tətbiq olunmuşdur. Bu metodda
mövzunun müzakirəsi zamanı müəllimlə şagird arasında müzakirə ilə yanaşı, şagirdlər arasında da
müzkirələr edilir. Məsələn, müəllim hər hansı mövzu üzrə dərs keçir. Mühazirənin gedişi zamanı artıq
tələbələr arasında da müzkirə başlanması bu interaktiv metodun əsas göstəricilərindən biridir.
Azərbaycanda Boloniya təhsil sistemi tətbiq olunsa da demək olar ki, interaktiv metoddan istifadə
edilərək dərslər tədris edilmir. Bunun səbəblərindən biri də yaşlı nəslin təhsildə üstünlük təşkil
etməsindən irəli gəlir. İnteraktiv metod üçün kompyuter biliklər olmalıdır və müasir dünya görüşlü
müəllimlər olmalıdır ki, xarici dilin tədrisi zamanı interaktiv metodu sərbəst şəkildə tətbiq etməyi
bacarsın. Əlbəttə ki, müasir dövrümüzdə bütün dərslərdə, eləcə də, xarici dilin tədrisi dərslərində
interaktiv metodun tətbiqi vacibdir. Amma qeyd edim ki, xarici dilin tədrisində, istnilən dil
dərslərində bu daha çox vacibdir. Xüsusilə də ingilis dili dərslərində bu metodun tətbiq
olunmasıvacibdir, mühüm əhəmiyyətə malikdir. İlk öncə dil dərsləri müzakirəli şəkildə olmalıdır,
həm də təkcə, müəllim deyil, tələbələr öz aralarında müzakirələr aparmalıdır. Xarici dilin tədrisi
zamanı dərs ərzində müasir kompyuter texnologiyalarından istifadə olunmalı, müxtəlif qısametrajlı
filmlərə baxılmalı, musiqilər dinlənilməli, praktik olaraq işlər görülməli, audio və video
materiallardan istifadə edilməlidir. Ümumiyyətlə, qeyd etmıliyəm ki, ingilis dili dərslərində
şagirdlərin aktiv olmalarını təşkil etmək elə asan iş deyil, bu ilk növbədə xarici dili tədris edən
müəllimin bacarığından asılıdır. Biz bəzən görürük ki, bir müəllim bu mövzunu elə keçir ki, tələbə
razı qalır, amma başqa bir müəllim eyni mövzunu elə tədris edir ki, tələbə dərsdə iştirak etmək istəmir.
İndiki gənc nəslin, tələbələrin əsas tələbatı xarici dili dərslərində interaktiv metoddan istifadə
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olunmasıdır. Ona görə də bütünlüklə tədris interaktiv metoda üstünlük versə daha yaxşı nəticələr əldə
etmək mükündür. Çünki interkativ metod artıq sınaqdan çıxmış və nəticələri müsbət olan bir
metoddur.
Artıq bu gün, müasir texnologiyaların inkişaf etdiyi dövrdə, bu müasir texnologiyaların təhsilə
tətbiq olunması və bunun inkişaf etdirilməsi iki istiqamətdə aparılır. Bunlarda biri, ənənəvi təhsil
formalarının təkmilləşdirilməsi, yeniləşdirilməsi və tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsində müasir
texnologiya vasitələrindən istifadə olunmasıdır. Digəri isə, təhsil prosesində, xarici dil dərsləri
zamanı yeni metodların yaradılması və yeni metodlardan istifadə etməklə distant (məsafədən) təhsil
texnologiyasının tətbiq olunmasıdır.
Müasir texnologiyaların təhsilə tətbiq olunması ilə, son illərdə distant təhsil forması təhsil
sahəsində köklü dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. Distant təhsil forması artıq inkişaf etmiş ölkələrin
əsas təhsil formasına çevrilmişdir. Distant təhsil formasının inkişafı yeni təhsil müəssisələrinin, yeni
fakültələrin yaranmasına təkan verir və ən əsası bu növ təhsil formasında təhsil almaq istəyənlərin
sayının sürətlə artmasına və beləliklə də təhsilə yeni əlavə xərclərin cəlb olunmasına səbəb olmuşdur
və bunlara şərait yaratmaqda davam edir. Distant təhsil sisteminə keçmiş dünya ali məktəblərinin
təcrübəsi onu sübut edir ki, bu forma təhsil sisteminin təşkilinə xərclənən vəsait tezliklə özünü
doğruldur. Müasir texnologiyaların inkişafı ilə, fərdi kompüterlərin və internet şəbəkənin yaranması
nəticəsində ən populyar təhsil formalarından biri olan distant təhsil formasının inkişafı da
sörətlənmişdir. Bu təhsil formasının əsas xüsusiyyətləri bunlardır ki, əhalinin təhsil alma imkanları
artır, informasiyanın radikal olaraq tamamailə yeni forma və məzmunda çatdırılması təmin olunur,
multimedia sistemləri tədris fəaliyyətində geniş tətbiq olunur, informasiyanın qeyri-standart üsullarla
təqdimatı həyata keçirirlir, iri həcmli avtomatlaşdırılmış sorğu sistemlərindən istifadə imkanları
genişlənir (elektron kitabxana xidmətləri, elektron konferensiya və s.).
Texnologiyaların inkişafı ilə xarici dilin tədrisi zamanı distant təhsil formasından istifadə edilməsinin
əsas xüsusiyyətləri bunlardır ki, distant təhsildə öyrənən, təklif olunan bütün materialları istifadə etdiyi
yaddaş qurğusunda saxlamaqla arxivləşdirə bilir və istədiyi vaxt, istədiyi yerdə və şəraitdə həmin materialı
monitora çıxararaq oxuyub öyrənmək imkanı əldə edir. Xarici dilin tədrisində istifadə olunan audio və
video materiallar elə hazırlanmalıdır ki, onlar yorucu olmasın və daha da cəlbedici, maraqlı olsun. Bu
məqsədlə, xüsusi dizayn və prezentasiya proqramlarının imkanlarından istifadə etmək, yararlanmaq
məsləhət görülür. Bu cür dərslərin mümkün qədər sadə və anlaşıqlı, eyni zamanda maraqlı, əyləncəli
formada hazırlanması vacib şərtlərdən hesab olunur.
Xarici dilin tədrisi zamanı müasir texnologiyalardan istifadə olunması, öyrənən və öyrədən, öyrənən
və tədris vəsaiti və tədris qrupları arasında interaktivliyin təmin olunmasına (məsafədən qarşılıqlı əlaqənin
yaradılmasına), müstəqil düşüncə tərzinin dəstəklənməsinə və tədris yönümlü proqramlarda bu amilin
yüksək səviyyədə təmin olunmasına da zəmin yaradır.
Artıq dünyada təqribən 410 milyona yaxın insanın doğma dil olaraq, və 1 milyarda yaxın insanın isə
ikinci dil kimi istifadə etdiyi ingilis dilinə ölkəmizdə də maraq artmış və tədris zamanı bu dilin daha
innovativ və kommunikativ yollarla tədrisi ön plana çəkilmişdir. Xarici dilin tədrisi zamanı müasir
texnologiyalardan istifadə edərək dili daha müasir və səmərəli yollarla öyrədilməsi mühüm əhəmiyyətə
malikdir. Xarici dilin öyrədilməsi zamanı bu üsullardan istifadə edərkən qənaətbəxş nəticələr əldə etmək
üçün isə siniflərdə sərbəst, müsbət atmosferin yaradılması, etibarlı və dəstəkləyici mühitin yaradılması
çox vacıb amillərdir. Bu isə öz növbəsində şagirdlərə öyrəndikləri sözləri həm dərs zamanı sinifdə, həm
də sinifdən kənarda müstəqil və şüurlu formada istifadə edərək uğurlu ünsiyyət qurmağa imkan yaradır.
Bununla da onlarda sərbəst nitq vərdişləri formalaşır ki, bu da xarici dilin öyrənilməsində arzuolunan
nəticəyə gətirib çıxarır.
Xarici dillərin tədrisi digər humanitar fənlərin tədrisindən özünün spesifikliyi ilə seçilir və ənənəvi
yanaşmaya görə, bu cür spesifiklik ilk növbədə xarici dil dərslərinin yeni məzmun verməkdən daha çox
mövcud fikirləri yeni işarələr sisteminə çevirməyə xidmət etməsindən irəli gəlir. Xarici dillər tədrisinin
digər spesifikliyi isə dərslərin əvvəlki məlumatlara əsasən, dərslərarası zəncirvari əlaqədir ki, bu da onları
dəqiq fənlərə yaxınlaşdırır. Xarici dilin tədrisi zamanı şagirdlərdə dilin komponentləri (tələffüz, lüğət və
qrammatika) və dil bacarıqlarının (oxu, yazı, dinləmə və söhbət) inkişafı diqqət mərkəzində durur ki,
bunları da müasir texnologiyalardan istifadə edərək daha keyfiyyətli, əyləncəli, effektli şəkildə şagirdlərə
və tələbələrə aşılamaq mümükündür.
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Xarici dilin tədrisində müasir texnologiyalardan istifadəni dəstəkləyən təhsil ocaqlarının sayı
artmaqdadır. Həm özəl məktəblərdə universitetlərdə, həm də dövlət məktəblərində xarici dil dərslərinin
tədrisi zamanı müasir texnologiyalardan istifadə olunması dəstəklənir. Proyektorlar və interaktiv
lövhələrdən istifadə daha əlverişli hesab olunur. Müasir texnologiya qurğularından fərdi olaraq istifadə
edən tələbələr, dərs vəsaitlərində və ya evdə müəllimin verdiyi orijinal materialları yenidən nəzərdən
keçirə və təcrübə edə bilərlər. Yalnız izləmək deyil, fəal iştirak etmək bacarığına malik olmaq tələbələrin
daha çox cəlb olunmasını və nəticələrdən razı qalmasını təmin edir.Eyni zamanda bu vasitələrdən istifadə
etmək tələbələri daha yaradıcı düşünməyə və öyrəndiklərini tətbiq etməyə vadar edir. Müasir
texnologiyaların daha da inkişafi xarici dilin tədrisi zamanı istifadə olunan əla vasitə ola bilər və qeyd
edim ki, xarici dilin tədrisi zamanı müasir texnologiyalardan istifadə edilməsi, ənənəvi metodları rədd
etmir, nə də onların əhəmiyyətini azaltmır, əksinə bu texnologiyalardan tədris zamanı istifadə etmək
biliklərin yayılması və tətbiqində alternativ formaları təklif edərək, bütün tədris və təlim prosesini
dəstəkləyir və tamamlayır. Bu cür dərslərdə sinif atmosferi daha dinamik və maraqlı olur.
Kompyuter vasitəsilə deyilən xarici dil dərsləri uşaqlar üçün daha maraqlı və yadda qalan olur.
Multimedia vasitələri, kompyuter öyrədici proqramları və ya avtomatlaşdırılmış öyrədici sistemlər
şagirdlərin müstəqil idrak fəaliyyətini səmərəli təşkil etməyə imkan verir. İnteraktiv rejimdə deyilən
dərslər tədrisin canlanmasına xidmət etməklə təhsilin motivasiyasını daha da yüksəldir. Bu cür tədris
passiv, utancaq, müəyyən fiziki və ya psixiki qüsurları olan şagirdlərin dərs prosesinə aktiv qoşulmasına
xidmət edir. Kompyuter şagirdin etdiyi səhvləri bütün sinifə deyil, uşağın özünə fərdi qaydada
göstərməklə ona bu səhvlərin nədən ibarət olduğunu və onları necə düzəltməyi çox aydın başa sala bilir
və belə tədris uşağın özünə inamını artırmaqla bərabər, həm də onda olan psixoloji maneələri və fənn
qarşısındakı qorxunu yox edə bilir. Sinifdəki şagirdlərin hamısı müəllimin verdiyi suala kompyuter
vasitəsilə eyni zamanda cavab verə bilir və beləliklə, bütün uşaqlar dərs prosesində aktiv iştirak edirlər.
Xarici dilin tədrisi zamanı müasir texnologiyaların tətbiq edilməsi, tədrisin tərkibinin zənginləşməsinə,
ona məntiqi və axtarıcı xarakter verməklə bərabər, şagirdlərin öyrənmək marağının aktivləşdirilməsinə,
onların yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsinə və zehni fəaliyyətlərinin stimullaşdırılmasına
xidmət edir. Müxtəlif illyustrasiyalı materiallar, multimedia və interaktiv modellərlə aparılan tədrislər,
audio və video materiallar təhsil prosesini keyfiyyətcə yeni səviyyəyə qaldırmaqla bərabər, həm də
uşaqlar üçün ənənəvi sxem və cədvəllərlə verilən dərslərdən daha maraqlı və dərk edilən edir.
Kompyuterdə hazırlanan test xarakterli tapşırıqlar böyük həcmli dərs materiallarının mənimsənilmə
dərəcəsini obyektiv və operativ yoxlanılmasına, alınmış nəticələrin rahat emalına imkan verir. Müasir
texnologiya vasitəsilə keçirilən dərs prosesində şagirdin mərkəzi fiqur olması təmin edilir, müəllim,
əsasən, şagirdin köməkçisi, konsultantı, onun fərasətini və orijinal bacarığını qiymətləndirən, şagirdi
aktivliyə, müstəqilliyə, təşəbbüskarlığı həvəsləndirən rolunda çıxış edir. Bu metodlarla dərs keçirilən
şagirdlərin olimpiadalarda, müxtəlif intellektual yarışmalarda göstərdikləri nəticələrin keyfiyyətinin
artacağını müşahidə edə bilərik. Şagirdlər, tələbələr müəyyən dərslərin izahını və video görüntülərini
izləyə bilirlər. Bundan əlavə, müəllimlər tədris zamanı dərsi izah etmək üçün lövhədə tabaşirlə yazmaq,
ehtiyac olduqda şəkil çəkmək və ya plakatlar asıb-çıxarmaq kimi yorucu, ən əsası vaxt aparan işlərdən
azad olur. Bunun əvəzində isə onlar müasir texnologiyalardan istifadə etməklə müəyyən mövzuya uyğun
prezentasiyalar hazırlaya bilər, orada videolar, mövzuya uyğun şəkillərdən istifadə edərək dərsi uşaqlar
üçün daha cəlbedici, maraqlı, rəngarəng və başa düşülən formada izah edə bilərlər.
Xarici dilin tədrisi zamanı müəllimlər müasir texnologiyalardan istifadə etməklə tələbələrlə,
şagirdlərlə daha rahat ünsiyyət qura bilir və onlarla maksimum işləyə bilir. Eyni dərs prosesində müxtəlif
hazırlıqlı şagirdlərə fərdi yanaaşaraq, adaptasiyalı öyrətmə sisteminin tətbiq olunması müasir
texnologiyalardan istifadənin ən yaxşı nəticələrindən hesab edilə bilər.
Məqalənin elmi yeniliyi: Hazırda internet bizim imkanlarımızı sürətləndirən bir möcüzədir. Hansısa
yazını hazırlayanda məhz internet vasitəsilə müəyyən mənbələrə daxil olur, faktlar əldə edirik. Müasir
dövrdə cəmiyyəti informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində mühüm yenilik olan internetsiz
təsəvvür etmək isə qeyri-mümkündür. Texnologiyanın inkişafının bizlərə verdiyi bu imkanlardan
yararlanmaq, düzgün şəkildə istifadə etmək lazımdır. Burada əsas məqsəd kompüterlərin təhsil sahəsində
uğurlu tetbiqi deyil, eyni zamanda bu istifadəçilərin onlarla nə dərəcədə tanış olmalarından da asılıdır.
Müasir dövrde müasir texnologiyaların sürətlə inkişaf etdirilməsi hər bir ölkənin intellektual və elmi
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potensialının vacib göstəricilərində hesab edilir. Çünki bu texnologiyaların sürətli inkişafı və yayılması
bəşəriyyətin inkişafı üçün geniş imkanlar yaradır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi: Müasir texnologiyalardan istifadənin əsas məqsədi və
əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, tədrisin səmərəliliyi artırılsın, öz düşüncəsi, ağlı, potensial enerjisi, güclü
məntiqi ilə xarici dili dərindən mənimsəyən və onu tətbiq etməyi bacaran, hər cür situasiyalarda işin
məğzini tutub çıxış yolunu tapmağı bacaran yüksək intellektli, savadlı gənclər, şəxsiyyətlər yetişdirilsin.

USE AND IMPORTANCE OF MODERN TECHNOLOGIES IN FOREIGN
LANGUAGE TRAINING
I.Nargiz

SUMMARY
The main purpose of the informatization of the education system is to educate individuals with
modern information culture, to form a single educational and information environment in the country.
This environment promotes the improvement of education quality through the use of new information
technologies, the formation of a new information culture, integration of the education system into the
world of information, culture and education, and equal access of citizens to education at all levels.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ВАЖНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
И.Наргиз

РЕЗЮМЕ
Основной целью информатизации системы образования является воспитание людей с
современной информационной культурой, формирование единой образовательной и
информационной среды в стране. Эта среда способствует улучшению качества образования за
счет использования новых информационных технологий, формирования новой
информационной культуры, интеграции системы образования в мир информации, культуры и
образования и равного доступа граждан к образованию на всех уровнях.
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Xarici dilin tədrisində müasir texnologiyalardan istifadə
olunması və əhəmiyyəti
İsrafilzadə Nərgiz Ağalar qızı
Odlar Yurdu Universiteti.
Hazırda Azərbaycanın öz təhsil quruculuğu sahəsində qazandığı nailiyyətlər aparılan davamlı
təhsil siyasətinin nəticəsi kimi ortaya çıxmışdır.Özünün ən çətin problemlərini həll etmək üçün
cəmiyyət özünə qayıtmalı,daxili aləmini,eləcə də,milli-mənəvi dünyasını təzələməli olur.İlk növbədə
isə,insan resurslarının təkmilləşdirilməsi üçün imkanlarını səfərbər edir.Təhsilin keyfiyyətinin
artırılması,cəmiyyət üçün inkişaf etmiş və beynəlxalq standartlara cavab verən şəxsiyyətin
formalaşdırılması sosial-iqtisadi və mənəvi inkişafın əsasını təşkil edən amillərdir.Şəxsiyyəti
yetişdirmək üçün həm ailənin, həm də müəllimlərin də üzərinə böyük yük düşür. Müasir dövrdə
qarşımızda duran əsas vəzifələrdən biri texniki tərəqqi dövründə yeni təhsil islahatından, Milli
kurikulum və fəal təlimin üsul və vəzifələrindən xəbərdar olan, müasir texnologiyalardan istifadə
etməklə dərslərini quran müəllimlər hazırlamaqdır.Təhsildə özülün möhkəm qoyulması nailiyyətlərin
də bir o qədər artmasına səbəb olur.Təhsil müəssisələrində,habelə,orta ixtisas təhsili müəssisələrində
də yeni təlim texnologiyalarından istifadə olunması məsələlərinə ciddi yanaşılır.XXI əsr müasir
kommunikasiya texnologiyalarının sürətlə inkişaf etdiyi bir dövrdür.Elə bir müəssisə, təşkilat
təsəvvür etmək çətindir ki, onun fəaliyyətində müasir texnologiyalar mühüm rol oynamasın. Eləcə də
müasir texnologiyalar təhsil müəssisələrində geniş tətbiq olunmaqdadır. Bugün müasir texnologiyalar
artıq hər bir müəllimin, şagirdin əsl dostuna çevrilib. Hal-hazırda isə məktəbin əsas vəzifəsi hər bir
şagirdin qabiliyyət və bacarıqlarını aşkara çıxarıb inkişaf etdirmək, yüksək texnoloji, rəqabətli
dünyaya hazır olan şəxsiyyət yetişdirməkdən ibarətdir.Bugün Azərbaycan Respublikasında
ümumtəhsil müəssisələrinin müasir texnologiyalarla,eləcə də, informasiya və kommunikasiya
texnologiyaları ilə təminatı proqramı (2005-2007-ci illər) Azərbaycan təhsil sisteminə
texnologiyaların tətbiq olunmasını və onlardan geniş şəkildə istifadə edilməsini mövcud cəmiyyətin
əsas xüsusiyyətlətindən biri kimi qiymətləndirib. Xarici dil (ingilis dili) dərslərində müasir
texnologiyaların tətbiq olunmasında əsas məqsəd budur ki, orta məktəblərdə tədris prosesini
canlandırmaq,təhsilin və biliyin səviyyəsini artırmaq,müxtəlif audio və video materiallardan istifadə
etməklə dərsləri şagirdlər üçün daha maraqlı və başa düşülən etmək, effektivliyi,keyfiyyəti və
şəffaflığı artırmaq, habelə, müəllimlər,şagirdlər və valideynlər arasında rahat ünsiyyət forması
qurmaqdır.Şagirdlərin fəallığı müasir dərslərdə əsas cəhətlərdən biridir.Biz buna interaktiv(fəal)
təlim metodlarından istifadə etməklə nail ola bilərik.Hər hansı bir müəllim texnologiyalı dərs
formasını seçən zaman şagirdlərin də marağını nəzərə almalıdır.Bugün məktəbdənkənar mühitdə
mövcud olan müasir informasiya texnologiyalarında istifadə edən şagirdlər dərs zamanı onlar üçün
maraqlı olanları göstərmək istəyir.Bunun üçün isə,müəllim müasir informasiya texnologiyalarından
lazımınca,yüksək səviyyədə istifadə etmək bacarığına yiyələnməlidir və lazımı materiallarla bu
müasir texnologiyaları zənginləşdirmək bacarığına sahib olmalıdır.Müasir texnologiyalardan istifadə
edilməsi təhsil,tədris prosesini xeyli sadələşdirir,zənginləşdirir,onu dinamik və şagirdlər üçün daha
maraqlı edir.Hər hansı bir xarici dil fənninin tədrisi zamanı şagirdlərin beynəlxalq layihələrdə iştirak
etməsi üçün bütün mövcud vasitələrdən istifadə etmək çox zəruridir.Beynəlxalq təcrübələr göstərir
ki, əgər böyüməkdə olan gənc nəslə uğur,müvəffəqiyyət qazanmaq üçün şans vermək
istəyirsinizsə,şagirdlərin müstəqil həyata,təhsili davam etdirməyə hazır olmaları üçün çox mühüm
olan əsas səriştələri dəqiq müəyyənləşdirmək lazımdır. Müəllimlər şagirdlərdə əməkdaşlıq etmək,
ünsiyyət qurmaq, öz işini sərbəst şəkildə təşkil etmək, cəmiyyətdə yaşamaq,iştirak etmək, qarşılarına
çıxan problemləri həll etmək, müxtəlif xalq və millətlərin nümayəndələri və fərqli mədəniyyətə,
təfəkkür səviyyəsinə malik olan həmyaşıdları ilə əməkdaşlıq etmək, informasiya texnologiyalarından
istifadə etmək bacarıqlarını yaradıb,onu inkişaf elətdirməlidir.
Yaşadığımız XXI əsr texnika dövrüdür.Texnologiyalardan istifadəsiz nə maraqlı dərs,nə
şagirdləri cəlb edən tədris prosesi yaratmaq olmaz. Lakin bunu da qeyd etmək lazımdır ki, keçirilən
hər bir dərs zamanı müasir texnologiyalardan istifadə olunması vacib şərt deyil.Biz o zaman müasir
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texnologiyalardan istifadə etməliyik ki, onlar düzgün şəkildə seçilmiş,planlaşdırılmış,məqsədyönlü
və ən əsası mövzu ilə sıx bağlı olsun.
Müasir texnologiyalardan istifadənin bir çox əhəmiyyətini qeyd etdim,lakin mənfi cəhətləri
də vardır.Müasir texnologiyalardan istifadənin insan orqanizminə zərərli olmasi,əsasən də uşaqların
kompyuterdən,internetdən asılılığa meyilli olması, bəzən müəllimlərin və valideynlərin müasir
texnologiyalardan istifadəyə düzgün olmayan fikirlərə yiyələnməsinə gətirib çıxarır. Bunun doğru
fikir olmadığını isə şagirdlərin və müəllimlərin müasir texnologiyalardan təhsil məqsədi ilə, müxtəlif
video və audio materiallardan istifadə edərək ,bu istifadənin nəticəsində əldə etdikləri
bilik,bacarıqların keyfiyyətli, müsbət nəticəsi olduğu zaman sübut emək olar. Müasir
texnologiyalardan istifadənin nəticəsi odur ki, tədris zamanı daha yüksək nəticələr əldə
olunur,şagirdlərdə müstəqlillik,işgüzarlıq,məsuliyyət,maraq kimi keyfiyyətlər formalaşdırır.
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U. FOLKNERIN YARADICILIĞININ ILK DÖVRÜNDƏ YAZIÇININ FƏAL
HƏYAT MÖVQEYI
Məmmədova Nəzrin Müşfiq qızı
Amerika Ədəbiyyatının qabaqcıl yazıçılarından biri olan Uilyam Folkner 25 Sentyabr 1897ci ildə Nyu Alabani Missisipidə dünyaya göz açmışdır. Ailənin ən böyük oğlu olan Uilyam dəmiryolu
sahibi Möri Folkner və Maud Butler ailəsinin fərdi idi. Hərf xətasına görə soyadı Falkner deyil,
Faulkner olaraq bilinir.
Ulu babasının adını daşıyan Folkner elə onu kimi yazıçı olmağı qərarlaşdırır. Belə ki, ulu
babası əsgər, vəkil, iş adamı, siyasətçi və yazıçı olaraq tanınırdı. Ulu babası Uilyam C.Folkner
vətəndaş müharibəsi veteranı və dövrünün ən çox kitab satan yazıçısı kimi bilinirdi. Bu qədər tanınan
biri əfsuslar olsun ki, keçmiş iş ortağı tərəfindən qətlə yetirilir.
Vətəndaş müharibəsi ailəni maddi cəhətdən böyük sıxıntıya saldığından ailə Missisipininin
Oksford qəsəbəsinə köçməyi qərarlaşdırır. O vaxtlar Uilyamın hələ 5 yaşı var idi. Hələ ibtidai sinifdə
oxuyarkən məktəblə arası yaxşı olmayan Folkner yazıçı olmağı qərarlaşdırmışdı. 3-cü sinifdə
oxuyarkən bu qərara gəlmişdi. Belə ki, müəllim şagirdlərə nə olacaqları barəsində soruşduqda balaca
Folkner heç tərəddüd etmədən “ Mən ulu babam kimi yazar olmaq istəyirəm” cavabını vermişdi.
1924-cü ildə “The Marble” (Mərmər Faun) adlı ilk şeir kitabını nəşr etdirir. Yazar kitabını
anasına həsr etmişdi. İstədiyi nəticəni ala bilməyən yazar müsahibələrinin birində qeyd etmişdir:
“Söyləmək istədiyim mənanı oxuculara çatdıra bilmədiyimi anladığımda üslubda dəyişiklik etmək
qərarına gəldim. 21 yaşımda çox yaxşı şeir yazdığımı düşünərdim. 22 yaşımda artıq fikrim dəyişməyə
başladı. 23 yaşımda şeir yazmağı dayandırdım. Lakin öz nəsr əsərlərimdə poetik ifadələrdən hələ də
istifadə edirəm. Nə də olsa nəsr özü də bir şeirdir.”
1926-cı ildə yazıçının ilk romanı “Soldier’s Pay” (Əsgər maaşı) əsəri ortaya çıxır. Birinci
Dünya müharibəsindən sonra meydana çıxan maddi, mənəvi, intellektual qıtlığı öz əsərlərinə daşıyır.
Əsəri oxuyarkən o dövrdə baş verən sıxıntıları, cəmiyyətdəki dərin hüzn və kədəri görməmək
mümkün deyil.
1927-ci ildə yazıçının ikinci romanı işıq üzü görür. “Mosquitoes” (“Ağcaqanadlar”)
adlandırdığı bu roman yazıçının ən uğursuz əsərlərinin siyahısına daxil olur.
1929-cu ildə yazar doğulub boya-başa çatdığı torpaqların hekayəsini və ailəsini, o cümlədən
ulu babasının vətəndaş müharibəsində göstərmiş olduğu şücayəti və qazanmış olduğu dərin xatirələri
3-cü romanında qələmə alır. O, əldə etdiyi bu nailiyyətləri bölüşərək oxucuların da faydalanmasına
yol açır.
“Yocona Country” romanın adını Yoknapatapha (Kənd) olaraq dəyişdirən yazar burada
Yoknapatapha kəndini təsvir etmişdir. Bu roman da digər əsərləri kimi ağır, anlaşılması çətin və
qarışıq anlama gələn bir hekayələr toplusudur. Belə ki, bu romanda Amerikadakı orta sinifin
yaranışını və yüksəlişini təsvir etmişdir. Bu romanda bir çox təzadlara da rast gəlməmək mümkün
deyil. Bu roman insan instiktlərini, zəiflikləri, ehtiras, itirmə qorxusu, universal və müasir bir
dəyişikliyi özündə cəmləşdirən hekayələr toplusudur.
Cənubi Amerika Ədəbiyyatında aparıcı yazarlardan biri olan Folkner hər şeydən əvvəl yerli
bir yazıçı idi. Buna baxmayaraq o, öz əsərlərinə bütün cəmiyyətə yönəlmiş universal mənaları
daşımağı da unudmur.
1929-cu ildə Faulknerin ilk əsəri olan “The Sound və Fury” (“Səs və Qəzəb”) nəşr olundu. Bu
roman özündə şiddəti, qəzəbi, o cümlədən təcrübələri birləşdirir. “Səs və qəzəb” romanı ilə yazar
Kompson ailəsi timsalında cəmiyyətdə baş verən axsaqlıqları və geriləmələri aydın şəkildə büruzə
etmişdir. Şüur axımı üslubu ilə yazılmış bu roman hər biri ayrıca psixoloji xüsusiyyətlərə malik olan
dörd qəhrəmanın baxış açısından alınmışdır.
Eyni dönəmdə gecələr elektrik stansiyasında çalışaraq 1930-cu ildə “As I Lay Dying”
(Döşəyimdə ölərkən) adlı əsərini 47 günn içərisində yazıb qurtardı. Romanda yoxsul bir ailə
fərdlərinin ölən analarının son istəyini yerinə yetirmək üçün onun tabutu ilə birlikdə girdikləri uzun
və qəribə səyahəti maraqlı baxış bucağı ilə və şüur axını texnikasından istifadə edərək oxucuya
çatdırır.
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1931-ci ildə Folknerin pul qazanmaq üçün şişirtdiyini irəli sürdüyü və düşünə biləcəyi ən
qorxunc hekayə deyə ifadə etdiyi, ancaq geniş bir oxucu kütləsinə çatan “Sanctuary” (Müqəddəs
məbəd) yayımlanırdı. “Müqəddəs məbəd’i naşirə göndərdikdən sonra o mənə: “Aman Tanrım, bunu
nəşr edə bilmərik. İkimizi də həbs edərlər”,- dedi. Kitablarda və digər sahələrdə mövzu olaraq şiddət
motivi hələ yer almağa başlamamışdı. Kitabı bütünlüklə yenidən düzəltdim və hazırlanan yeni
kompozisiyaların bədəlini öz cibimdən ödədim. Buna görə də, o kitabı o zaman da sevmirdim, indi
də sevmirəm.”
1949-cu ildə ədəbiyyat sahəsində Nobel mükafatı verilmirdi, ancaq komitə bu mükafatı 12
ay gecikmə ilə Folknerə təqdim etdi. ABŞ Xarici İşlər Nazirliyinin bir vəzifəli işçisi olaraq 19541961 illərdə müxtəlif ölkələrdə konfranslar verdi, iclaslarda iştirak etdi. Uilyam Folkner 1962-ci
ildə Missisipidə keçirdiyi ürək tutmasından həyata gözlərini yumdu.
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İNGİLİS VƏ AZƏRBAYCAN DİLLƏRİNDƏ FRAZEOLOJİ
BİRLƏŞMƏLƏRİN TARİXİ MƏNBƏYİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ
Həşimova Nərmin Yusif qızı
Odlar Yurdu Universiteti
Bildiyimiz kimi,dilimidəki sabit söz birləşmələrini frazeologiya adlandırırlar. Frazeologiya,
phrases-ifadə; logos-nəzəriyyə sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlmiş yunan mənşəlli sözdür.Bu
termin ilk dəfə Şarl Balli tərəfindən irəli sürülmüşdür. Digər elm sahələri kimi frazeologiya da iki
bölməyə ayrılır:
 Ümumi frazeologiya
 Xüsusi frazeologiya
Ümumi frazeologiyada problemlər tədqiq olunur və tədqiqatdan əldə olunmuş nəticələr
ümumiləşdirilir.
Xüsusi frazeologiyada dilin frazeoloji vahidləri,semantikası tədqiq olunur.
Məlumdur ki,dil ictimai hadisədir və hər bir dilin frazeoloji vahidləri var.Həmin birləşmələr də
zənginləşərək sistem halına düşmüşdür. Xalqın dünyagörüşü,həyat tərzi, adət-ənənəsi frazeoloji
birləşmələrdə öz əksini tapır.
Hər bir dildə frazeoloji birləşmələr iki planda araşdırılır:
 Diaxronik
 Sinxronik
Diaxronik planda frazeoloji birləşmələrin tarixən formalaşıb, semantik baxımdan inkişaf etməsi
öyrənilir.
Sinxronik planda isə frazeoloji birləşmələrin semantik quruluşu öyrənilir.
Biz frazeoloji birləşmələrin vasitəsilə fikrimizi dəqiq və qısa formada ifadə edə bilirik.Frazeoloji
birləşmələrin də özünəməxsus xüsusiyyətləri olur.Bu birləşmələrdən dilin bütün üslublarında istifadə
etmək olur.Frazeoloji birləşmələr xalqların həyat tərzini və tarixini əks etdirir.
Leksikoqraflar frazeoloji birləşmələrin ilk tədqiqatçıları olublar.Onların tədqiqatlarına görə bu
birləşmələrin tərkibindəki sözlər öz mənalarını itirir və ümumi bir məna ifadə edir.Frazeologiyanın
tədqiqat tarixində Şarl Balli və Ferdinant de Sossyurun rolu əvəzsizdir. Şarl Balli frazeologiya ilə
bağlı məsələlərlə XX əsrin əvvəllərindən məşğul olmağa başlamışdır. O, frazeologiyanı
leksikologiyanın bir bölməsi kimi müəyyənləşdirmişdir və frazeologiyanı sinxronik planda tədqiq
etmişdir. V.V. Vinoqradovun frazeologiyanın leksikologiyadan ayrılaraq müstəqil bir sahə kimi
formalaşmasında böyük rolu olmuşdur. O, frazeologiyanı faktiki dil materialı kimi əsaslandırmışdır.
Bu sahənin digər tədqiqatçılarından biri də A.V. Kunin olmuşdur. O “Müasir ingilis dilinin
frazeologiyası ” adlı kitabında ingilis dilinin frazeologizmlərinin təsnifatını vermişdir.
S .Cəfərov isə frazeoloji vahidləri bütövlükdə “sabit söz birləşmələri” adlandırır. Beləliklə,
tədqiqatçılar bu sahəni müstəqil bir elm sahəsi kimi dəyərləndirirlər.
Hər bir dilin özünəməxsus frazeologiyası var.İngilis dilinin də frazeologiyası geniş və müxtəlifdir.
Bu dilin frazeologiyası minillik tarixə malikdir. Onlar müxtəlif səbəblər nəticəsində yaranmışdır. Bu
frazeologizmlərin yaranma mənbəsi isə xalq danışıq dili və ədəbiyyatı olmuşdur. Bizim ölkəmizdə,
həmçinin digər ölkələrdə ingilis dilinin öyrənilməsinə böyük diqqət yetirilir. Bu dili mükəmməl
səviyyədə öyrənmək üçün onun frazeologiyasına bələd olmaq lazımdır. İngilis dilini öyrənmək
istəyən şəxslər üçün həmin frazeologiya sahəsi çətinlik yarada bilər. Bu dilin frazeologiya sahəsinin
zənginləşməsində Bibliya böyük rol oynayır.
To be of one mind-bir fikirdə qalmaq; the prodigal son-fərsiz oğul; to dig a pit for somebody-bir kəsə
quyu qazmaq; to call in question-sual altında qoymaq; to fall on stony ground-boşa çıxmaq kimi
birləşmələr Bibliyadan alınma frazeologizmlərdir.
İngilis dilinin frazeologiyası digər dillərin frazeologiyasından fərqlənir.İngilis dilindəki frazeoloji
birləşmələrin azərbaycan dilinə tərcüməsi zamanı müəyyən çətinliklərlə rastlaşırıq. Bu hər iki dilin
lüğət tərkibi və qrammatik quruluşunun fərqlənməsindən irəli gəlir.Yanlış tərcümənin əsas
səbəblərindən biri də frazeoloji birləşmələrin düzgün seçilməməsidir.
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Frazeologizmlər tərcümə baxımından iki növə bölünür:
 Ekvivalent frazeologizmlər
 Ekvivalentsiz frazeologizmlər
Ekvivalent frazeologizmlərdə özlüyündə iki yerə ayrılır:Tam və Natamam
Tam frazeoloji ekvivalentlər:to gnash the teeth-dişlərini qıcırdatmaq;as cold as ice-buz kimi soyuq;in
the seventh heaven-göyün yeddinci qatında;a labor Hercules-herkules əməyi;to stick like a leech-zəli
kimi yapışmaq;the iron heel-dəmir daban.
Natamam frazeoloji ekvivalentlər:to be in black book-qara siyahıda olmaq;to call a spade a spadeolduğu kimi demək;to catch somebody redhanded-kimisə cinayət üstündə tutmaq;to make a monkey
out of somebody-kimisə ələ salmaq;to be in pins and needles-tikan üstüdə oturmaq.
Tərcüməçi adekvat tərcümə əldə etmək üçün analoq,hərfi, təsviri kimi tərcümə növlərindən istifadə
edir.
Analoq tərcümə:to fall upon one-kiminsə davamçısı olmaq;have a good time-yaxşı vaxt keçirmək;pop
the question-evlənmə təklifi etmək;a drop in the bucket-dənizdə bir damla.
Təsviri tərcümə:the dark ages-orta əsrlər;for a long-boşuna;to burn the candle on both ends-səhərdən
axşama kimi işləmək;to be in pink-gümrah olmaq.
Hərfi tərcümə:David and Jonatan-Devid və Conatan.
Frazeologizmlər bəzən dəyişdirilir:let’s not put the cart too far ahead the horse-to put the cart before
the horse
İngilis dilindəki frazeoloji birləşmələr azərbaycan dilinə tərcümə olunarkən onların çoxmənalılığı
nəzərə alınmalıdır.Məsələn:To pass the time of the day-söhbətləşmək;salamlaşmaq,On the sidegizli;qarışdırılmış,To let one’s hear down-ürəyini açmaq;sərbəst olmaq
Bir sözlə frazeologizmlər tərcümə olunduğu dilin tələblərinə cavab verməlidir.
Odlar Yurdu Universitetinin magistrantı
Həşimova Nərmin Yusif qızının
272173 Xarici dilin tədrisi metodikası və
metodologiyası(İngilis dili)ixtisası
üzrə “İngilis və Azərbacan dillərində
frazeoloji birləşmələrin tarixi mənbəyinin
öyrənilməsi”mövzusunda yazdığı tezisə dair

RƏY
Dünya ölkələrində ingilis dilinin öyrənilməsinə geniş yer verilir.İngilis dilinin öyrənilməsi onun
frazeologiya sahəsini bilmədən mümkün deyil.İngilis dilinin frazeologiya sahəsi geniş və
müxtəlifdir.Bu dilin frazeologiyası minillik tarixə malikdir.Bütün bunlar tərcümə zamanı bir sıra
çətinliklər yaradır.
Tezisin əsas mövzusu frazeoloji birləşmələrin tarixi baxımdan izahı,onların tədqiqatı və ingilis
dilindəki frazeoloji birləşmələrin azərbaycan dilinə tərcüməsi zamanı yaranan çətinliklərdən bəhs
edir.
Elmi rəhbər:

dos.Ü.Ə.Nəsirova
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Azərbaycan və İngilis dilində felin qrammatik məna növlərinin
müqayisəli təhlili
Nigar.M.Quliyeva
Odlar Yurdu Universiteti
Xarici dilin tədrisi metodikası
və metodologiyası (ingilis dili) ixtisası
II kurs magistrantı
email: quliyevanigar@90gmail.com
Elmi rəhbər: dos.Ü.Ə. Nəsirova
Açar sözlər: ifadə, şəkilçi, fel, məlum növ, məchul növ, subyekt, cümlə, təsirli fellər, təsirsiz fellər,
vasitəli tamamlıq.
Key words: expression, affix, verb, active voice, passive voice, subject, sentence, transitive verb,
intransitive verb, indirect object.
Ключевые слова: выражение, аффикс, глагол, известные виды, неизвестные виды, тема,
предложение, активные глаголы, неэффективные глаголы, косвенное допалнение.
Qrammatik mənasına görə fel iş, hal və hərəkəti bildirir. Hər iki dildə fel mürəkkəb xüsusiyyətlərə
malik olan nitq hissəsidir. Fel qrammatik mənasına görə hərəkət bildirən əsas nitq hissəsidir, müxtəlif
şəkil və zamanlarda işlədilir, nə etmək?, nə etdi?, nə edəcək? və s. suallarından birinə cavab olur.
Fel isim kimi qrammatikada çoxluq təşkil edir. Felləri başqa nitq hissələrindən fərqləndirən digər
qrammatik xüsusiyyətlər bunlardır:





Şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişir.
Təsdiq və inkarda olur.
Zaman bildirir.
Təsirli və təsirsiz olur.

Hər iki dildə fel predikativlik xüsusiyyətinə malikdir. Hər iki dildə fel quruluşca sadə, düzəltmə və
mürəkkəb olur. Sadə fellər bir sözdən ibarət olur. Düzəltmə fellər bir kökdən ibarətdir və tərkibində
sözdüzəldici şəkilçilər olur. Mürəkkəb fellər bir və ya bir neçə sözdən ibarət olur. Həm Azərbaycan
dilində, həm də İngilis dilində fellər hərəkətin icra edildiyini göstərdiyi kimi, icra edilmədiyini də
göstərə bilməsi cəhətdən iki cür olur: təsdiq fellər, inkar fellər.
Hərəkətin icra edildiyini bildirən fellərə təsdiq fellər deyilir.
Hərəkətin icra edilmədiyini bildirən fellərə inkar fellər deyilir.
Hər iki dildə fellər təsirli və təsirsiz olur.
Felin mənaca növləri hər iki dildə öz əksini tapır. Felin aşağıdakı məna növləri var:
İş felləri
Nitq felləri
Hərəkət felləri
Təfəkkür felləri
Hal-vəziyyət felləri
Azərbaycan dilində və İngilis dilində felin oxşar cəhətləri olduğu kimi fərqli cəhətləridə var.
İngilis dilində felin əsas 2 növü vardır:
Məlum növ (active voice)
Məchul növ (passive voice).

228

Lakin bəzi dilçilər qayıdış (reflexive), qarşılıq (reciprocal) və orta (middle) növlər barədə də fikirlər
irəli sürmüşlər. Məsələn,
He showed himself. (qayıdış)
They greeted each other. (qarşılıq)
The door opened. (orta)
Bu növlərin bütün qrammatistlər tərəfindən qəbul olunmamasının əsas səbəbi onların semantik
prinsiplərə əsaslanmalarıdır.
Azərbaycan dilində isə növ sistemi bir qədər mürəkkəbdir və 7 növ mövcuddur:
Məlum növ
Məchul növ
Qayıdış növ
Qarşılıq növ
Birgəlik növ
İcbar növ
Şəxsiz növ
Müqayisə olunan dillərdə məlum növün mahiyyəti eynidir, yəni felin bu növü hərəkətin subyekt
tərəfindən icra olunduğunu bildirir. Bu növün xüsusi xarakterik affiksi və ya sözləri yoxdur, dildəki
bütün zaman formaları bu növü əmələ gətirir. Məchul növ isə hərəkətin subyekt üzərində icra
olunduğunu ifadə edir, başqa sözlə obyekt subyektə çevrilir. İngilis dilində felin məchul növü analitik
üsulla düzəlir, hər bir zaman formasının məchul növü xüsusi struktura malikdir. Azərbaycan dilində
isə felin məchul növünü düzəltmək üçün xüsusi suffikslər mövcuddur: -ın,-ıl, -yıl, -n.
Məsələn,
Kitab çap olundu.
A book was published.
İngilis dilində to sleep, to run kimi təsirsiz fellər məchul növ əmələ gətirmir. Azərbaycan dilində isə
bu cür fellər yatırmaq, qaçırmaq kimi formalara malik olduğu üçün enyi suffikslərin köməyi ilə
məchul növ əmələ gətirir. Məsələn,
Yatırılmaq, qaçırılmaq və s.
Müasir ingilis dilində felin məchul növünün nitqdə işlənmə miqyası Azərbaycan dilindən daha
genişdir. Buna görə də ingilis dilində felin məchul növü Azərbaycan dilinə ancaq məchul növ
vasitəsilə tərcümə edilə bilmir.
Ümumiyyətlə , ingilis dili felinin məchul növü dilimizə iki vasitə ilə tərcümə edilir:



Felin məchul növü vasitəsilə, məsələn:
The letter was written - Məktub yazıldı
Felin məlum növü ilə. Bu halda xəbəri məchul növdə olan ingilis dili cümlələri dilimizə qeyri
– müəyyən şəxsli cümlələrlə tərcümə edilir, məsələn:

I was shown a new dictionary – Mənə yeni lüğət göstərdilər.
Qeyd etdiyimiz kimi İngilis dilindən fərqli olaraq Azərbaycan dilində qayıdış növ, qarşılıq növ və
icbar növ var.
Qayıdış növdə iş görən məlum olur, lakin iş subyektin öz üzərində görülür.
İşin müxtəlif subyektlər tərəfindən qarşılıqlı icra olunduğunu bildirən fellərə qarşılıq növ fellər
deyilir.
Subyektin tapşırığı, əmri, xahişi, göstərişi ilə işin, hərəkətin başqasına icra etdirildiyini bildirən fellərə
isə icbar növ fellər deyilir.
Azərbaycan dilində felin 3 zamanı olduğu halda ingilis dilində 16 zaman forması vardır. Bunlara
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Simple, Continous, Perfect və Perfect Continous daxildir. Bunların hər birinin isə ayrılıqda 4 forması
vardır.
İngilis dilində felin şəkilləri mürəkkəb quruluşa malikdir və onun haqqında bir çox fikirlər
mövcuddur. Belə ki, ingilis dilində 3 şəkli vardır:
Indicative mood, imperative mood, subjunctive mood.
Azərbaycan dilində felin 6 şəkli vardır:
Əmr, xəbər, vacib, lazım, arzu, şərt.
Bu iki dildə felin əmr və xəbər kateqoriyaları eyni qrammatik mənanı ifadə edərək bir çox oxşar
xüsusiyyətləri ortaya qoyur.
Məqalənin aktuallığı: Bildiyimiz kimi fel qrammatikada çətin mövzulardan biridir. Xüsusən, felin
qrammatik məna növləri geniş bir sahədir. Bu məqalədə həm Azərbaycan dilinin, həm də İngilis dilinin
qrammatikasındakı fel və onun qrammatik məna növlərindən danışılır. Felin qrammatik məna növləri
hərəkət, subyekt və obyekt arasındakı münasibətlərə görə təyin olunur. Burada onun fərqli və oxşar
tərəfləri müqayisə edildi.
Məqalənin elmi yeniliyi: Bəzi dilçilər ingilis dilində məlum və məchul növdən başqa qayıdış,
qarşılıq və orta növləri barədə də fikirlər irəli sürmüşdür. Bu növlərin bütün qrammatistlər tərəfindən
qəbul olunmamasının əsas səbəbi onların semantik prinsiplərə əsaslanmalarıdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi: Məqalənin əhəmiyyəti hər iki dildə feli, xüsusilə də
felin qrammatik məna növlərini müqayisə etməkdir. Eləcə də, həm Azərbaycan dilində, həm də
İngilis dilində felin qrammatik məna növlərinin tətbiqi qaydaları müqayisə edildi.

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TYPES OF
GRAMMATICAL MEANING OF VERBS IN AZERBAIJANI AND
ENGLISH
N.M.Quliyeva

SUMMARY
As we have learned, verb is one of the challenging topics in grammar. In particular, grammatical
meaning of verb is a wide range.
In the dissertation verb and its grammatical meaning both in the Azerbaijani and in the English
language was discussed. According to the relationships grammatical meaning of verb was appointed
between the action, the subject and the object.
And here its similar and different sides were compared.
When we talked about its similar sides in both languages verb has a predictive nature, and is
structurally divided into simple, derivative and compound.
The different features of these languages show themselves in its kind, tense and mood.
There are two main types of verb in English. But the kind system in Azerbaijan is somewhat
complicated. There are 5 types of verb in Azerbaijani.
Although there are 3 tense forms of verb in Azerbaijani, there are 16 tense forms of verb in English.
In English mood is a complex structure and there are 3 moods. In Azerbaijani verb has 6 moods.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТИПЫ ГРАММАТИЧЕСKОГО
ЗНАЧЕНИЯ ГЛАГОЛА НА АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ И
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Н.М.Гулиева
РЕЗЮМЕ
Как нам известно глагол является одим из сложных видов грамматики. Особенно к широко
иследованной отрасли можно отнести грамматико – смысловые виды глагола. В данной
диссертации исследуются грамматические виды глаголов и в Азербайджанском и в
английском языках. Грамматический смысл глагола опреоеляется отношением между
действием, субьектом и обьектом.
В диссертации сопоставлены их отличителные и схожие черта.
Если говорить о схожих чертах, можно отметить то, что в обоих языках глагол обладает
предикативиостью и по структуре бывают
простыми, сложными и производними. А
отличителные черты глагола проявляются в смысловых, временных видах, и в наклонениях.
В английском языке имеются 2основных вида глагола. В Азербайжанском языке есть 5 видов
гдагола.
В Азербайджанском языке глагол имеет 3 времени, а в английском языке имеется 16 видов
глагола.
В английском языке глагола имеет 3 вида наклонеия. В Азербайджанском языке существуют
6 видов наклония.
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TƏLİM PROSESİNDƏ TƏLƏBƏLƏRLƏ MÜSTƏQİL ÇALIŞMAQ
BACARIQLARININ VƏ VƏRDİŞLƏRİNİN AŞILANMASI
ƏLİZADƏ REYHANƏ NATİQ QIZI
ODLAR YURDU UNİVERSİTETİ
Təlim kateqoriyası pedaqoji ədəbiyyatda birmənalı şərh edilmir. Elə mənbələr var ki, orada təlim
kateqoriyasından, onun mahiyyətindən uzun- uzadı danışılır. Lakin konkret olaraq təlimin nə demək
olduğuna yığcam tərif verilmir, deməli, mahiyyət açılmamış qalır. Təlim kateqoriyasını təhlil etmək və
bu əsasda onun mahiyyətini yığcam açan tərif vermək halları var. Lakin bu cür hallarda təlim
kateqoriyasının mahiyyəti ənənəvi olaraq birtərəfliliyi ilə fərqlənir: təlimin yalnız öyrədici əlaməti ön
plana çəkilir. Məsələn, “ Pedaqoqi çeskiy slovarğ”da yazılır: “ Təlim- xüsusi hazırlıq görmüş şəxsin
( müəllimin, tərbiyəçinin, təlimatçının) rəhbərliyi altında tələbələrin bacarıq və vərdişlərə yiyələndikləri
pedaqoji prosesdir” .
Təlimdə tələbənin öyrənmə fəaliyyətini səciyyələndirən xüsusiyyətlər çoxdur. Onlardan bəzilərini
qeyd edək : öyrənmə prosesində dərketmə əməliyyatlarının olması; öyrənmədə motivlərin rolu;
öyrənmədə dərketmə maraqları; öyrənmədə ünsiyyət; öyrənmədə tələbələrin müstəqilliyi və s.
Təlimdə tələbənin öyrənmə fəaliyyətini səciyyələndirən cəhətlərindən biri də onun mütəqillik və
fəallıq dərəcəsidir. Təcrübədə dönə- dönə isbat olunmuşdur ki, dərs zamanı tələbələri fəallıq göstərən,
tələbələri müstəqil işləməyə çalışan müəllim təlimdə yüksək göstəricilərə nail ola bilir. Özü çox danışan
və çox işləyən, tələbələri isə çalışdırmayan, onlardan deyilənlərə qulaq asmağı tələb edən müəllim
təlimdə, adətən, müvəffəqiyyətsizliyə uğrayır.
Təlim zamanı tələbə fəallığının təzahürlərini üç qrupa ayırmaq olar: zahiri fəallıq, daxili fəallıq,
yaradıcı fəallıq. Fəallığın yüksək forması yaradıcı fəallıqdır. Qoyulan vəzifəni, verilən tapşırığı həll
etmək üçün yollar araşdırıb tapmaq, onun öhdəsindən gəlmək, bəzən də orijinal vasitələr
müəyyənləşdirmək yaradıcı fəallıq xüsusi rol oynayır. Tələbənin təlimdə fəallıq və müstəqillik səviyyəsi,
onun gələcək həyat mövqeyini xeyli dərəcədə şərtləndirir. Son dövrün məhsulu olan interaktiv üsul
yaradıcı fəallığa nümunədir. Mahiyyəti dərs zamanı müəllim+ tələbə, tələbə+ müəllim formulunu
müəllim+ tələbə, tələbə+ mövzu, tələbə+ tələbə formuluna çevirməkdən ibarətdir.
Dərs zamanı oxu vərdişinin tələbələrə aşılanması da əsas fəaliyyətlərdən biridir. Tələbələrin oxu
vərdişinə yiyələnməsi üçün bir sıra oxu strategiyalarindan istifadə etmək lazımdır. Oxu strategiyalarından
istifadə etməklə oxu ilə bağlı müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, bu,
düşünərək oxudur. Bəziləri isə onu daha məharətlə düşünməyi öyrədən oxu hesab edir. Üçüncülər isə oxu
strategiyalarından istifadə etməklə oxunu təhsilin məqsədi kimi dəyərləndirir, onu təlimə, tətbiqə, təhlilə
aparan əsas yol hesab edir. Bununla oxucu çevik düşünmək, sual vermək, keçmiş biliklərə əsaslanan yeni
biliklər əldə etmək, fikir mübadiləsi aparmaq, nəticədə fikri dəqiqləşdirmək və onlardan həyati
problemlərin həllində bəhrələnmək kimi bacarıqlara yiyələnir.
1. Oxu strategiyalarından istifadə etməklə oxu tələbələrin öz oxu fəaliyyətini təşkil və idarə
etməsidir. Tələbələr oxunan mətnin mənasını dərk etməyi qarşıda duran problem kimi
dəyərləndirirlər. Həmin problemi həll etmək üçün fəaliyyətini düşünülmüş şəkildə təşkil edir, yəni
strategiyasını qurur. Oxu strategiyalarından istifadə ona xidmət edir ki, tələbə gözlənilən nəticəni
mətnin oxusuna başlamazdan əvvəl aydın təsəvvür edir. O dəqiq bilir:
Hansı suallar cavablandırılmalıdır?
- Hansı plana əsasən oxu təşkil edilməlidir?
- Bu haqda artıq nələr bilir?
- Uğura nail olmaq üçün nələr etmək lazımdır?
2. Oxu strategiyaları tələbələrə müstəqil olaraq öz oxu nəticəsini yoxlamaq imkanı verir. Tələbələr
oxu zamanı gəldikləri qənaətlər üzərində düşünürlər. Bu zaman onların mühüm idrakı bacarıqları
inkişaf etdirilir: əsas məsələnin aşkar edilməsi, onların mövcud ilkin biliklərlə əlaqələndirilməsi,
digər mətn materialları ilə müqayisə edilməsi, xəyalında canlandırması.
3. Oxu strategiyaları oxunun təşkil, idarə etməsi və nəticənin qiymətləndirilməsi ilə yekunlaşmır.
Məzmundan əldə edilən qənaətlərin müxtəlif həyat problemlərinin həllində itifadəsi bu prosesin
davamı olub, tələbənin dünyagörüşünün genişlənməsinə və oxunun əhəmiyyətinin dərk
edilməsinə xidmət edir.
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Söz birləşmələrinin yaranma xüsusiyyətləri.
Fərzəliyeva Şahrun İlqar qızı
Dil sistemini təşkil edən vahidlər özünəməxsus qanunauyğunluqla sıralanaraq dilin ümumi
mənzərəsini əks etdirir. Dil sistemində söz birləşmələrinin yeri sözlə cümlə arasındadır. Sintaktik
vahid olmaqla söz biləşmələri bir tərəfdən sözlə, digər tərəfdən isə cümlə ilə əlaqədə olur. Sözsüz söz
birləşməsinin mövcudluğunu dərk etmək məntiqsizlikdir. Cümlə isə özlüyündə söz birləşmələri
vasitəsilə formalaşır. Söz birləşməsinin dil sistemində yerini müəyyənləşdirən Y.Seyidov da qeyd
edir ki, Azərbaycan dilində söz birləşmələri sözlə cümlə arasındakı mövqedə durur. O yazır: «İlk
baxışda asanlıqla belə bir fikrə gəlmək olur ki, söz birləşmələri sözlərlə cümlələr arasında aralıq
hadisədir, keçid pilləsidir. Bu o deməkdir ki, sözdən cümləyə belə bir inkişaf yolu və mərhələsi
təsəvvür etmək olar:
SÖZ
SÖZ BİRLƏŞMƏSİ
CÜMLƏ
WORD
WORD COMBINTION
SENTENCE (5:43)
/a book/
/an interesting/
/I read a book/
Deməli, qeyd olunan nümunələrdə eyni “book” sözü kontekstdən asılı olaraq söz birləşməsinin
tərəfi kimi, nəhayət cümlənin bir üzvü kimi işlənmişdir.
Lakin bir vəziyyət də nəzərə alınmalıdır ki, dildə bir sözdən ibarət olan cümlələr də işlənir. Belə
olan halda ara mövqedə işlənən «söz birləşmələr» ixtisara düşür. Məs.: 1.Səhər. 2.O, səhər gəldi.
Birinci halda «səhər» həm söz, həm də cümlə kimi işlənmişdir. Burada söz birləşməsindən
söhbət getmir. İkinci halda isə səhər həm söz, həm də cümlənin tərkib hissəsi kimi çıxış edir.
Sözlərin əlaqəsini birbaşa cümlə də verə bilər (Mən gəlirəm; Şagird oxuyur; Sən yazırsan; 1
come; The pupil reads; You write.). “Mən işləyirəm”, “Sən həkimsən” – “1 work”, “You are a doctor”
kimi cümlələri həm də söz birləşməsi kimi qəbul etsək, sözlərin bu cür əlaqələnməsini eyni anda həm
söz birləşməsi, həm də cümlə əmələ gətirdiyini görmək olar. Göründüyü kimi söz birləşmələri
sözlərdən yaranır və sözlər söz birləşmələri üçün bir növ tikinti materialı funksiyasını oynayır.
Söz birləşməsinin xarakteri onu əmələ gətirən sözlərlə bağlı olur. Söz birləşməsinin nominativ
xarakteri, onu əmələ gətirən sözlərin nominativ xarakteri ilə bağlı olur. Cümlədə bu nominativlik
predikativ əlaqə vasitələri ilə ləğv edilir.
Söz birləşməsi: Cümlə:
Məs.: «O tələbə» - «O, tələbədir»
«That student» - «That is a student»
«Maraqlı kitab» - «Maraqlı kitabdır»
«An interesting book» - «The book is interesting»
«Universitetin binası» - «Universitetin binasıdır»
«The building of university» - « This is the building of university».
Söz birləşmələri adından məlumdur ki, sözlərin birləşməsindən əmələ gəlir. Lakin bu sözlərin
necə sözlər olması haqqında fərqli fikirlər mövcuddur. Y.Seyidov bu haqda fıkrini belə izah edir:
“Artıq hamı tərəfindən qəbul edilmişdir ki, söz birləşməsi ən azı iki müstəqil sözün
birləşməsindən əmələ gəlir, burada ən azı iki leksik vahid iştirak edir, onlardan birinin ixtisarı,
birləşmənin ixtisarı deməkdir.” (5: 47).
Məs.: kitab oxumaq - to read a book
otağın pəncərəsi - the window of the room
gümüş qaşıq - a silver spoon.
Göstərilən nümunələrdə tərəflərdən birini ixtisar etmiş olsaq “kitab oxumaq” söz birləşməsində
“kitab”, “oxumaq” vahidləri ayrı-ayrılıqda artıq söz birləşməsi deyil, söz kimi götürülür. Deməli, söz
birləşmələri iki komponentli olur. Söz birləşməsini təşkil edən bu komponentlər də bir sözdən ibarət
olur.
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Məs.: the chief of school məktəb direktoru
to go to the library kitabxanaya getmək
prepearing to summer examinations yay imtahanlarına hazırlıq
Söz birləşmələrində köməkçi vasitələr iştirak etdikdə komponentlərdə sözlərin sayı çox da ola
bilər.
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ВИДЫ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
АYDAN.А. Салимзаде
Университет Одлар Юрду
Açar sözlər: Təsnifat, paradox, fikir ayriliğı, mürəkkəb cümlə
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В лингвистике вопрос сложного предложения обладает большой актуальностью, так как
стоит в центре и обсуждается вплоть до наших времён. Этому свидетельствуют обсуждения и
разногласия многих зарубежных и русских лингвистов, которые воспринимали сложное
предложение по разному.
На этот счёт восприятие ими сложного предложения считается контрадикторным, которое
отвергает нынешнее традиционное представление о сложном предложении.
Следует упомянуть, что известный языковед А.М. Пешковский, который воспринимал
сложное предложение как «сложное целое», где упоминаются такие словосочетания, которые
обладают двумя или несколькими предложениями, не сходится во мнениях, относительно
сложного предложения с такими лингвистами, как А.А. Шахматов, М.Н. Петерсон, который
назвал сложное предложение термином «сложное словосочетание». Парадокс заложен не
только во мнениях, но и в определении самого сложного предложения. И так необходимо
учесть, что в отличии от русской грамматики, в школьных учебниках даётся определение
сложного предложения, как предложения, в состав которого входит два и более простых
предложений, объединённых по смыслу.
По мнению лингвиста В.А. Белашапкова противоречие можно решить выявив
синтаксический аспект, к которому эта единица относится.
Отметим, что по мнению Дмитриева предложение-это такая словарная группа, которая не
только выражает законченную мысль, но при этом способна, исходя из этой мысли, сделать
реальный вывод.
Филолог и античный грамматик Дионисий Фракинский, который жил во II в до н.э. в
своих трудах, дав определение понятию предложения, подчеркнул способность предложения
выражать законченную мысль.
Необходимо отличить термины «sentence» и «clause» друг от друга. В отличии от термина
«sentence», в английском языке под термином «clause» подразумевается предложение, которое
входит в состав сложноподчинённого и сложносочинённого предложения.
Как правило сложное предложение по синтаксической единице отличается от простого.
Сложное предложение- это способ выражения, которое появилось позже в культуре речи и
при этом, со временем, по мере развития науки и техники человеческое мышление
эволюционировало от простого к сложному. В свою очередь это касается не только языка, но
и речи, следовательно же это отражается и в структурах предложения.
Впервые проблему сложного предложения можно заметить в работах Л.Ю. Максимова,
В.В. Виноградова, Н.С. Поспелова, а также М.И.Черемисиной. Исходя из этих трудов можно
прийти к выводу, что глобальное изучение данного вопроса приходится именно на вторую
половину ХХ века.
Следует подчеркнуть, что в истории языка классификация сложного предложения
несёт весьма сложный характер, так как традиционная классификация сложного предложения
обладает противоречивым характером- подразделение сложного предложения на
сложноподчинённое и сложносочинённое является далеко не единственной классификацией.
Следует упомянуть, что «composite sentence», означающее сложное предложение делится на
сложносочинённое и сложноподчинённое предложения. Прежде чем затронуть проблему,
касающуюся видов сложного предложения, следует упомянуть и дать определение каждым
видам сложного предложения.
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И так, известно, что сложносочинённое предложение состоит из предложений, независящих
друг от друга и соединённых следующими союзами:
And, as well as, neither……..nor, but, not only….but also, or, otherwise, either….or, as, therefore
Кроме союзов «and» и «or» в предложении с остальными союзами следует поставить запятую.
It is morning and the sun shines brightly
Также известно, что сложносочинённые предложения, состоящие из двух и более простых
предложений, отделяются друг от друга двоеточием, точкой с запятой или запятой.
В отличии от сложносочинённых сложноподчинённые предложения состоят из одного
главного и одного или нескольких придаточных предложений. Придаточное предложение
присоединяется к главному или с помощью сочинительных союзов “that”, “if,” “after”,
“because” или же с помощью союзных слов “who’, “whose’, “when”.
Главное предложение по значению бывает независимым и выражает законченную мысль,
а придаточное по значению зависит от главного:
I think (главное)
that she can dance very well( придаточное)
She thinks
That they can travel abroud
В английском языке главное предложение может присоединится к придаточному и без союзов:
She always thought she should go there again
В английском языке придаточное предложение может стоять впереди, в середине и в конце
предложения:
Wherever you go, I will come with you
All that you say is important
She told me that she could dance
Многочисленные исследования показали, что традиционная классификация сложного
предложения на сложносочинённое и сложноподчинённое начало осуществляться в ХIX в.
Весьма парадоксально мнения языковедов, касающиеся классификации сложного
предложения на сочинённые и подчинённые.
В лингвистике наличие трёх и более видов сложных предложений вводит в
заблуждение, так как противоречит традиционному понятию. Следовательно традиционная
классификация начала подвергаться сомнению.
Итак, согласно научным исследованиям одна группа лингвистов, кроме весьма
предложения
на
сложносочинённое
и
известного
подразделения
сложного
сложноподчинённое выделяет также придаточное предложение- «Subordinate clause», которое
следовательно
делится
на
предикативное,
дополнительное,
определительное,
обстоятельственное. Известно, что сложноподчинённое предложение содержит в себе те
предложения в котором одно предложение зависит от другого.
Следовательно то
предложение, которое зависит от другого предложения, как правило, следует называть
придаточным- “Subordinate clause”, а предложение от которого зависит придаточное
называется главным предложением- «Principal clause».
Остальная же группа лингвистов отвергая эту классификацию вносит совсем новое
понятие «compound-complex»
Очевидную разницу между этими видами сложного предложения можно заметить в
данных примерах:
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Compound: Liz likes to skate and she goes skating on Monday
She really wanted to go for a walk, but she was very tired
We arrived there early and we got really good seats.
There was no apple in the kitchen, nor did they have money to go to the shop
Everyone was tired, so we did not go to the cinema
She did not want to go to the dentist, yet she went there
Complex: Even though they had a lot of work, they went for a walk
Because it was so hot in the room, I opened the window
Though she was tired, she still wanted to dance
Whenever you work on yourself, you can get knowledge
Although very expensive, the hotel was still very comfortable
When he was a child, he used to believe in Santa Clause
Compound-Complex: She likes movies because it is interesting for her, so she watches many
movies.
When I pass the final exams, I want to be a pilot, and my teachers and parents are proud
of me
The weather is hot, so I think that I can go to the swimming pool
She was upset when he was ill but he soon got better
We went out but we were wet because it rained
They will go out, but first, they have to feed the children after they come home.
Согласно мнению языковеда Н.Н. Гвоздёва первое понятие «compound» и «complex»
было упомянуто давно.
Нам представляется необходимым отметить, то, что впервые понятие термина
«compound sentence» можно встретить в трудах языковеда Дж. Меткалфе.
Помимо И.П. Крыловой, Е.М Гордон в целях обозначить сложносочинённое и
сложноподчинённое предложение вносит термин «compound sentence» и «complex sentence».
На основе этих терминов лингвисты также вносят термины «semi-compound» и «semicomplex», основанный на принципе координации.
Судя по словам М. Дейчбейна первоначально в языке появилось понятие подчинение,
а современный английский язык более близок к сочинению. И так, на основе этого, он
изобретает следующую схему развития языка:

Это наглядно можно рассмотреть в примерах:
She knows he is late
We asked them where he was yesterday
Судя по его словам современный английский язык больше можно отнести к
бессоюзному подчинению.
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Следует учесть, что причинами многочисленных разногласий является не только
классификация сложного предложения, но также само собой классификация видов сложного
предложения. Здесь, в отличии от сочинённых предложений, при классификации которых нет
особых разногласий особая роль отводится классификации подчинённых предложений.
И так разные авторы выделяют совсем разное количество видов подчинённых предложений.
К этому числу можно отнести известного языковеда Бэйна, который имел противоречивое
мнение на этот счёт, подразделив подчинённое предложение на
“Noun –clause’ - предложение с придаточным подлежащим
‘Adjective clause’- предложение с придаточным определением
“Adverbial clause’- предложение с придаточным обстоятельственным
В отличии от А. Бэйна А. Эштон при классификации подчинённого предложения термин
«Noun clause» заменяет термином «Substantive clause».
Наиболее углублённо относится к этому известный лингвист Поустма, который в
отличии от остальных лингвистов вносит совсем иное понятие в подразделении подчинённых
предложений.
И так, он вносит понятия “Subordinate statements’, “Subordinate questions”, ‘Substantive
clause”, “Abnominal clause”, “Adverbial clause”, “Alternative agreement”, “Proportionate
agreement”
Необходимо также упомянуть языковеда У. Эсперсена, который при классификации
сложного предложения выделяет три понятия:
“Clauses as primaries”
Clauses adjuncts”
“Clauses subjuncts”
Известно, что в современном синтаксисе английского языка всё чаще можно
столкнуться с такими видами придаточных предложений как: “Subject- clauses” “Predicative
clauses” “Object clauses” “Attributive clauses” а также «Adverbial clauses».
Следует также упомянуть, что существует огромная разница между видами придаточных
предложений. Эту разницу можно заметить в следующих примерах:
Subject clause: When she will speak is unknown
Whether we will go there or not is uncertain
Who said that, was unknown.
Predicative:

The fact was that they hardly knew what to do
His only wish was that they should be friendly
That is why he has listened to me

Object clause: She knows they were lying
Our friends did not realize he was so tired
Attributive clause: The girl who went there was really very kind
Trees, which are the highest, are very beautiful
The pilot, whose name was Tom, loved travelling
The cake, that we had this morning was delicious.
Adverbial clause: Because they loved animals, they were against hunting
Whether he is kind or not I do not want to speak with him
Следует учесть, что «Adverbial clause» также имеет следующую классификацию:
Adverbs of time (When, before, after, since, while, as, as long as, till, until)
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Condition (If, unless, lest)
Purpose (in order to, so that, in order that, in case)
Reason or cause (because, since, as, given)
Concession (although, though, while, but)
Place (where, wherever)
Comparison (as…..as, than, as)
Manner (like, the way)
Results (so…..that, such….that)
Разницу между этими типами можно наглядно увидеть в следующих примерах:
Time: After our lessons are over, we will go for a walk
When he finishes his work, he has to leave the office
Condition: If she is qualified, she can get that job
Unless you stop, I will not speak with you anymore
Purpose: So that they would not hurt him, they stopped talking
We ate fruits in order to be healthy
Cause: They passed the exams because they were smart
Since they have cats, they feed them every day
Concession: Even though you are smart, you can attend that course
Although you were responsible, you couldn`t take care of your cat
Place: Wherever he is there, she will not dance
If he knows where she lives, he can visit her
Весьма сложно собрать все виды подчинённого предложения в одну номенклатуру, так
как существуют множество версий классификации по этому поводу, что является причиной
многочисленных разногласий.
И так, все приведённые варианты подразделения сложного предложения основываются на
сложноподчинённом и сложносочинённом предложениях. Так как эта традиционная
классификация, на основе которого были выявлены остальные виды, считается базовой.
Основной предмет данного исследования заключается в том, что в статье затрагивается
вопрос о сложном предложении, в котором имеет место разногласия, касающиеся данной
проблемы.
Также обширное место занимает описание и анализ сложного предложения. Большая
часть посвящается мнениям разных зарубежных и русских лингвистов, касающимся данного
вопроса.
Большое место отводится изучению и исследованию сложного предложения,
выявлению многочисленных классификаций сложного предложения, также рассмотрению
мнений и разногласий разных лингвистов на этот счёт.
Цель данной статьи выявить все необходимые проблемы, касающиеся сложного
предложения, а также его классификации.
Задача данной статьи прийти к выводу, разъяснить данный вопрос, опровержение
разногласий на этот счёт.
Основываясь на научные исследования многочисленных русских и зарубежных
лингвистов можно прийти к такому выводу, что в современной лингвистике английского
языка сложные предложения изучаются и исследуются весьма интенсивно.
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Вопрос сложного предложения до сих пор не теряет свою актуальность,
рассматривается, подвергается исследованиям и остаётся темой для обсуждения многих
языковедов.
Здесь помимо этого большое место отводится изучению и исследованию сложного
предложения разными лингвистами, выявлению многочисленных классификаций сложного
предложения, также высказываниям на этот счёт.

TYPES OF THE COMPOSITE SENTENCE IN ENGLISH LANGUAGE
A.A.Salimzade

SUMMARY
The purpose of this article is to identify all the necessary problems, relating to a complex
sentence, as well as its classification.
The main subject of this study is that the article touches upon the issue of a complex sentence,
which has disagreements, concerning this issue. The description and analysis of a complex sentence
play the great role.
Most of it is devoted to the opinions of different foreign and Russian linguists at different times,
concerning this issue.
The classification of a complex sentence, opinions and disagreements of different linguists on
this score are of great importance.
The task of this article is to come to a conclusion, clarify this issue, refute disagreement on this
matter.
Based on the scientific research of numerous Russian and foreign linguists, one can come to
the conclusion, that in modern English linguistics complex sentences are studied and studied very
intensively
The question of the complex sentence hasn`t still lost its relevance, has been investigated and
remains a topic for discussion among many linguists.

INGİLİS DİLİNDƏ MÜRƏKKƏB CÜMLƏNİN NÖVLƏRİ
A.A. Səlimzadə

XÜLASƏ
Bu məqalənin əsas mövzusu ingilis dilində mürəkkəb cümlələr və onların növləri haqqındadır.
Burada mürəkkəb cümlələrlə bağlı müxtəlif müəlliflərin fikirlərinə münasibət bildirilmiş və ayrılıqda
hər bir növə aid nümunələrin təhlilinə geniş yer verilmiş və aydın izah etdirilmişdir.
Fərqli xarici və rus dilçilərinin müxtəlif zamanlarda bu məsələ ilə bağlı fikirlərinə geniş yer
verilmişdir.
Məqalənin əsas məqsədi mürəkkəb cümlə və onun təsnifatına aid bütün zəruri problemləri müəyyən
etməkdir.
Bu məqalənin məqsədi müəyyən bir nəticəyə gəlib bu məsələyə aydınlıq gətirməkdir, fikir
ayrılıqların qarşısını ala bilməkdir.

240

Çoxsaylı rus və xarici dilçilərin elmi tədqiqatlarına əsaslanaraq belə nəticəyə gəlmək olar ki,
müasir ingilis dilində mürəkkəb cümlələr intensiv şəkildə tədqiq edilir.
Mürəkkəb cümlələrin məsələsi hələ də aktuallığını itirmir, tədqiqata məruz qalır və bir çox
dilçi arasında müzakirə mövzusu olaraq qalır.
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Müasir təlim metodlarının müqayisəli təhlili (Azərbaycan və Böyük
Britaniyanın təhsil sistemi)
Simuzər Rüstəmli Elmir qızı
Odlar Yurdu Universiteti
Açar sözlər:hal-hazırda,ali təhsil,əsr,ölkədə, qanun
Key words:today,higher education,century,in country,law
Ключевые слова:в данный момент,высшый обрезавание, век, в стране, закон.
Aparılan araşdırmalar nəticəsində məlum olmuşdur ki ,Azərbaycanda təhsil 7-ci əsrdə
yaranmışdır.Zaman keçdikcə ,bu ele bir səviyyəyəy çatmışdır ki, Azərbaycanın bir çox şəhərlərində
artıq bu özünü göstərmişdir.Azərbaycanda –adı çəkilən şəhərlər də(Təbriz Marağa Gəncə və s)başqa
ölkələr tərəfindən mədəniyyət və incəsənət mərkəzi kimi tanınır.Və bununla da, ölkəmizdə 13 və 14cü əsrlərdə adı çəkilən şəhərlərdə mədəniyyət və incəsənət sahəsində oyanış, canlanma baş verir.Belə
ki, saysız-hesabsız mədrəsə və məscidlər fəaliyyət göstərməyə başlayır.Buna misal olaraq ,Bakıda
‘’Şah məscidi’’ yanında mədrəsə,Ərdəbildə Şeyx Səfi məqbərəsi nəzdindəki ‘’Darül-irşad’’və s
göstərmək olar.Bu müddət ərzində məktəblərin fəaliyyət göstərməsi bir çox xarici ölkələrdə rəğbətlə
qarşılanmış və uzun bir müddət haqqında danışılmışdır.Ölkəmizdə bu sistemdə çalışan məktəb və
mədrəsələrin fəaliyyəti gələcəyə uğurlu şəxsiyyətlər yetişdirməkdə kömək olmuşdur.Ölkəmizdə eyni
zamanda, şəhərlərimizdə bu cür məktəblərin olması 16 və 17-ci əsrlərə qədər uğurla davam
etmişdir.Və artıq canlanma ,oyanış uğurlu olduğundan yalnız məktəblər fəaliyyət göstərmir-ali təhsil
müəssisələri öz fəaliyyətinə başlayır.Tez bir zamanda bu müəssisələrdə təhsil alan şagirdlərin sayı
artmağa başlayır.Belə ki, artıq 700 nəfər tələbə təhsil almağa başlayır.Burada təhsil alanların hamısı
Azərbaycanlı deyildi.Çin, Hindistan, Misir ,Suriya və digər ölkələrdən buraya-təhsil almağa üz
tuturdular.Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, buraya gələnlərin hamısı tələbə olmurdu.Belə ki ,adı
sadalanan və digər ölkələrdən buraya alimlər gəlirdi.Bu alimlərin sayı 500 nəfəri keçirdi.Tədrisimiz
Azərbaycan, Ərəb və Fars dillərində aparılırdı.Keçirilən ixtisaslar-məntiq fəlsəfə t,əbabət və digər
ixtisaslar olurdu.17 və 18-ci əsrlərdə digər əsrlərə nisbətən dəyişiklik olur.Belə ki, elmlə yanaşı təhsil
də inkişaf edir.Və ən önəmlisi təhsil məsələlərinə din xadimləri rəhbərlik etməyə başlayır.Bununla
elaqədar olaraq ,artıq təhsil alanlara yuxarı sinifdən başlayaraq ərəb və fars dilləri öyrədilir ,’’Quran
‘’aşılanırdı.Din xadimlərinin mədrəsələrə rəhbərlik etməsi 19-cu əsrin əvvəllərinə qədər davam edir.
1829-cu ildə təhsil haqqında nizamnamə qəbul edildi və bununlada alınmış yeni qərara əsasən köklü
dəyişiklik edildi-qəza məktəbləri fəaliyyət göstərdi.Zaman keçdikcə ölkədə baş verən bəzi
proseslər ,alınan qərarlar, göstərilən bəzi təzyiqlər bizim təhsilimizdən yan keçmir.Bu proseslərin
yaranması əksinə, təhsil sistemizi daha da gücləndirir.Artıq 20-ci əsrin 80-90cı illərində təhsildə
güclü inkişaf baş qaldırır-müəllim və tələbə kadrı artır.Bununla bərabər bizim tələbələrimiz da artıq
xarici ölkələrə oxumaq üçün üz tuturlar.Bizim tələbələrimizin üz tutduğu ölkələrdən biri də Moskva
şəhəri olmuşdur.SSR-nin dağılması dezinteqrasiya doğura bilməzdi və artıq 90-cı illərin əvvəlində
Moskvada və bəzi ölkələrdə problemlər ortaya çıxırdı.Müəyyən bir vaxtdan sonra SSR-i dağıldı və
bununla da bir çox ölkələr müstəqilliyini əldə etdi.Bu ölkələr arasında Azərbaycan da
gedirdi.Təxminən bu hadisə 20-ci əsrin 80-ci illərin sonuna təsadüf edirdi. Beləliklə 20-ci əsrin 80-ci
illərin sonunda Azərbaycanda 17 ali təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərdi.Statistik nəticəyə görə 105.1
tələbə təhsil almağa başladı.Bu dövrdə olan əsas məsələrdən biri ölkədə ruslaşdırrma siyasətinin
keçirilməsi idi.Belə ki bu siyasət nəticəsində, Azərbaycan dilini sıxışdırıb çıxartmaq istəyirdilər.Elə
bu məqsədlə fisqal orqanlar yaradılırdı.Bu qədər problemlərə proseslərə Azərbaycan xalqı səssiz
qalmadı və mübarizə apardı.Azərbaycan xalqı 18 oktyabr 1991-ci ildə Dövlət Müstəqilliyi
Konstitusiya aktını qəbul etdi.Bu tarixi seçimin olması respublikada təhsilin
ideologiyasızlaşdırılmasına səbəb oldu.Və bu da özü ilə bərabər bir çox vəzifələr gətirdi:
1.Milli özünüdərkin oyanması
2.Xalqın tarixi keçmişinə müraciət
3.Milli(Türk və İslam)xalqın nəzərə alınması

242

4.Dövlətin tərbiyyə və təhsil sistemində tədrisin əsl demokratik prinsiplərin həyata keçirilməsi və s.
Çox keçmədiki , 1992-ci ilin dekabrında Təhsil Haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu
müzakirə edildi və qəbul olundu.Bu qanunun yaradılmasında əsas məqsəd beynəlxalq təhsil
standartlarına cavab verən fasiləsiz təhsil sisteminin yaradılması idi.Bu sistem əsasən 6 növdən təşkil
olunurdu:
1-Bakalavriat
2-Magistratura
3-Aspirantura
4-Doktorantura
5-İxtisaslaşdırma
6-Kadrların yenidən hazırlanması.
Ali təhsil sisteminə keçid etmədən öncə təhsil haqqında ümumi məlumat vermək istəyirəm.Təhsil
5 növdən ibarətdir:
1.İbtidai Orta Təhsil
2.Ümumi Orta Təhsil
3.Tam Orta Təhsil
4.İlk və Orta İxtisas Peşə Təhsili
5.Ali Təhsil
İbtidai Orta təhsilin əsas məqsədi bundan ibarətdir ki ,şagirdlərdə ümumi yazmaq ,oxumaq
bacarıqlarını aşılamaqdır.Eyni zamanda, onlarda ilkin həyati bilikləri bədii zövqləri
formalaşdırır.Azərbaycan Respublikasında ibtidai, orta təhsil 6 yaşdan başlayır və birinci-dördüncü
sinifləri əhatə edir.Ümumi Orta Təhsil ibtidaidən fərqli olaraq şifahi nitq və yazı mədəniyyətini
ünsiyyət bacarıqlarını şagirdlərdə formalaşdırır.Ümumi Orta Təhsil əsasən beş və doqquzuncu
sinifləri əhatə edir.Tam Orta Təhsil isə demək olar ki, sonuncu pillə hesap olunur.Burda,
əsasən,şagirdlərdə milli dəyərlər, tolerantlıq aşılanır.Tam Orta Təhsil 10 və 11-ci sinifləri əhatə
edir.Və bu haqdakı sənəddə bildirilir ki, təhsilin növbəti pillədə davam etdirilməsi əsas sayılsın.İlk
və Peşə İxtisas Orta Təhsil dedikdə isə, burda şagirdlər müəyyən təhsillərini başa vurduqdan sonra
istədikləri peşə və ixtisasa yiyələnirlər.Bu baxımdan bu təhsil sistemi 2 pillədən ibarət olur.1-İlk peşə
2-Orta peşə.
Ali təhsil sistemi 1993-cü ildən etibarən tətbiq edilməyə başlandı.Respublikamızın o zamankı başçısı
elə düşünürdü ki, yaradılan bu sistem qəbul edilən bu qanunlar bir işə yarayacaq və ölkədə baş
qaldıran bəzi problemləri həll edəcək.Azərbaycanın o vaxtkı prezidenti Ə.Elçibəy televiziya
vasitəsilə belə bir fikir irəli sürmüşdür ki ,qəbul edilən bu qanun qüvvəyə minsin və hər kəs də buna
yaxşı münasibət göstərsin.Amma Ə.Elçibəyin düşündüyü bu siyasət heç də istədiyi kimi
olmadı.1993-cü ilə qədər bu siyasət davam etdi.Və 1993-cü ildə hakimiyyətə Heydər Əliyev
hakimiyyətə geri qayıdır.Bununla da, bir çox qərarlar da köklü şəkildə dəyişiklik edir.1995-ci ildə
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən əsasnamə təsdiq edildi.Əsasnaməyə , burda
‘’Bakalvr ‘’hazırlığı haqqında məlumat verilir ,onun strukturu, müddəti müəyyənləşdirildi.Bu
Əsasnamədə müddəalar bundan ibarət idi:’’Bakalavr hazrlığının təhsil müddəti gündüz şöbəsində
istiqamət və ya ixtisasdan asılı olaraq 3-4 ildir.Təhsil müddəti tədris planı əsasında müəyyənləşdirilir
və Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilir.Mütəxəssis hazırlığı sifarişdən asılı olaraq baza təhsil
proqramları çərçivəsində həyata keçirilir və xüsusi hada ali məktəblərin tədris planlarında nəzərdə
tutulmuş tədris vaxtının 20 faiz qədərindən sərbəst istifadə edilə bilər’’.1997-ci ildə tələbələrin
bakalavr hazırlığı rəsmi olaraq başa çatdı.Və Təhsil Nazirlyi bununla əlaqədar olaraq,’’ Magistr
‘’hazırlığına başlanıldı.Buna əsasən,’’ Magistr’’ hazırlığı haqqında Əsasnamə qəbul edildi.Bu
Əsasnamədə deyilirdi:’’Çoxpilləli ali təhsil sistemində magistratura ali təhsilin ikinci pilləsi
olub ,müəyyən ixtisas üzrə sərbəst yaradıcılıq fəliyyəti göstərə biləcək mütəxəssislərin hazırlanmasl
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məqsədini güdür’’.Hal-hazırda Respublikanın 39 ali məktəbi varki ,bunlarda magistratura şöbəsi
fəaliyyət göstərir.Bu fəaliyyət 80 istiqamətdə əksini tapır və 10000 tələbə təhsil alır.Bu şöbəyə qəbul
isə Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası tərəfindən həyata keçirilir.Və bu pillə əyani ,qiyabi
formada fəaliyyət göstərir.Bu pillə 2il olmaqla təhsili davam edir.2il bitdikdən sonra tələbələr magistr
üzrə götürdükləri hər hansı bir movzunu müdafiə edir və bunun əsasında rəsmi olaraq ,magistratura
diplomlarını alırlar.Çox keçmədiki, respublikada 90-cı illərin ortalarından qeyri-dövlət ali təhsili
ortaya çıxdı.Buna səbəb isə, yaşayışın bahalaşması və real gəlirin aşağı olması idi.Bununla əlaqədar
olaraq ,respublikadan kənarda-bəzi regionlarımızda qeyri –dövlət ali təhsil sistemi fəaliyyət
göstərməyə başladı.Bunlara misal olaraq ,Gəncə, Lənkəran və digər regionlardır.2006-cı ildə
Azərbaycan Respublikasında lisenziya alan 14 qeyri-dövlət ali təhsil müəssisəsi fəaliyyət
göstərdi.23951 nəfər tələbə isə təhsil alır. Və mən son olaraq ,aparılan araşdırmalar nəticəsində əldə
olunan cədvəli bildirmək istəyirəm:
Sıra

Bal İntervalı

Özəl

50-100

Qəbul olma faizləri
Dövlət
1.4

1
2
3

100-200
200-300

25
29.6

37.1
44.0

4

300-500

37.7

17.3

5

500-700

6.7

1.4

0.1

Böyük Britaniya təhsil sistemi.
Böyük Britaniyanın təhsil sisteminə keçmədən öncə bu dövlətin harda yerləşdiyi ,strukturu və digər
məlumatlar barəsində yazmaq istəyirəm.Böyük Britaniya və ya Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya
Krallığı şimal- qərbi Avropa dövlətidir.Dövlətin tərkibinə Böyük Britaniya adası, İrlandiya adasının
şimal-şərq hissəsi və bəzi kiçik adalar daxildir.Materik cəhətdən ,Avropaya La Manş və Fransa
vasitəsilə birləşir.Qeyd etmək lazımdır ki ,dövlət Konstitusiyalı Monarxiyadır.Və bu dövlətin
tərkibinə 4 dövlət daxildir.Bunlar İngiltərə, Şotlandiya ,Uels və Şimali İrlandiyadır.Dövlətin hazırki
monarxı isə Elizabeth 2-dir.Elizabeth 2 daha 17 müstəqil dövlətin başçısı sayılır.Böyük Britaniya bir
vaxtlar dünyanın tək supergüclü ölkəsi sayılırdı.Amma çox keçmir ki, bu ölkədə baş verən ardıcıl
müharibələr dövlətin süqutuna gətirib çıxarırdı.Dovlətin süqutuna əsas səbəb müharibələr deyildi,
başqa bir səbəb 20-ci əsrin ikinci yarsından imperiyada başlayan tənəzzül idi.Dövlətin paytaxtı
İngiltərədir.İngiltərə bu ölkənin yarısından çoxunu əhatə edir(130.395).Bu ölkəyə aid olan digər
şəhərləri də gözdən keçirsək, gorərik ki ,,Şotlandiya bu ölkənin 78.772 kv kilometrini ,Uels 20.779
kv kilometrini, Şimali İrlandiya isə 13.843 kv kilometrini əhatə edir.Böyük Britaniyanın təhsil
sisteminə gəldikdə isə, əsas məqsəd tədris səviyyəsini yüksəltmək, əmək bazarında rəqabətliliyi
artırmaqdan ibarətdir.Böyük Britaniyada 34000-dən çox dövlət və özəl ümumtəhsil məktəblər var
ki ,9 milyondan artıq şagird təhsil alır.Onların təlim-tərbiyəsi ilə 500 mindən çox müəllim məşgul
olur.Tarixə geri dönsək,görə bilərik ki, 1880-ci ildən 5-10 yaş arası uşaqlar üçün təhsil icbari
olmuşdur.1998-ci ildən etibarən isə 14 yaşından uşaqlar icbari təhsil alırlar.1944-cü ildə isə Təhsil
Haqqında Qərar qəbul olunub.Bu qanuna əsasən tədris ocaqları 2 yerə bölünüb-ibtidai və orta
məktəblər.Və eyni zamanda ,icbari yaş həddi 15 olmuşdur.1972-1973-cü ildə isə icbari yaş 15-dən
16-a qədər qaldırılır.1944-cü ildəki qanuna əsasən ,şagirdlər ibtidai sinifi bitirərkən mütləq şəkildə
imtahandan keçməli və keçdikləri təqdirdə ,orta məktəbdə oxuya bilərdilər.1966-1970-ci illərdə bu
qanunda dəyişiklik oldu və imtahan mərhələsi aradan qaldırıldı.Beləki, şagirdlər müstəqil şəkildə
ibtidi təhsili bitirdikdən sonra ,orta məktəbdə təhsil ala bilərdilər.İngiltərə, Uels, Şotlandiyada olan
qanuna əsasən hər bir uşaq 5-16 yaşdan icbari təhsilə cəlb olunur.Şimali İrlandiyada isə 4-16 yaş
arasında icbari təhsilə cəlb olunurlar.Təbii ki ,bu məktəblər qarışıq şəkildə dərs tədris edir.Yəni ,burda
qız və oğlan uşaqlar qarışıq təhsil alır.Amma, elə şagirdlər var ki, o mühitə öyrəşə bilmədiklərindən
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ayrı məktəbdə təhsillərini davam elətdirilər.Yəni ,qız üçün ayrı oglan uşaqları üçün ayrı təhsil ocaqları
fəaliyyət göstərir.Şagirdlər ümumi təhsili bitirdikdən sonra ,Təhsil Şəhadətnaməsi almalıdırlar.Təbii
ki, bunun üçün əvvəlcədən imtahandan keçməlidirlər.Keçdikdən sonra onlara şəhadətnamə verilir və
verilən şəhadətnamələr Birləşmiş Krallıq tərəfindən tanınır.Əgər şəhadətnamə qiyməti A olarsa bu
qiymətlə univeritet təhsili almaq olar.Birləşmis Krallıqda məktəblər 3 qrupa bölünür:
1-Yerli təhsil orqanları tərəfindən idarə olunan ərazi məktəbləri
2-Dini təriqətlər tərəfindən açılmış könüllü məktəblər
3-Qrantlar tərəfindən maliyyələşən məktəblər.
Ümumi götürdükdə isə Böyük Britaniyada təhsil sistemi 5 qrupa bölünür.
1-Məktəbəqədər təhsil
2-İbtidai təhsil
3-Ümumi Orta Təhsil
4-Peşə təhsili və təlimi
5-Ali təhsil.
Birləşmiş Krallıqda məktəbəqədər təhsil sistemi icbar deyil.Və burda uşaqların yaşı 3-4 yaş arasında
dəyişir.Burada uşaqların bir qismi bağçalarda ibtidai təhsilə hazırlaşırlar.Digər bir qismi isə məktəb
nəzdindəki tədris proqramı əsasında hazırlaşırlar.Məktəbəqədər təhsildə uşaqlar əsasən
oxuma ,yazma ,eşitmə qabiliyyətlərini inkişaf elətdirilər.İbtidai təhsil isə krallığa daxil olan
şəhərlərdə fərqli yaşlarda olur.Belə ki ,İngiltərə Şotlandiya, Uels də yaş həddi 5 Şimali İrlandiyada
yaş həddi 4 yaşdan başlayır.Və təhsil müddəti 3-4 il bəzən 6-7 il uzadılır.İngiltərə, Şotlandiya ,Uelsdə
11 yaşdan icbari təhsilə yönəlirlər.Birləşmiş Krallıqda şagirdlər icbari təhsili 16 yaşdan tam orta
təhsili 18 yaşdan başa vururlar.Ümumtəhsil Orta Təhsil dedikdə, isə gimnaziya lisey peşə liseyləri
nəzərdə tutulur.Böyük Britaniyada ,birdə Özəl məktəblər fəaliyyət göstərir.Hansı ki, Təhsil
Nazirliyindən rəsmi olaraq qeydiyyatdan keçir.Ölkədə 2500 özəl məktəblər fəaliyyət göstərir ki,
burda ümumi şagirdlərin 7 faizi təhsil alır.Özəl məktəblər pullu olaraq fəaliyyət göstərirlər.Təbii ki,
hər ölkədə tədris sistemi o məktəbin verəcəyi kurrikulumdan asılıdır. Azərbaycanda Kurrikulum
sistemi oldugu kimi , Böyük Britaniyada da Kurrikulum sistemi vardır. Böyük Britaniyada
Kurrikulum 1992-ci ildə qəbul edilib.16 yaşına çatmış hər bir şagirdə bu kurrikulum əsasında dərs
keçirlər.Qanunda yenidən dəyişiklik edərək, 2008-ci ildə qərara alındı ki ,2013-cü ildə 17 2015-ci
ildə 18 yaşına çatmış şagirdlərə Milli Kurrikulum keçirilsin.Özəl məktəblərdə isə Milli Kurrikulum
tətbiq etmək məcburi deyil.Milli Kurikulumda əsasən keçirilən fənlər bunlardan ibarət olurriyaziyyat, təbiət, elmləri ,dizayn və texnologiya informasiya və kommunikasiya
texnologiyası ,tarix ,coğrafiya xarici dillər, musiqi ,incəsənət və fiziki tərbiyədir. İcbari Orta təhsili
bitirdikdən sonra Şəhadətnamə almaq üçün imtahan verirlər və aldıqları qiymət keçərlidirsə ,tam orta
təhsil ala bilər və ya kolleclərdə oxuya bilərlər.Şagirdlər bu mərhələni də uğurla keçdikdən sonra tam
orta təhsildə davam edirlər.Burda təhsil müddəti 1il olur.bundan sonra AS(Advanced Subsidiary
Level)əldə etmək üçün imtahan verməlidirlər.Əgər şagirdlər tam orta təhsili bitirdikdən sonra
universitetlərə qəbul olmaq istəyirlərsə ,o zaman, A-Level adlanan imtahan keçməlidirlər.Birləşmiş
Krallıqda tam və orta təhsili bitirdikdən sonra istədikləri peşə üçün peşə məktəblərinə müraciət edə
bilərlər.Burada ,onlar müxtəlif ixtisaslara yiyələnə bilərlər.Təbii ki, bu ixtisalara ancaq cavanlar
yiyələnmir.Onlarla bərabər yaşlılarda təhsil ala bilər.Ali Təhsilə gəldikdə isə Böyük Britaniyada ali
təhsil ibarətdir.
1-Bakalavriat
2-Magistratura
3-Doktorantura
Təhsil müddəti dövlət şəhərlərində ayrı vaxtlarda bitir.Belə ki ,İngiltərə ,Uels və Şimali İrlandiyada
3il davam edir.Bura aid olan ixtisaslar-tibb ,baytarlıq, hüquq və pedaqoji ixtisaslardır.Şotlandiyada
isə təhsil 4 il davam edir.Magistratura dərəcəsi 1 ilə, tətbiqi magistratura 2 ilə, doktorluq dərəcəsi 3
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ilə başa çatır.Bizdən fərqli olaraq, Böyük Britaniyada Ali məktəblərə hazırlıq kurslar vasitəsilə həyata
keçirilir.Və bu kurslara böyük önəm verilir.Belə ki hal- hazırda ölkədə 600 hazırlıq kursları fəaliyyət
göstərilir.Yetəri biliyi olmayan abituriyentlər universitet üçün hazırlaşır.Hazırlaşanların böyük
qismini əcnəbilər təşkil edir.Ölkədə 165-ə yaxın universitet və ali məktəblər var.Belə bir fikir də irəli
atmaq olarki ,Böyük Britaniyada təhsil Oksford və Kembric universitetlərinin açılmasıyla
başlayıb.Beləki ,Oksford, Kembric universitetləri 12 və 13-cü əsrlərdə Qlazqo, Aberden və Edinburq
universietləri 14 və 15-ci əsrlərdən fəaliyyət göstərir.Digər universitetlər isə 19 və 20-ci əsrlərdən
fəaliyyətə başlayıb.Ötən əsrin 60-cı illərində və 1992-ci ildə politexnik və ali təhsil müəssisələrinə
universitet statusu verildikdən sonra universietlərin sayı gözəçarpacaq dərəcədə artıb. Birləşmiş
Krallığın universietlərində illik təhsil haqqı 2009-2010-cu illərdə tədris ilində bakalavr üçün təhsil
haqqı 3225 ingilis funtu olmuşdur.Magistratura və digər təhsil pillələrinə görə təhsil haqqı yüksək
olur.İngiltərədə təhsilin idarə olunması təhsil üzrə dövlət katibi olur. Katib, əsasən, məktəb və
məktəbdənsonrakı təhsilə nəzarət edir. Dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən məktəblərin bir çoxu yerli
təhsil orqanlarının tabeliyindədir. Yerli Təhsil orqanların əsasən müəllimlərə maaşın verilməsini
təmin edir ,məktəblərin maddi- texniki təchizatı işini yerinə yetirir.Özünüidarəetmə sisteminə malik
olan dövlət məktəblərində bu işlə idarəedici orqanlar məşğul olur.İngiltərə, Şotlandiya və Uelsdə
təhsil xidmətlərinin bir qismi, mərkəzi hökümət vasitəsilə həyata keçirilir.Şimali İrlandiyada isə təhsil
xərcləri Təhsil Nazirliyi tərəfindən ödənilir.Əmək Ticarət və Sənaye departamentləri təhsil
proqramlarına maliyyə yardımı göstərirlər.İngiltərə Şotlandiya Uelsdə universitetlərə və digər ali
təhsil müəssisələrinə hökümət yardımı bu ölkəlrdəki Ali Təhsilə Yardım Şuraları tərəfindən həyata
keçirilir.Şimali İrlandiyada yardım isə Yardım Şurası ilə birbaşa Təhsil Nazirliyi tərəfindən edilir.Ali
Təhsil müəssisələri kommersiya qurumları üçün tətqiqatlar aparmaq məsləhətlər vermək
xidmətlərindən müəyyən qəədər yaralanırlar.Sonda isə bu iki dövlətin ali təhsil sistemini müqayisə
etmək istədim.Belə bir fikir demək olar ki ,hər iki dövlətin müqayisəsi ilk olaraq onun tarxixindən
başlayır.Beləki ,Azərbaycanda təhsil 7-ci əsrdə yaranmışdır.Və uzun bir yol keçərək bu günə qədər
gəlmişdir.Bu müddət ərzində Azərbaycanda ilk olaraq təhsil nə qədər səssiz qarşılansa da, sonrada
cox təsirlərə məruz qalmışdır.Bu problem özünün en yüksək zirvəsini SSR zamanında yaşadı.O
ərəfələrdə olan müharibələr proseslər təhsildən yan keçmədi.Digər mühim məsələlərdən biridə ölkədə
Azərbaycan dilini sıxışdırıb çıxartmaq istəyirdilər.Müqabilində ruslaşdırma siyasəti öz əksini
tapırdı.Amma çox keçmədi ki ,SSR dağıldı.Yerinə ölkələr sərbəst qaldı-müstəqilləşdi.Bunlardan biri
də Azərbaycan oldu.Ölkə başçısının qərarı və düzgün siyasəti ilə tənəzzülə uğramak istəyən təhsili
dirçəltdilər.Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Krallığında isə dünya müharibələri və xüsusəndə
20-ci əsrin ikinci yarsından olan tənəzzül təhsili də özü ilə bərabərində süquta ugratdı.Amma sonralar
düzgün siyasət yenidən dirçəltdi.Diqqət olunası digər məsələlərdən biri isə, Azərbaycanla Böyük
Britaniya sistemindəki qanunlar və onun əsasnamələridir. Hər iki dövlət almış oldugu qərarlarla və
aəsasnamələrlə təhsildə bəzi dəyişikliklər əldə etdi.Azərbaycan Respublikasında ki, dəyisiklik
təhsilin 6 yerə bölünməsinə səbəb oldu.Daha sonra son qərarla 5 yerə bölündü- ibtidai, ümumi ,orta
peşə təhsili və təlimi tam orta və ali təhsil.Bunun müqabilində ali təhsil də 3 qrupa bölündü:Böyük
Britaniya sistemində isə ayrı illərdə alınmış qərara əsasən 5 qrupa bölündü.Bizdə qeyri-orta təhsil
oldugu halda Böyük Britaniyada bu təhsil sistemi mövcud deyil.Və sonda bizdə icbari təhsil
yoxdur.Bizdə 6-7 yaşdan etibarən uşaqlarımız şagird kimi oxuduqları üçün Böyük Britaniyada
müəyyən yaş qruplarında oxuya bilirsən.Sonda biz Tam Orta təhsildə imtahan verərək şəhadətnamə
alırıq ,amma Böyük Britaniyada hər mərhələdə müəyyən imtahandan keçməlisən.
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Comparatively analysis of modern training methods
(Azerbaijan’s and Britain’s education system)
Simuzar Rustamli

Summary
The main purpose of article is about Azerbaijan’s and Great Britain’s education.At the same
time,information had been given about these two countries.At the end of article had been compareted.

Cравнителный анализ современных методов обучения
(Азербайджанская и Британская система образивания)
Simuzar Rustamli

Резюме
Суть этой стаьти рассказываеть об образование двух госудазств.Но и также здесь есть
информация об разнице двух ггосударств и об сравнение между них.
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Renessansa keçid dövründə Avropa ədəbiyyatının yeni mövzu, məzmun
və forma-janr xüsusiyyətləri
Səmədli Ülkər Yaqub qızı
Odlar Yurdu Universiteti
XIII əsrdə Renessans dövrünə keçidin əlamətləri bir çox Avropa ölkələri üçün, o cümlədən
İngiltərə üçün səciyyəvi idi.
İtaliyada bu mədəni hadisənin geniş intişar tapması kommuna şəhərlərinin varlanması,
şəhərlərdə feodallara qarşı mübarizənin kəskinləşməsi, xalq kütlələrinin ictimai-mədəni həyata
cəlb olunması ilə bağlı idi. XII əsrin sonlarında azad şəhərlərdə digər Avropa ölkələrindən
fərqli olaraq yeni mədəniyyət yaranırdı ki, bu da bəlli olduğu kimi kapitalist ictimai əlaqələrinin
təşəkkülü ilə bağlı idi. İdeya sahəsində xristian dininin nüfuzuna xələl gətirməyən şəhər
sənətkarları bədii əsərlərdə öz dünyəvi mənafe və ideallarını ifadə edirdilər. XIII əsrin
sonlarından başlayaraq İtaliyanın və Avropanm digər ölkələrində inkişaf sürəti bir-birindən
fərqlənir. İtalyan şəhərləri və ilk növbədə Florensiya kapitalist münasibətlərinin son dərəcə
coşğun inkişaf etməsi nəticəsində kəskin şəkildə irəli çıxırlar. Məhz şəhərlərdə prinsipial
şəkildə yeni səciyyə daşıyan Renessans mədəniyyəti üçün milli zəmin yaranır. Renessans
dövrünün ərəfəsi artıq gələcək böyük dirçəlişin estetik və etik ideallarını tarixən hazırlayırdı.
Renessansa keçid dövrünün ən mühüm cəhətləri öz əksini daha ətraflı şəkildə «yeni şirin
üslüb» poetik məktəbində tapırdı. «Şirin üslüb» Boloniya şəhərində meydana gəlmiş, XIII əsrin
sonlarında Florensiyada formalaşmışdır. Çox güman ki, bu poetik məktəbin adı Dante ilə
bağlıdır: o, özünün «Ziyafət» əsərində «Şirin şerlər»dən danışır ki, «İlahi komediya»da bu
üslubun yığcam tərifini verir.
«Yeni şirin üslüb»u yeni dövrün poeziyası ilə bağlayan ən mühüm cəhət müxtəlif yaradıcı
fəaliyyətlərin bir poetik məktəb ətrafında birləşməsi ilə bağlıdır. «Şirin üslub»də nəzərə çarpan
əhəmiyyətli yenilik bu məktəbin poetik və bədii üslubudur. «İlahi komediya»nın dili məhz bu
poetik məktəbin nümayəndələri tərəfındən hazırlanmışdır.
İtaliyada əsası qoyulan, mədəni bir yüksəliş, ədəbiyyat və incəsənətdə coşqun bir sıçrayış
yaradan Renessans, yəni İntibah İngiltərəyə də siyarət etdi. Ümumən Qərb Renessansı
ədəbiyyatının əsas ideya-bədii istiqaməti ingilis ədəbiyyatında da özünəməxsus şəkildə təzahür
etdi.
Renessans ərəfəsi dövrünün keçid xarakteri, dünya ədəbiyyatının formalaşmasında yeni
mərhələ kimi özünün ən dolğun ifadəsini Dantenin yaradıcılığında tapmışdır. Böyük tarixi keçid
mərhələlərində bir qayda olaraq qüdrətli şəxsiyyətlər meydana çıxır.
Dante 1285-ci ilin may ayında Florensiya şəhərində anadan olmuşdur. O, zadəgan nəslinə
mənsub olsa da, qvelflərdən idi. Florensiyada isə məlum olduğu kimi, qvelflərin arxasında xalq
kütlələri durmuşdu. 1293-cü ildə Florensiyada «Ədalətin təşəkkülçü» adlı sənəd qəbul olundu.
Bu, o dövrkü Avropada on demokratik konstitusiya idi. Dantenin gəncliyi qvelf respublikasının
çiçəklənməsi ilə bir vaxta düşür. Dante varlı deyildi, lakin yaxşı təhsil almışdı və çox güman
ki, Boloniyada hüquq məktəbində oxumuşdu. Amma gənc Dante hər şeydən artıq poeziya
vurğunu idi. İlk əsərlərində şair «Siciliya ədəbi məktəbini» təqlid edirdi. Onun hətta müəyyən
mənada, yetkin əsəri sayıla bilən «Yeni həyat»da bu məktəbin təsirinin izləri duyulur. Lakin
tezliklə Dante «şirin üslub»a keçdi və tanınmış şair Kavalkantinin təsiri altında bir neçə şer
yazdı, amma tezliklə öz səsini, öz nəfəsini, öz mövzusunu tapdı. «Şirin üslub» ədəbi məktəbinin
ən mühüm əsəri Dantenin «Yeni həyat» əsəri oldu. Bu əsərdə «yeni üslub» təkcə inkişaf
etdirilmir, müəyyən mənada da dəf olunurdu.
«Yeni həyat» əsərində Dante, gənc florensiyalı Beatriçe Portaniyə böyük məhəbbətindən söhbət açır.
Qadın vəfat edəndə heç 25 yaşı da tamam olmamışdı. Dante «Yeni həyat» əsorini 1292-ci və ya 1293-cü
illlərdə yaratmışdır. Əsər haqqında danışanda Dante məhəbbəti nəzərdə tuturdu.
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Tədrisdə aktiv dinləmə və oxu startegiyasının inkişaf etdirilməsi
Vahabzadə Gülnamə Həbib qızı
Odlar Yurdu Universiteti
Açar sözlər: metodika, dil bacarıqları, müasir metodlar, motivasiya, dərs vəsaitləri;
Key words: methodology, language skills, modern methods, motivation, handouts;
Ключевые слова: методика, языковые навыки, современные методы, мотивация,
раздаточные материалы
Xarici dilin tədrisi digər fənnlərin tədrisindən özünün spesifikliyi ilə seçilir. Bu xüsusilik
xarici dilləri tədris edərkən yaranan mövcud fikirləri yeni işarələr sisteminə çevirməyə kömək edir.
Digər xüsusiliyi isə dərslərin daha əvvəl qazanılılmış biliklərə əsaslanmasıdır ki, bununla da fənlər
arasında olan zəncirvari əlaqələrin daha da sıxlaşmasına və dəqiq fənlərə yaxınlaşmasına səbəb olur.
Xarici dillərin tədrisi zamanı tələbələrin dil komponentlərinin (təlləfüz, qrammatika, lüğət) və dil
bacarıqlarının (dinləmə, yazı, oxu və danışıq) inkişaf etdirilməsi diqqət mərkəzində durur. Xarici
dillər öyrədilən zaman ilk növbədə yeni sözlərin kontekstdən öyrənilməsinə (sözlərin düzgün
tələffüzü və cümlədən düzgün istifadə qaydaları ( minimum qrammatika)) və oxu bacarıqlarının
inkişaf etdirilməsinə (bu həm də yazı bacarığının təkmilləşməsinə kömək edir) daha çox diqqət
yetirilməlidir. Hər hansı bir dili danışmaq üçün müəyyən dərəcədə söz bazasına ehtiyac olduğunu
nəzərə alaraq həmin sözləri bilmədən bu dildə ünsiyyət qurmaq o qədər də uğurlu alınmır.
Xarici dili öyrənməyə yeni başlayan tələbələr bir çox çətinliklərlə rastlaşırlar, və bu hal onlarda dil
öyrənmək üçün mövcud motivasiyanı aşağı salır. Tələbələr öyrəndikləri dildə fikirlərini izah edəcəyi
zaman qrammatik və fonetik cəhətdən səhvlər edə biləcəklərini düşünür və bu səbəbdən də onlar
xarici dil öyrənməkdə çətinlik çəkirlər. Bəzən bu hal dilə olan marağın azalmasına gətirib çıxarır.
Tələbələr bu kimi fikirlərə əsaslanmayaraq dili öyrənməyə və danışmağa davam etməlidirlər. Dərs
ilinin əvvəlindən başlayaraq müəllimlər tələbələrdə motivasiyanı yüksək tutmaq üçün müxtəlif tipli
oyunlar keçirirlər. Motivasiya yaratmaq üçün olan bu cür oyunlardan (“icebreakers”, “classbuikding”
activities) “başla” (“bellwork/do now”) və s.-ni misal çəkmək olar. Bu tipli strategiyalardan istifadə
etməklə sinifdə
müsbət atmosfer yaratmaq və tələbələri həvəsləndirmək üçün işlərini
qiymətləndirmək lazımdır. Onlara “çox yaxşı iş bacardın”, “ test nəticəndən də bəllidir ki,sən
həqiqətəndə çalışmısan” bu kimi ifadələri deməklə tələbələrin fənnə olan marağını daha da artırmaq
mümkündür.
Xarici dildə ünsiyyət bacarığına yiyələnmək üçün dərslərdə mümkün qədər çox xarici dildə
danışılmalıdır. Bu eyni zamanda tələbələrin dinləmə bacarığını inkişaf etdirir. Xarici dil tədirisinin
effektiv olması üçün müəllimlər öyrənənlərə dil bacarığlarını inkişaf etdirmək üçün köməklik edirlər.
Öyrənələrə verilən tapşırıqlar və ya müəllimlərin gətirdikləri dərs vəsaitləri dinləmə, oxu, yazı və
danışıq kimi dil bacarıqlarının inkişafında böyük rol oynayır. Müəllim tələbələrin dil bacarıqlarının
sürətli bir şəkildə irəliləyiş göstərməsi üçün onların öz ana dillərindən daha çox öyrədilən dildən
istifadəsini təmin etməlidir. Bu öyrənələrin həm dinləmə, həm də danışıq bacarığını inkişaf etdirir.
Müəllimlər tələbələrin xarici dildə səlist bir şəkildə ünsiyyət qurmaları üçün dərs zamanı həmən dildə
mümkün qədər çox effektiv olan vasitələrdən istifadə etməlidir. Bu vasitələrdən biri də tələbəlrin
cütlər şəklində işləməsidir. Cütlərlə işin hər hansı formasına (yaz-paylaş, çək – paylaş , dinlə – soruş,
düşün – paylaş, sual – cavab və s.) keçməzdən əvvəl tələbələrə düşünmək və fikirlərini toplamaq üçün
vaxt verməkdə fayda vardır. Bunun üçün “think time” adlandırılan iki üç dəqiqəlik vaxt ayrılır ki,
onlar fikirlərini cəmləyib verilən tapşırığa hazırlaşa bilsinlər. Cütlərlə iş uğurlu alınan hallarda
tələbələri tədricən iki-iki, üç-üç və dörd-dörd qruplarda birləşdirmək, onlara müvafiq qrup halında
tapşırıqlar vermək, eyni zaman kəsiyində onların diqqətini dərsə cəmləmək lazımdır. Tələbələri
“debat, rollu oyun, problemli situasiya və s.” sövq etmək onların dil bacarığlarının inkişafına gətirir
çıxarır. Dərs zamanı bu cür qrup işləri şagirdlər arasında əlaqələrin yaranmasında mühüm əhəmiyyət
daşıyır. Belə ki, onlar oxuduqlarından 10%, eşitdiklərindən 20%, gördüklərindən 30%, eşidibgördüklərindən 50%, başqaları ilə müzakirələrindən 70%, şəxsən təcrübədən keçirdiklərindən 80%,
kiməsə öyrətdiklərindən 95% öyrənirirlər .
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Xarici dilin effektiv bir şəkildə öyrənilməsi və öyrədilməsini təmin etmək müasir tədris sisteminin
qarşısında duran əsas vəzifələrdən biridir. Xarici dilin öyrənilməsinin intensivləşdirilməsi müasir
tədris metodologiyasının və texnoloji avadanlıqların – kompüter, audio-video texnikalarının, elektron
vəsaitlərin müntəzəm istifadəsini tələb edir. Müasir dövrdə bu kimi texnikalar xarici dilin
öyrənilməsində mühüm rol oynayır. Xüsusi ilə də, müəllim öyrənələrdə dinləmə və oxu bacarıqlarının
təkmilləşməsində bu avadanlıqlardan istifadə etməsi daha məqsədəuyğundur. Məsələn, dərs zamanı
gətirilən tapşırıqlar, aparılan araşdırmalar, şagirdlərin dinləmə və oxu bacarğlarının inkişafı üçün
dinlənilən audi – video, texnoloji avadanlıqlar onların xarici dil öyrənməsində başlıca rol oynayır.
Dərs vəsaiti olaraq audi-video texnikasından istifadə etmək, danışaraq göstərə bilmək tələbələrdə
dərsə maraq oyadır. Bu bir həqiqətdir ki, tələblərdə dərsə maraq olmaqdıqda onlar “oxuya bilmirəm”,
“başa düşmürəm” kimi ifadələrdən istifadə edirlər. Belə hallarda müəllim tələbələrdə dərsə maraq
yaratmaq üçün onlar arasında oyunlar təşkil etməli, Microsoft Office proqramında dərsə aid maraqlı
slaydlar hazırlamalı, onların dinləmə bacarığlarının təkmilləşməsi üçün audi-videolardan istifadə
etməli, oxu materialları gətirməli və tələbələrin dərsi mənimsədiklərindən əmin olduqdan sonra onlar
arasında yarış keçirtməli, ən sonda isə onları qiymətləndirməlidir.
Xarici dili tədrisində tələlələrin dinləmə bacrığını inikişafı üçün müəllimlər xarici dildə ünsiyyət
qurmalıdırlar. Bu zaman tələblərdə dinləmə bacarığı inkişaf etməklə yanaşı danışıq qabiliyyəti də
inkişaf edir. Tələbələr müəllimin nitqində qrammatik cəhətdən düzgün danışıq qaydasını öyrənirlər.
Dinləmənin 3 forması var:
1. Dinləmədən əvvəl;
2. Dinləmə zamanı;
3. Dinləmədən sonra
Dinləmədən əvvəl, müəllim tələbləri dinləyəcəkləri materialı daha yaxşı mənimsəmələri üçün
hazırlayır. Onlara nəyə qulaq asacaqları barədə qısa məlumat verir. Dinləmə zamanı nə edəcəkləri
barədə onları məlumatlandırır.
Dinləmə zamanı tələblər fikirlərini toplayıb, audioya qulaq asırlar, verilən tapşırıqları yerinə
yetirirlər. Dinləmə zamanı tapşırıqlar müxtəlif ola bilər, məsələn, boşluqları doldurmaq, mətnin
suallarına cavab vermək, doğru-yanlış və s.
Dinləmədən sonra isə müəllim tələbərə verilən tapşırıqları yoxlayayır, onların tam anladığı və
çətinlik çəkdiyi məqamları aydınlaşdırır.
Verilən auido-səs tələblərdə danışıq və anlama qabiliyyətinin inkişafına yol açır. Həmin tipli
tapşırıqlara qulaq asarkən onlar sözlərin tələffüz formasına diqqət yetirməlidirlər. Bu zaman
öyrənənlərdə oxu bacarığı və düzgün tələffüz etmə bacarığı formalaşır. Dinləməni inkişaf etdirmək
üçün müxtəlif yollar vardır. Xarici dildə danışanlara qulaq asmaq, o dildə kinolara baxamaq, musiqiyə
qulaq asmaq, həmin dili tədris edən müəllimlər ilə ünsiyyətdə olmaq və s. Dil öyrənərkən tələbələr
edə biləcəkləri yanlışlardan çəkinerək ünsiyyətdən qaçmamalıdırlar. Müəllim onlara səhv etdikləri
təqdirdə daha yaxşı öyrənəcəklərini və yadda saxlayacaqlarını izah etməlidir. Öyrənmək təbii ki,
müəyyən vaxt və əmək tələb edir. Dil bacarıqlarının inkişaf etməyi effektiv metodlarla bu işi
əyləncəli və maraqlı şəkildə həyata keçirmək daha səmərəli və bəhrəli olar. Həm tələbələrin dilə
olan marağı artmış olur, həm də ki, dil öyrənmiş olurlar. Bunun üçün öyrənələrə dərs və dərsdənkənar
məşğələlərədə aşağıdakıları görmək məsləhətdir: xarici dildə kitablar oxumaq, kinolara baxmaq,
sadə yazılardan, uşaq kitablarından istifadə etmək. Bütün bunlar ona xidmət edir ki, oxu prossesi
həvəslə həyata keçir və qarşılaşdıqları hər sözü lüğətdən axtarmaq məcburiyyətində qalmırlar və
oxuduqca məlum sözlərdən ümumi məna çıxarmaq bacaığına yiyələnirlər. Vacib hallarda yeni sözləri
aid olduqları ifadələr qrupundan düzgün mənanı anlamaq üçün lüğətə baxmaq məqbuldur. Bu zaman
öyrənənlərdə yaranan çətinliklər aradan qalxmış olur, həm də sözləri düzgün oxuma və tələffüz
formalaşır. Və bu yolla öyrəndikləri sözlər yadlarında daha yaxşı qalacaq.
Oxu bacarığını inkişafını istəyiriksə, tələbələrə oxu materialları vermək, yadaki, onlara dili sadə olan
kitablar məsləhət görmək olar. Xarici dildə kitablar oxuyarkən onlar mənasını bilmədikləri çoxlu
sözlərlə qarşılaşır və həmin sözləri araşdırıb öyrənirlər. Oxumaq onlarda qrammatik cəhətdən düzgün
cümlə qurmağı, xarici dildə olan söz sırası ilə tanış olurlar. Müəllimlər tələbələrə səsli oxumağı
məsləhət görürlər. Çünki, oxuyarkən onlarda həm oxu , həm dinləmə, həm də danışıq bacaığı inkişaf
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edir. Oxumaq insanlar ilə ünsiyyətə kömək edir. Oxumaq təkcə savadı deyil, həmdə danışıq bacarığını
təkmilləşdirir. Öyrənənlərə oxu bacarığını inkişaf etdirmək üçün onlara oxu materialları yada bədii
kitablar məsləhət görülür. Oxumağın bir çox üstünlükləri vardır. Məsələn, oxumaq yaddaşı və
düşüncəni inkişaf etdirir. Verilən materialı oxuyarkən həm düzgün oxuma forması öyrənilir, həm də
düşüncə tərzi təkmilləşdirilmiş olur. Oxuma bacarığı tələbələrdə öz güvəni gücləndirir. Öyrənənlərdə
oxuyərkən özünə inam yüksək dərəcədə olduqda onlar daha sərbəst oxuyur və səhv etməkdən
qorxmurlar.
Son illərdə oxu bacarığı daha çox diqqət mərkəzinə çəkilib. Bir çox linguistlər və psixolinguistlərin
buna mövqeylərdən yanaşıblar. “Oxumaq düşüncə, anlamaqdan ibarıt kompleks bir fəaliyyətdir.
Dinləmə, danışıq və yazı bacarığı oxumanın özəyini təşkil edir. Misal olaraq, xarici dil dərsində
müəllim tələbələrlə ünsiyyət quraraq öyrənənlər üçün müxtəlif oxu materialları gətirərək onların həm
danışığını, həm də oxu bacarığını təkmilləşməsinə kömək edə bilər.
Bir sıra metodistlər oxumanın iki mərhələdən ibarət olduğunu bildirirlər. Ilk mərhələ də şifrələmə,
ikinci mərhələ də isə anlamadır. Ilkin mərhəldə öyrənələrdən səsli oxumanı tələb edirlər çünki,onlar
oxuduqları mətn ilə tanış olmalıdırlar. Ikinci mərhəldə isə öyrənənlərdən verilən materialı
mənimsəmələri üçün yenidən oxumaları tələb olunur. Oxu prossesi kommunikasiyanın ən interaktiv
formalarından biridir. Oxu yazıçı və oxucu arasında olan bir ünsiyyət vasitəsidir.
Oxuma prossesinin modelləri mətni oxuya bilən ideal oxucu modelləridir. Son iyirmi ildə Top-down,
Bottom-up kimi oxuma prossesində interaktiv metodlardan istifadə ediıməsi təklif edilmişdir.
Bottom-up modelində tələbə ilk öncə hərfələrdən səslərə, sözlərdən mənaya diqqət etməlidir. Bu o
deməkdir ki, oxucu fonemləri, qrafemləri və sözləri şifrələndirir və ondan mətni anlmağa çalışır.
Burada oxucu söz və cümlələrə diqqət yetirərək onlar arsındakı mənanı anlamağa çalışır. Bottom –
up modeli üç hissədən ibarətdir. Birinci hissədə, səslər və hərflər; ikinci hissədə sözlər və üçüncü
hissədə isə məna öz əksini tapır. Bu baxımdan oxucu bottom – up metodundan istifadə edərkən ilk
öncə hərflərdən başlayır sonra sözlərə keçir ən sonda isə mətnin mənasına nəzər yetirir.
Top-down modelində oxucu oxuduqları material haqqında ilkin məlumat alır və bu onları
oxuycaqları materiala hazırlayır. Top-down modelində tələbələr mətnin quruluşu ilə tanış olurlar və
burada əsas məqsəd verilən mətni anlamaqdır. Yəni bu modeldən istifadə edən tələbə daha çox
faydalı məlumatlar əldə etmiş olur.Top-down modeli də üç hissədən ibarətdir. Birinci hissədə, fonem,
grafem hərflər və səslər arasında olan əlaqə; ikincisi, sintaksis, dil modeli, üçüncüsü isə mətnin
strukturdur. Bu modellərdən görünür ki , xarici dilin tədrisində oxu bacarığı mütləqdir. Çünki bir dil
bacarığının inkişafı digər dil bacarığlarının inkişafı deməkdir. Əgər oxu bacarığını inkişaf
etdirməklə,dinləmə, yazı və danışıq bacarığınıda inkişaf etdirməkolar. Müsair dövürdə bu
bacarıqların inkişafı üçün müxtəlif yollar mövcudur.
Tədrisdə oxu bacarığının iki forması vardır: 1. Sinifdənxaric oxu və 2. Dərs materiallarının oxunması.
Sinifdənxaric oxu da əsas şərt öyrənənlərin başa düşəcəyi oxu materialı oxuması onların bu yolda
uğurlu olmasına gətirib çıxarır. Əgər onlar oxu prossesində hər sözü başa düşməyə səy göstərsələr,
onda bu oxu prossesi onlara zövq verməyəcək və bu zaman onlar ancaq sözlərə fokslanacaqlar.
Sinifdənxaric oxu dil öyrənmənin bir yoludur və bu oxu dərsliklər də və bədii ədəbiyyatda ola bilər.
Hər iki halda tələbədə bu oxu bacarığı inkişaf etdirir. Birinci halda həm öyrənir, həm də düzgün
tələffüz normalarına riayət edir, ikinici halda isə, həm bədii ədəbiyyatlar oxuya - oxuya söz sırasının
rəngarəngliyinə, həm də qrammatik cəhətdən cümlə quruluşuna diqqət edir.
Sinifdənxaric oxu prossesini yaratmaq üçün ilk öncə tələbələrə təklif edə biləcəyimiz uyğun kitablar
olmalıdır. Bəzən bu kitablar kitabxanalarda olur, bəzən isə satışdan əldə etmək lazım gəlir. Ən gözəl
halda müəllimlər tədris müəssələrində bu kitabları tələbələr üçün təşkil etmələridirlər. Müəllimin
sinifdənxaric oxu dərsindəki rolu əhəmiyyətlidir. Əksər tələbələr başqasının həvəsləndirməsi
olmadan sinifdənxaric oxu materiallarını oxumurlar, müəllimlər onlara motivasiya verirlər.
Müəllimin oxu acarı\ının inkişafında ki, rolu danılmazdır.
Sinifdənxaric oxu yanaşması oxu bacarığlarını təkmiləşmək üçündür. Burada öyrənənlərin qarşısında
heç bir şərt qoyulmur. Məsələn, ucadan oxumaq, sürətli oxumaq, asta oxumaq və s. Bu oxu növündə
tələbə öz istəyinə görə oxuyur. Tələbə istəyindən asılı olaraq asta, sürətli və yaxud ucadan oxuya
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bilər. Bu oxu növündən əlavə dərsliklərdə verilən mətnlərin oxunması vardır ki, bu iki oxu yanaşması
arasında fərqliliklər mövcuddur.
Əksər müəllimlər öyrənənlərin dil bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün müxtəlif üsullardan istifadə
edirlər.. Intensive oxuma bu oxu yanaşmasında müəllim gətirdiyi oxu materialında öyrənənlrin
diqqətini cəlb etməlidir. Onlara oxu materialları verilməmişdən qabaq təlimatlar göstərilməlidir.
Intensiv oxu yanaşmasında müəllimlər tələbələri oxuya cəsarətəndirməlidirlər. Onlara ilk öncə
materialı ümumi məlumat üçün oxumalarını tapşırılır, bilmədikləri hər sözlərə diqqət etməmələrini
söylənilməlidir. Müəllimin tələbələrə gətirdiyi oxu materialı haqqında aydın təlimat verməlidir və
verilən materialın əsas məqsədinin nə olduğunu izah etməlidir. Oxu materialı verildikdən sonra
onlara müəyyən vaxt verilir və vaxt tamam olduqdan sonra material öyrənənlərdən soruşulur. Bəzən
onlar oxu materialını tək oxumaqları tapşırılır və bu zaman tələbə bu tapşırığı yerinə yetirmək üçün
onu ayrıca bir yerdə əyəşdirilir. Tələbələr oxu materialı tapşırığını bitirəndən sonra müəllim onların
işlərinə fikir bildirir. Oxu materiallarının yoxlanması müxtəlif yollarala həyata keçirilir. Məsələn
yazılan cavabları müqayisə etməklə, yadaki tələbələri qruplara bölərək onlardan cavabaları
soruşmaqla həyata keçirilir.Bəzəndə onlardan düzgün cavabı oxu materialı üzərində göstərmələrini
istəyinilir çünki bəzi hallarda tələbənin yanlış cavab verməsi mümkündür. Bununla doğru cavab və
onun tapılması yolu onlara izah olunduqda bu onların növbəti dəfə bu tipli tapşırığı həll etməsini
daha da asanlaşdırır. Tələbələrə səhvlərini göstərdikdə onlar hansı hissəni zəif bildiklərini fərqinə
varırlar və həmin zəifliklər üzərində işləyərək onu təkmilləşdirirlər vən övbəti dəfə gətirilən oxu
materiallarında daha diqqətli olmağa səy göstərirlər. Tələbələrə verilən tapşırığı yoxladıqdan sonra
müəllim bu barədə fikrini bildirir. Müəllimin fikir bildirməsi vacibdir. Müəllimlər çalışmalıdırlar ki,
negativ fikirlər bildirməsin çünki bu tələbələri ruhdan sala, fənnə olan marağları azada bilər. Bu
səbəbdən müəllim tələbələrin tapşırıqlarına fikir bildirərkən düzgün söz seçimi etməsi
məqsədəuyğundur. Bu oxu yanaşması tələbələrə düzgün tələffüzü təkmilləşdirir, həm intonasiya ilə
oxumağı öyrədir , həm də ki, xarici dilin cümlə strukturu ilə tanış olurlar.
Dinləmə dil bacarığını inkişaf etdirmək üçün ən çətin bacarıqlardan biridir. Dinləmə insanların
gündəlik həyatında böyük əhəmiyyət daşıyır. Xarici dil öyrənərkəndə dinləmənin rolu danılmazdır.
Əsasən də təhsil ocaqlarında xarici dil tədris edilməsi tələbələrin dil haqqında heç bir məlumatı
olmadan mütəmadi olaraq bu dilə müəllimlərin izhalarına, məruzələrinə qulaq asmaları onlar üçün
yeni və maraqlıdır. Mütəmadi olaraq xarici dilə qulaq asanda onlarda ilkin biliklər formalaşır. Bu
səbəbdən dinləmə dil öyrənməsində xüsusı yerə malikdir. Xarici dilin tədrisində dinləmə asan
bacarıq sayılmır. Çünki tələbələr xarici dili tədris edən müəllimlərə diqqətlə qulaq asmalıdırlar ki,
onların nə demək istədiklərini anlasınlar. Bu təkcə müəllimin nitqinə qulaq asmaqla deyil, xarici
dildə hər hansı bir televizya verlişinə yada bir radioya qulaq asamaqlada həyata keçirilə bilər.
Dinləmə bacarığı ən çox istifadə olunan və komunikasiyada vacib olan bacarığdır. Dinləmə
bacarığında tələbələr yanlız səslərə diqqət etməli deyil, dinləyərkən deyiləni başa düşməli və dili hiss
anlamalıdırlar.
Bu bacarığı tələbələrdə digər dil bacarığlarının inkişafına da təsirini göstrərir. Bu bacarığın inkişafı
tələblərdə ilk öncə analmanı və ünsiyyət qurma bacarıığını təkmilləşdirir. Ona görə də dinləməni
inkişaf etdirmək üçün bir çox səbəblər vardır. Ilk səbəb odur ki, tələbələr orta məktəbdən ana dildə
dinləmə bacarığını inkişaf etdriməlidirlər ki, bu da onların gündəlik ünsiyyət prosesində uğurlu
olmalarına gətirib çıxarır. Ikinci səbəb odur ki, tələbələr nə qədər ki, gündəlik dinləmə prosesində
aktiv olarlarsa, ikinci xarici dili öyrənmə prosesi də bir o qədər uğurlu olacaqdır.
Çox vaxt dinləmə bacarığını passiv olaraq qeyd edirlər. Amma bu yanaşma düzgün sayılmır, çünki,
dinləyici öz bütün fikrini deyilənə yönəldir. Bu səbəbdən dinləmə prosesini passiv hesab etmək doğru
deyil. Eşitmə passiv bir hal olaraq düşünülə bilər amma dinləmə həmişə aktiv prosesdir. Dil
öyrənərkən dinləmə bacarığını inkişafı vacibdir, çünki öyrənənlər dinləməsələr heç nə
öyrənməyəcəklər. Dinləmə və anlama bacarığı bir çox sayda məsələləri əhatə edir, bəziləri dili
öyrənərkən bəziləri isə öncədən qazanılmış biliklərə əsaslanır. Dinləmə prosesində iki cür məlumat
prosesi vardır:
1. Linqvistik
2. Qeyri-linqvistik
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Bu iki məlumat prosesi eyni dərəcədə əhəmiyyət kəsb edir. Bildiyimiz kimi linqvistik yanaşmanın
müxtəlif aspektləri vardır, bunlar arasında fonologiya, leksika, semantika və qrammatikadır. Qeyrilinqvistik yanaşma isə mövzu koneksti əhatə edir. Yəni dünyada edilən bütün ünsiyyətlər qeyrilinqvistik biliklərə aid olur. Qeyri-linqvistik biliklər tələbələrə keçilərkən belə bir sual meydana çıxır
ki, bu bilik tələbələrə necə yararlı ola bilər və tələblər bu biliklərdən nələri öyrənə bilərlər. Bu zaman
qeyri-linqvistik barədə iki fikir ortalığa çıxır və bu da onun necə faydalı olduğunu aydınlaşdırır. Bu
fikirlər bottom-up və top-down formalarıdır. Danışıqları dinləmək və anlamaq bir sıra mühüm
prosesləri tələb edir. Bu proseslər linqvistik və əvvəldən qazanılmış biliklərə əsaslanır. Dinləmə çox
prosesləri əhatə edən fəal bacarıq kimi qiymətləndirilmişdir.
Bottom-up müəllimlər tərəfindən ən çox istifadə olunan və dil səviyyəsi aşağı olan öyrənənlərdə
dinləmə bacarığının inkişafında mühüm rol oynayan dinləmə strategiyalarından biridir. Bu
strategiyada öyrənənlərə dilin ən kiçik vahidi olan fonemlərdən başlayaraq heca, söz, daha böyük
vahidlər dinləmə vasitəsi ilə tədris olunur. Bu startegiyanın tam əksi olan top-down da isə mətn,
dialoq, cümlənin məzmununu mənimsəmək öyrənənlərdən tələb olunur. Bu strategiya dil səviyyəsi
yüksək olan tələbərdə daha uğurlu nəticələr göstərir.
Dinləmə bacarığının iki forması vardır: 1. Öyrənənlərin öz asudə vaxtlarında məşğul olduqları
dinləmə, 2.Dərs zamanı dinlənilən material.
Tələblərin dərsdən kənar vaxt ayırdıqları dinləmə asudə vaxtlarını keçirmə formalarından biridir. Bu
tip dinləmənin dərs zamanı tədris olunan materialla əlaqəsi olmaya bilər. Öyrənənlərin qulaq asdıqları
bu materiallar müxtəlif növ mətnlər, audiolar, mahnılar, kinolar və s. ola bilər. Belə ki, bu tip
dinləmədə müəllimin yönləndirməsi olmadan tələbələr materila qulaq asa bilərlər. Onlar dərsdə artıq
tədris olunmuş materiala bir daha qulaq asa bilərlər. Tələbələrin dinləmə bacarığlarını daha inkişaf
etməkdən ötrü öyrənmək istədikləri dildə altyazılı filmlərə baxmaları məsləhətlidir. Filmlərdə keçən
altyazılar filmin məzmununu onlar üçün aydınlaşdırır. Tələblərin dinləmə qabiliyyətini inkişaf
etdmələri üçün dərs planı ilə yanaşı müxtəlif mövzularda bir sıra tapşırığlar verilir. Onlar həmin ev
tapşırığını səs yazma ilə qeydə alır, əlavə olaraq məzmununu qısaca izah edir və onu çətinlik
dərəcəsinə uyğun olaraq qiymətləndirirlər. Tələbələr dinləmə zamanı müxtəlif aksentlərlə tanış olur,
bu da onların danışıqlarının daha təbii səslənməsinə köməklik göstərir. Tələbələr nə qədər çox video
və mahnılara qulaq asarlarsa, o qədər tez dil qabiliyyətlərini inkişaf etdirə bilərər.
Dərs zamanı dinlənilən material dərsdən kənar materialdan tamamilə fərqlənir. Bu cür dinləmənin
əsas məqsədlərindən biri tələbələrin verilən materialın hər bir detalını qavramasına xidmət edir.
Dinləmənin bu forması sinif otaqlarında, linqofon zallarında, müəllimin müşaiəti ilə həyata keçirilir.
Müəllim tələbələrlə müzakirə edərək olar üçün canlı dinləmə şəraiti yaradır. Bunun üstün
cəhətlərindən biri odur ki, tələbələr məzmun onlara aydın olmadıqda müəllimdən bunun izahını
istəyə bilərlər. Onlar müəllimdən nitq sürətini azaltmasını və ya əksini istəyə bilərlər. İntensiv və
canlı dinləmənin bir sıra növləri vardır. Bunlara: ucadan oxuma, hekayə anlatma, müsahibə və
danışıq.
Dinləmə və oxu zamanı qarşıya çıxan problemlər və onların həlli yolları. Tələbələr dil
daşıyıcılarına qulaq asdıqları zaman təkcə onların danışıq sürətinə deyil, həmçinin də sözlərin düzgün
deyiliş formalarına diqqət etməlidirlər. Tələblər onların sürəti ilə ayaqlaşmalı, dedikləri sözlərin
mənasını anlmalıdırlar. Əgər danışıq zamanı onlar müəllimin nitqini izləməsələr məzmunu
anlamaqda çətinliklər yarana bilər.
Dinləmə zamanı qarşıya çıxan bir sıra problemlər olur. Bunlara, qulaq asılan materilın sürətli olması,
tələbələrin limitli söz bazasına malik olmaları, verilən materialın sadəcə bir dəfə dinlənilməsi, ana
dilinə tərcümə edə bilməmək, öyrənmə vərdişləri və s.
Müəllimlər tələblərin dil səviyyəsini nəzərə alaraq ona uyğun material hazırlasalar, bunula da həmin
materialın sürətini, söz bazasını uyğunlaşdıra, materilanın ikinci dəfə dinlənilməsinə ehtiyac olubolmamasını dəqiqləşdirirlər. Müəllim tələblərin öyrən mə vərdişlərini nəzərə alaraq onların əvvəl
tanış olmadığı tipdə tapşırıq verərkən mütləq izah etməlidir. Tapşırığın izahı olmadan səsyazma
qoşularsa tapşırığın həlli o qədərdə uğurlu olmayacaq.
Dinləmə materialının verilməsini və təkrar edilməsini müəllim idarə etdiyi üçün bu bəzən çətinliklərə
yol açır. Bu zaman material tələbəyə tam aydın olumur, buda tələbənin olan marağını azaldır. Əgər
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dinləyicinin söz bazası limitlidirsə və müəllimin seçdiyi dinləmə materialında tanış olmayan sözlər
verilirsə, tələblər təcümə etməkdə çətinlik çəkə və dinləməni anlamaya bilərlər.
Bəzən səsyazmanın dinlənildiyi otağın genişliyi də dinləmə zamanı səsyazmanın bərabər şəkildə
paylanılmamasına səbəb olur. Sinifdə müxtəlif dil səviyyəsində olan tələblər olduqda aşağı səviyyəli
dinləmə materialı verildiyi zaman bəzi tələbələrin tapşırığı tez yerinə yetirdikdən sonra digərlərinə
mane olmalarına səbəb olur. Bu səbəbdən müəllim materialı gətirməmişdən əvvəl tələbələrin dil
səviyyələrini nəzərə almalı, ortaq bir səviyyədə tapşırıq verməlidir.
Dinləmə zamanı qarşıya çıxan problemlərdən biri də tələbələr üçün əlverişli şəraitin olmamasıdır.
Buna da səbəb eşitmə obrazlarına nisbətən, görmə obrazlarının daha aydın və təsir qüvvəsinin daha
davamlı olmasıdır. Müəllimlər bu faktoru nəzərə alaraq tapşırıq tərtib etməlidir. Bu tipli tapşırıqlar
həm oxuma, həm də dinləmə bacarıqlarını özündə birləşdirməlidir.
Bu cür problemlərlə oxu zamanı da rastlaşırıq. Oxunun növləri təlimin qarşısında qoyulmuş müxtəlif
və mürəkkəb vəzifələrdə müxtəlif priyomların tətbiqini tələb edir. Bu növlərdən biri “sinifdənxaric
oxu”dur. Əgər müəllimin kitbalara həvəsi və sinifdənxaric oxu üçün təklif edəcəyi əsərlər yoxdursa,
tələbələrin oxu bacarığının inkişafında o qədər də irəliləyişlər əldə edə bilməyəcək. Bunun əsas
səbəbi tələbələrin həvəsləndirilmədiyi təqdirdə sinifdənxaric oxuya o qədər də vaxt
ayırmayacaqlarıdır. Bu problemin həlli yolu isə müəllimin bu tipdə tapşırıqların faydalarından bəhs
etməsidir. Bundan əlavə müəllim öz sevdiyi əsərlərdən bəzi hissələri ucadan oxumaqla, və ya həmin
hissələri tələbələrə göstərməklə onlarda əsərə qarşı həvəs yarada bilər. Eyni zamanda, müəllim oxu
proqramı hazırlayaraq onlara müəyyən edilmiş müddət ərzində bir sıra kitabların oxunmasını tapşırıq
kimi verə bilər. Tələbələrin əqli, əxlaqi və bədii tərbiyəsində sinifdənxaric oxunun rolunun
böyüklüyünü nəzərə alaraq müəllim materialın keyfiyyətinə, onun məzmun və bədii cəhətdən
dolğunluğuna, kitabların seçilməsinə, onların tələbələrin yaş və bilik səviyyələrinə uyğun olmasına
ciddi fikir verməlidir.
Bəzən tələbələrin oxumağa həvəsi olsa da, onlar nə oxuyacaqlarını və ya hansı janrda kitab
seçəcəklərini bilmirlər. Bu zaman müəllim onlara izah etməlidir ki, seçim onlarındır və bu seçimi
dəqiqləşdirmək üçün digər tələblərin də fikrini nəzərə almaqları məsləhətlidir. Məsələnin digər bir
həlli yolu isə tələbələrin hər janrda kitab oxuduqdan sonra nəticə əldə etməsidir.
Tələbələr mətndə çoxlu miqdarda tanış olmayan sözlərlə qarşılaşdıqları zaman həmin mətnin
mənimsənilməsi onlar üçün çətinləşir. Bu təqdirdə müəllim həmin sözlərin mənasının həm lüğət
vasitəsilə, həm də mətnin məzmununa əsasən zənn etməklə fikrin onlara daha aydın olmasını izah
etməlidir. Bu həm sinif daxilində olan oxu tapşırığı, həm də sinifdənxaric oxu üçün keçərlidir.
Oxu zamanı daha çox qarşıya çıxan problemlərdən biri isə tələbələrin oxuduqları materialın
məzmununu zənn etmək əvəzinə onun tərcüməsinə və bilmədikləri sözlərin mənasını axtarmağa daha
çox cəhd etməkləridir. Bu isə marağın azalmasına və o qədər də çox oxu ilə məşğul olmamağa gətirib
çıxardır. Tələbələrə izah olunmalıdır ki, xarici dildə hər hansı bir kitab və ya mətn oxuyarkən onun
tərcüməsindən daha çox məzmununu zənn etməyə cəhd göstərməlidirlər. Bu onlarda həm anlama
bacarığını inkişaf etdirəcək, həm də daha çox oxu bacarığına yiyələnmiş olacaqlar.
Oxu zamanı qavranılan dil materialının həcmi böyük və müxtəlifcəhətli olur, habelə bəzi üslub
xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir, yəni həmin materialda nisbətən uzun cümlələr işlədilə bilir. Ədəbi
üslubun bu xüsusiyyəti bəzən mətnin başa düşülməsini asanlaşdırsa da, bəzən isə onun anlaşılmasını
çətinləşdirir. Mətnin məzmununu o zaman asanlaşdırır ki, fikir daha ətraflı açılıb göstərilir. Digər
tərəfdən isə uzun cümlələrin baş üzvlərini seçib ayırmaq və sözlərin bir-biri ilə necə əlaqələndiyini
müəyyənləşdirmək tələbələr üçün çətinlik törədir. Buna görə də oxu materialının seçimi zamanı
onlara daha aydın olacaq əsərlər məsləhət görülməlidir.
Yuxarıda qeyd olunan problemlər həlli yollarını tapdıqdan sonra da tələbənin mütaliə etməyə həvəsi
yoxdursa müəllim onun asudə vaxtını keçirmə tərzinə diqqət yetirməli və maraqlarını nəzərə
almalıdır. Buna bakalaviriat zamanı pedaqoji təcrübədə qarşılaşdığım məsələni nümunə kimi vermək
istərdim. Oxumağa həvəsi olmayan şagirdlərdən birinin məşğuliyyət olaraq rəsim çəkməyə həvəsli
olduğunu müşaiət etdim. Bundan sonra ona tapşırıq verərkən əsəri oxuduqdan sonra ona uyğun bir
rəsm çəkməsini və digərləri ilə əsərin müzakirəsi zamanı bunu paylaşmağını tapşırıq olaraq verdim.
Bu bir neçə dəfə təkrarlandıqdan sonra onun oxumağa həvəsi artdığını və daha çox mütaliə etdiyini
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gördüm. Bu tip üsullardan istifadə
mümkündür.

edərək tələbələrdə tədris olunan fənnə maraq oyatmaq

Active listening and reading strategies in teaching
Gulnama Habib Vahabzada

SUMMARY
The article is based on to the analysis of listening and reading skills in foreign language. It consists
of listening , reading and challenging of learners while doing listening and reading activities.
Reading skill helps students activate their prior knowledge of a topic and guess about what they are
about to read by analyzing pictures and titles or skimming a text to assess the main idea. The more
words students know, the more it will be easy to recognize them in reading.
Listening plays an important role in our daily lives. It helps students tend to focus on speaking
because they find it difficult to put together all parts of the speech properly. Listening provide
comprehensible input for the learners which is essential for any learning that occurs. Learners need
to communicate with native speakers to achieve understanding clearly. Listening exercises help
learners draw their attention to new grammar rules, vocabulary, patterns in the language.
Many of the reading problems that students encounter are related to some components of the reading
(phonological, word decoding and phonics, fluency, vocabulary, and comprehension).

Активные стратегии прослушивания и чтения в обучении
Гюлнама Габиб гызы Вахабзада

Резюме
Статья основана на анализе навыков слушания и чтения на иностранном языке. Она состоит в
прослушивании, чтении и оспаривании учащегося во время занятий и чтения.
Навыки чтения помогают учащимся активировать свое предварительное знание темы и
оценивать основную идею. Учащиеся анализируя изображения и заголовки текста,
догадываться о том, что они собираются прочитать. Чем больше слов студенты знают, тем
легче будет распознать их при чтении.
Слушание играет важную роль в нашей повседневной жизни. Оно помогает студентам
сосредоточиться на разговорах, потому что им сложно собрать все части речи должным
образом. Прослушивание делает вклад в понимание учащихся, которое необходимо для
любого обучения. Учащимся необходимо общаться с носителями языка для четкого
понимания. Прослушивание упражнения помогает учащимся обратить внимание на новые
правила грамматики, словарный запас и узоры языке.
Многие проблемы чтения, с которыми сталкиваются студенты, связаны с некоторыми
аспектами чтения (фонологические, словообразовательные и фонетические, беглость,
словарный запас и понимание).
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İNGİLİS DİLİNDƏ TAMAMLIQ VƏ ONUN NÖVLƏRİ
Aida. R. Xanbutayeva
Odlar Yurdu Universiteti
Açar sözlər : tamamlıq vasitəli tamamlıq cümlə
Key words:object,indirect object,sentence
Ключие слова: дополнение, прямое дополнение, лредложение.
Cümlə üzvləri özlərinin mənalarına, vəzifələrinə və mövqelərinə görə baş və ikinci dərəcəli olmaqla
aşağıdakı kimi qruplaşdırılır:
Baş üzvlər: mübtəda və xəbər
İkinci dərəcəli üzvlər: tamamlıq, təyin və zərflik.
Sintaktik-kommunikativ vahid olan cümlə yalnız mübtəda və xəbərdən ibarət olmur. İfadə ediləcək
fikirdən asılı olaraq cümlədə bir sıra digər üzvlər də iştirak edir və bunlar tamamlıq, zərflik və
təyindir. Cümlədə işlədilən ikinci dərəcəli üzvlər sintaktik baxımından o qədər də əhəmiyyət kəsb
etmir. Sintaktik vahid kimi cümlənin formalaşmasında əsas yük mübtəda və xəbərin üzərinə düşür.
Deməli, cümlə əgər mübtəda və xəbərdən ibarətdirsə, artıq formalaşmış hesab edilir. Məhz buna görə
də tamamlıq, zərflik və təyin cümlənin quruluşunda ikinci dərəcəli rol oynayır. Bu xüsusiyyətlərinə
görə onlar cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri adlandırılır.
Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri baş üzvlərini izah edir, onların mənasını tamamlayır, dəqiqləşdirir,
yaxud məhdudlaşdırır.
Məsələn, /He posted the letter// cümləsində “the letter” (tamamlıq) “to post” təsirli felin mənasını
tamamlayır. və ya /A stout woman came up to me and asked the way to the shop// cümləsində “stout”
sözü “woman” sözünü, yəni cümlənin mübtədasını təyin edir, onun ifadə etdiyi mənanı
məhdudlaşdırır, söhbətin ümumiyyətlə “qadın”dan deyil, “qadın” adlandırılan isimlərin xüsusi bir
qrupundan getdiyini bildirir. Yaxud, /It is an interesting book // cümləsini götürək. Bu cümlədə isə
“interesting”sözü xəbərin predikativ hissəsinin mənasını məhdudlaşdırır, söhbətin ümumiyyətlə
kitabdan deyil, maraqlı bir kitabdan getdiyini bildirir. Beləliklə də, məlum olur ki, təyin funksiyasında
işlənmiş sözlər (stout, interesting) cümlənin baş üzvlərini – birinci halda cümlənin mübtədasını təyin
edir, ikinci halda isə onun predikativ hissəsinin ifadə etdiyi mənanı məhdudlaşdırır.
Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri bəzən bir-birini izah etmək üçün də işlədilir: təyin tamamlığı, zərflik
xəbəri, zərflik zərfliyi və s. izah edə bilir, Məsələn:
/I have read an interesting book this summer// cümləsində “interesting” təyindir və tamamlığı (book)
təyin edir, /He left the room rapidly// cümləsində “rapidly” zərflikdir və xəbəri (left) təyin edir, /Tom
went out very quickly// cümləsində “very” zərfdir və zərfliyi (quickly) təyin edir və s.
Məqaləmiz tamamlıq və onun növlərinə aid olduğundan, ingilis dilində tamamlıq və onun növlərini
tədqiqata cəlb edəcəyik.
Dilçilikdə tamamlığa bir çox təriflər verilmişdir. “Cümlədə mübtəda ilə xəbər arasında münasibət
yaradıb, bu və ya başqa formada xəbərin mənasını tamamlayan üzvə tamamlıq deyilir” (3, 197).
“Tamamlıqlar feili xəbərə (tərkib daxilində məsdər, feili sifət və feili bağlamalara), həmçinin ismi
xəbərə aid olur. Tamamlıqlar ismin adlıq və yiyəlik hallarından başqa, digər hallarında və bəzi
qoşmalarla işlənən sözlər və birləşmələrlə ifadə olunub, əşya bildirir”. Tamamlıqlar elə cümlə
üzvüdür ki, onlar hərəkətin təsirinə məruz qalan, hərəkətin icrası nəticəsində yaranan, hərəkətin
çıxdığı, yönəldiyi obyekti və sairəni ifadə edir (1,138).
“Cümlədə xəbərə aid olub,onun mənasını tamamlayan, aydınlaşdıran, yaxud məhdudlaşdıran cümlə
üzvünə tamamlıq deyilir” (2, 248),
Məsələn, Nick has written a new novel.
I recognized Sevinc at once.
Everybody agreed with this statement.
I looked at Alice with affection.
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I did not see our neighbours for several weeks.
Müxtəlifsistemli dillərin materialları əsasında aparılan tədqiqata əsaslanaraq İ.İ.Meşaninov belə
qənaətə gəlir ki, tamamlıq ikinci dərəcəli cümlə üzvləri sistemində daha müstəqil bir üzv kimi çıxış
edir. Elə hallar olur ki, cümlənin mənası tamamlığın iştirak edib-etməməsindən asılı olur (5, 203).
A.İ.Smirnitski də qeyd edir ki, tamamlıq asılı sözdür. Tamamlıq isim və substantivləşmiş sözlərlə
ifadə oluna bilər.Tamamlıq üçün əsas əlamət onun əşyalıq ifadə etməsidir. Bu baxımdan tamamlığın
mənası mübtədanın mənasına bənzəyir. Lakin mübtədadan fərqli olaraq tamamlıq cümlədə birinci
dərəcəli üzv yox, ikinci dərəcəli üzvlərdən biridir. Cümlənin məlum və ya məchul növdə
işlənməsindən asılı olmayaraq mübtəda cümlədə əsas üzv kimi, tamamlıq isə ikinci dərəcəli üzv kimi
çıxış edir (6,195). Bu ondan irəli gəlir ki, mübtəda xəbərlə birləşərək predikativlik əlaqəsi yaradır.
Ancaq tamamlıq “kompletiv əlaqə” zəminində xəbərlə birləşir və kompletiv əlaqə cümlənin
genişlənməsinə xidmət edir (6, 183).
Tamamlıq bəzən məsdərə, cerunda, sifətə və feili sifətə aid olur və onların mənasını tamamlayır.
Məsələn,
I shall never be able to marry that man.
I have seen them sit there for hours together without saying a word.
I am glad of that.
While reading the letter she turned pale.
Tamamlığın ifadə vasitələri aşağıdakılardır:
1) Ümumi halda olan isim,
Məsələn, I have got a letter today.
Arthur signed the receipt, took his papers; and went out in dead silence.
2) İsim funksiyasında işlənə bilən müxtəlif əvəzliklərlə,
Məsələn, I’ll tell you some other time.
“ I might have found someone else”, she said.
She had often dreamed it before.
I followed her into the drawing-room.
She withdrew her hand from mine.
3) İsimləşmiş feili sifətlə,
Məsələn, We put the wounded to hospital. He thanked the natives heartily.
4) Sayla,
Məsələn, Give me the second. We found the two in the forest.
5) Məsdər, yaxud məsdər tərkibi ilə,
Məsələn, I’d learned to drive in the RAF.
6) Cerund və ya cerund tərkibi ilə,
Məsələn, I remember seeing her at the theatre. I don’t mind your opening the window.
Would you mind his smoking here?
7) Müxtəlif sintaktik birləşmələr vasitəsilə,
Məsələn, I do not know what to think.
The staff knew how to make personal enemies.
Tamamlıq quruluşuna görə sadə, frazeoloji, mürəkkəb və ya klozal olur (7, 52,53). Sadə tamamlıq bir
sözdən ibarət olub əsas feildən sonra işlənir.
He promised to write a message.
I do not know what to do.
Frazeoloji tamamlıq söz birləşməsilə ifadə olunur.
Məsələn, We begged the children not to play with the merry-go-round.
Mürəkkəb tamamlıq mürəkkəb tərkiblərdə reallaşır. Həmin tərkiblərə tamamlıq məsdər tərkibi,
tamamlıq feili sifət tərkibi və mürəkkəb tamamlıq funksiyasını icra edən gerund tərkibi daxildir.
Məsələn, Nobody knew of his attending his native village.
He is too young for to understand such things.
Tamamlıq budaq cümlə daxilində də işlənə bilir.
You know what it all means, don’t you?
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We were amazed by what he saw there.
Cümlədəki funksiyasına və xəbərə olan münasibətinə görə müasir ingilis dilində tamamlıqlar üç
qrupa bölünür:
1. vasitəsiz tamamlıq
2. vasitəli tamamlıq
3. koqneyt tamamlıq
Cümlədə xəbər funksiyasında işlənmiş təsirli feilin mənasını tamamlayan cümlə üzvünə vasitəsiz
tamamlıq deyilir.
Vasitəsiz tamamlıq, əsasən, ümumi halda isim və ya obyekt halında olan şəxs əvəzliyi ilə ifadə edilir;
bilavasitə təsirli feildən sonra durur.
Məsələn, She turned her head and saw me.
She brought the paper and the string.
Vasitəsiz tamamlığın cümlədə tutduğu yerdən danışarkən ingilis dilinə xas olan söz sırasına nəzər
salma qlazımdır. O.Musayev nəqli cümlələrdəki söz sırasından danışarkən qeyd edir ki, ingilis dilinə
xas olan söz sırası belədir: mübtəda+təsirli fe il+vasitəsiz tamamlıq (3, 22).
Məsələn, John turned the handle and we all went in.
Belə sıralanma ondan irəli gəlir ki, təsirli feillə vasitəsiz tamamlıq arasında möhkəm əlaqə
mövcuddur. Bu münasibətlə B.İlyiş belə yazır: “Müasir ingilis dilinə xas olan səciyyəvi
xüsusiyyətlərdən biri də bu dildə feillərlə vasitəsiz tamamlıq arasında möhkəm, demək olar ki,
qırılmaz əlaqənin mövcud olmasıdır. Müasir ingilis dilində təsirli feillər mənaca o dərəcədə
natamamdır ki, onun mənaca tam olması tamamlıqdan o dərəcədə asılıdır ki, onları tamamlıqdan
ayırmaq mümkün deyil (4,38).
Müasir ingilis dilində mövcud olan to ask, to answer, to teach, to hear, to forgive, to envy feilləri
özündən sonra iki vasitəsiz tamamlıq tələb edir.
Məsələn, The teacher asked James some questions.
I tought them English at school.
She forgives him his thoughtless remark.
I don’t envy them having to live in such an awful place.
Cümlədə hərəkətin yönəldiyi şəxsi, bəzən isə əşyanı bildirən cümlə üzvünə vasitəli tamamlıq deyilir.
O.Musayevə görə vasitəli tamamlığın iştirak etdiyi ümlədə normal söz sırası aşağıdakı kimi olmalıdır.
Mübtəda+xəbər+vasitəli tamamlıq+ vasitəsiz tamamlıq
Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, vasitəli tamamlıq xüsusi vurğu altına düşdükdə vasitəsiz
tamamlıqdan sonra gəlir. Bu zaman vasitəli tamamlıq müvafiq sözönü ilə işlənir.
Məsələn, I send him a telegram.
You may bring me a little broth now.
I told him my name.
Vasitəli tamamlığın sözönsüz və sözönlü olmaqla iki növü fərqləndirilir. Sözönsüz vasitəli tamamlıq,
bir qayda olaraq, vasitəsiz tamamlıqdan əvvəl işlənir.
Məsələn, Nick offered her a cigarette.
Will you offer the guests some coffee?
He handed her the carefully folded sheets.
Sözönlü vasitəli tamamlıq sözönü+isim (yaxud əvəzlik) birləşməsi ilə ifadə olunur və bir
qayda olaraq vasitəsiz tamamlıqdan sonra işlədilir.
Məsələn, I compared him with his guests.
We always understood each other without many words.
I cought him by the wrist.
İngilis dilində bir sıra feillərdən sonra 2 tamamlıq gələ bilir: Vasitəsiz və vasitəli. Onlara misal olaraq
aşağıdakı feilləri göstərə bilərik: bring, build, buy, call, choose, cook, do, find, get, give, hand, keep,
leave, lend, make, offer, pass, post, read, show, send, teach və s.
Bir qayda olaraq vasitəli tamamlıq vasitəsiz tamamlıqdan əvvəl gəlir və bu zaman o, sözönsüz işlənir.
Əgər vasitəsiz tamamlıq vasitəli tamamlıqdan əvvəl gələrsə, “to” və ya “for” sözönləri işlənir və bu
sözönləri vasitəli tamamlıq mənasını xüsusiləşdirir.
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Məsələn, He is giving an interview to the correspondents (http://english-tutorial.ru/grammar)
Müasir ingilis dilində yuxarıda sadaladığımız feillərdən sonra vasitəli tamamlığın harada, yəni istər
vasitəsiz tamamlıqdan əvvəl, istərsə də ondan sonra durması maraq doğurur. Həmin feillərə misal
olaraq to describe, to dictate, to repeat, to explain, to suggest, to relate, to introduce, to interpret, to
point out və s. feilləri göstərə bilərik.
Məsələn, I can describe to you exactly what had happened there.
The teacher dictated to pupils the new words.
The inspector will explain to you the rules of the traffic regulations.
Sözönlü tamamlıq təsirsiz feillə işləndikdə bilavasitə xəbərdən sonra durur.
Məsələn, She looked at me and say nothing.
She glanced at him.
Sözönlü vasitəli tamamlıq təkcə feillərlə deyil, sifətlərlə, hal-vəziyyət bildirən sözlərlə, feili isimlərlə
də işlənə bilir.
Məsələn, I am uneasy about it.
She was not aware of his being there.
Her behaviour to her friends was irreproachable.
Bəzən təyinlə sözönlü vasitəli tamamlığı fərqləndirmək çox çətin olur.
Məsələn, Yates’s mind was like a cauldron in which boiled the general tension in town, the
expactation of getting to Yasha.
“Getting to Yasha” həm təyin, həm də sözönlü vasitəli tamamlıq funksiyasını ifa edə bilir
(https://studfiles.net/preview.
Vasitəsiz və sözönlü vasitəli tamamlıqlar sadə və mürəkkəb olmaqla iki yerə bölünür: Mürəkkəb
tamamlıq iki komponentdən ibarət olur və tərkibin ikinci komponenti həmişə birinci komponentlə
xəbəri əlaqədə olur. Bu tamamlıq forması cümlədə mürəkkəb tamamlıq funksiyasını icra edir,
sözönlü və sözönsüz formaları özünü göstərir.
Məsələn, I observed the children turn pale while playing in the yard.
For him to do it is possible.
Mürəkkəb tamamlıqda birinci komponent adlıq halda isim və ya şəxs əvəzliyi obyekt halında, yiyəlik
əvəzliyi, ikinci komponent isə infinitiv, feili sifət, gerund çox nadir hallarda isim, sifət, hal-vəziyyət
bildirən sözlər və ya sözönlü ifadələr olur.
Məsələn, He hated her to work in the boarding house.
They put him on a bed, and began to try to discover what strange sickness had made him fall
(O.Henry. The Gift of the Magi, 11)
Bu cümlələrdə mürəkkəb tamamlıq məsdərlə ifadə olunub.
I perceived her face clouded with embarrasment.
Quickly she pulled down her hair and let it fall to its complete length/(12)
Tell me something that money can’t buy. And I want you to tell me something more (73) (O.Henry.
The Gift of the Magi)
Bu cümlələrdə mürəkkəb tamamlıq feili sifətlə ifadə olunub.
She thinks herself very clever.
Bu cümlədə tamamlıq sifətlə ifadə olunub.
Müasir ingilis dilində sözönlü vasitəli tamamlıq bəzən feilə deyil, sifətə aid ola bilir.
Məsələn, I was furious with Strickland, and indignant with myself.
I am very fond of chess, and he was always glad of a game.
I am afraid of him.
Cümlədə formal “it”-in tamamlıq funksiyasında işlənməsi hallarına tez-tez rast gəlirik. Formal “it”
çox zaman öndə işlənən (introductory or anticipatory) “it” də adlandırılır. Formal “it” həm vasitəsiz,
həm də vasitəli tamamlıq kimi də işlənir. Vasitəsiz tamamlıq kimi o, to take, to understand, to learn
feillərindən sonra işlənir.
Məsələn, I understand it that You are right.
Vasitəsiz tamamlıq kimi isə “it” to count, to depend (on), to hear (of), to insist (on), to object (to)
feillərindən sonra işlənir.
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He objected to it that they should be taken to the island too.
Formal “it”-in digər növü “ boş tamamlıq” (empty object) də mövcuddur ki, bu forma cümlədə
işləndikdə dilimizə tərcümə olunmur, bir sözlə heç bir məna ifadə etmir, sadəcə olaraq formal xarakter
daşıyır və bu zaman həm təəsirli, həm də təsirsiz feillərdən sonra işlənir (Kobrina,s.62).
I was angry. I made him take the present away.
An hour he returned and we made it up.
Müasir ingilis dilində koqneyt tamamlıq adlanan xüsusi növ tamamlıq vardır. Bu tamamlığı
səciyyələndirən başlıca xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, onun ifadə vasitəsi olan isim, həmin cümlədəki
xəbərlə- feillə eyni kökdən olur. İsimlə feil arasında olan bu əlaqəni nəzərə alaraq, həmin növ
tamamlığı qohum tamamlıq adlandırırlar (8).
“Cognate” latın dilində “cognatus” olub, “related by blood”-(qan qohumluğu) mənasını verir.
Dilçilikdə koqneyt tamamlıq feilin obyekti hesab olunur. Çünki o, etimoloji olaraq feillə qohumluq
edir.Bu tamamlıq növündə feil əsasən təsirsiz olur və o, bir növ feilin isim forması rolunu ifa edir.
Məsələn, He slept a troubled sleep.
Koqneyt tamamlıq həmişə təsizsiz feillə işlənir və bir qayda olaraq təyinə malik olur.
Məsələn, The soldiers fought a terrible fight that day.
Rich merchants had lived in them calm and prosperous lives.
N.Kobrinanın fikrincə, koqneyt tamamlıq qəbul edən feillərdən ən çox işlənənləri aşağıdakılardır:
To live (a life), To smile (a smile), to laugh (a laugh)
To sigh (a sigh), to sleep (a slep), to dream (a dream)
To run (a race), to fight (a fight, a battle) və s.
N.Kobrina haqlı olaraq koqneyt tamamlıqları zərflik yox, tamamlıq hesab edir. Çünki
a) onlar sözönsüz isimlərlə ifadə olunur, halbuki bu zərfliklərə aid xüsusiyyət deyil;
b) onlar pasiv konstruksiyanın mübtədası yerində işlənə bilər.
Məsələn, He never doubted that life should be lived as he lived.
Koqneyt tamamlığa bir çox dillərdə məsələn, ərəb, alman, qədim yunan, koreya, latın və rus dillərində
rast gəlmək olur. Müasir Azərbaycan dilində bu növ tamamlıq növündən danışılmır, lakin dilimizdə
buna oxşar qrammatik hadisə mövcuddur. Məsələn, əkin əkmək, quş quşlamaq, ov ovlamaq və s. Bu
tip ifadələrə əsasən qan yaddaşımız olan “Kitabi Dədə Qorqud” dastanının boylarında rast gəlmək
olur.
Beləliklə, dediklərimizi ümumiləşdirərək qeyd edə bilərik ki, dilçilikdə mənəvi olaraq belə bir fikir
hökm sürür ki, təsirli feil vasitəsiz tamamlıq, təsizsiz feil isə vasitəli tamamlıq qəbul edir. Lakin ingilis
dilində hər hansı bir feilin təsirli və yaxud təsizsiz olmasını müəyyənləşdirmək qeyri-mümkündür.
Bu da ondan irəli gəlir ki, eyni bir feil cümlədə tutduğu mövqedən asılı olaraq həm təsirli, həm də
təsirsiz feil kimi çıxış edir. Yəni tamamlığın hər hansı bir növündən danışarkən onun cümlədə
tutduğu mövqe ön plana çəkilir. Belə olduqda hansı feilin hansı üzvlərin qəbul etməsini
müəyyənləşdirmək xeyli asanlaşır.
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ДОПОЛНЕНИЕ И ЕГО ВИДЫ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Аida.Р.Ханбутаева

РЕЗЮМЕ
Особую роль в образовании предложения играет второстепенный член предложения –
дополнение, которое является синтактико-коммуникативной единицей. Объектом
исследования данной статьи является дополнение и виды дополнения в английском языке
(простое, сложное, прямое, косвенное когнейт).

THE OBJECT AND ITS TYPES IN ENGLISH
Aida.R.Khanbutayeva

SUMMARY
Being the syntactico-communicative unit of the sentence the secondary parts of the sentence - mainly
the object plays a crutial role in the realization of the sentence. The object of the research of the
present article is the object and its kinds in the English language (simple, complex, direct, indirect
and cognate).
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Azərbaycan Respublikasının ərazisi üzrə toplu maliyyə balansının təhlili
b.m. E.Ə. Qocayeva
Toplu maliyyə balansına görə 2018-ci il üçün ölkə üzrə cəmi gəlirlər 52399,4 milyon manat
məbləğində proqnozlaşdırılmışdır. Bu, 2017-ci ilin gözlənilən icra göstəricisi ilə müqayisədə cəmi
235,5 milyon manat və ya 0,5% çoxdur.
Digər tərəfdən, xarici kreditlər üzrə xərclərin əvvəlki ildən fərqli olaraq azalma ilə nəzərdə
tutulması və sonrakı illər (2019-2021-ci illər) üçün də bu müsbət tendensiyanın davam etdirilməsinin
proqnozlaşdırılması hazırki məqamda ehtiyatlı yanaşmanın tətbiq olunacağını göstərir.
Bundan əlavə, ayrı-ayrılıqda dövlət büdcəsinin resurslarının, Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlirlərinin nəzərəçarpacaq dərəcədə
artımı proqnozlaşdırılmış, bununla yanaşı icmal formada, yəni cəmi gəlirlərdən Dövlət Neft
Fondundan dövlət büdcəsinə, dövlət büdcəsindən Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna və s. transfertlərin
çıxılması toplu maliyyə balansında öz əksini tapması məcmu olaraq real mənzərəni
qiymətləndirməyə imkan verir.
2017-ci ildə ölkədə ÜDM-in real iqtisadi artımının 1,5% olmaqla 69,4 milyard manat təşkil
edəcəyi, o cümlədən dövlət dəstəyi hesabına qeyri-neft sektorunun bütün sahələri üzrə artım nəzərdə
tutulmuş, toplu maliyyə balansına görə müəssisə və təşkilatların cəmi resursları 2018-ci ildə 2017-ci
ilin gözlənilən icra göstəricisinə nisbətən 10,5 milyon manat və ya 0,03% azalma ilə
proqnozlaşdırlmışdır.
2017-ci ildə ölkə üzrə cəmi xərclər 55850,3 mln. manat məbləğində proqnozlaşdırlmışdır ki, bu
da 2017-ci ilin gözlənilən icrası ilə müqayisədə müqayisədə
3905.9 mln. manat və ya 6,5% azdır.
Dövlət büdcəsi xərclərinin, xüsusilə əsaslı xərclərin ÜDM-in və büdcə gəlirlərinin
formalaşmasında və iqtisadi aktivliyin gücləndirilməsində rolu əhəmiyyətlidir. Bu baxımdan, 2018ci ilin dövlət büdcəsinin ümumi xərclərinin 7873,4 milyon manatının və ya 37,7%-nin (əvvəlki ilə
nisbətən 2481,1 milyon manat və ya 46,0% çox) əsaslı xərclərin maliyyələşdirilməsinə yönəldilməsi
nəzərdə tutulmuşdur. Əsaslı xərclərin bu səviyyədə artırılması fonunda dövlət büdcəsinin, eləcə də
icmal büdcənin və toplu maliyyə balansının gəlirlərində artım nisbətən ehtiyatlı
yanaşma
ilə
proqnozlaş-dırılmışdır.
Toplu maliyyə balansının tərkibində müəssisə və təşkilatların sərəncamında qalan mənfəəti və
amortizasiya hesabına xərclərinin həmin mənbə üzrə gəlirlərinə bərabər səviyyədə
proqnozlaşdırılmışdır. Müəssisə və təşkilatların davamlı fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə əsas
fəaliyyəti və daxilolmaları nəzərə alınmadan kredit borcları (xüsusilə dövlət zəmanəti ilə alınan
kreditlər), bu sahədə mövcud risklər nəzərə alınmalı, nəzarət mexanizmləri effektiv olaraq təşkil
edilməli, hər bir qurum üzrə konkret fəaliyyət planının tam icra olunması ilə bağlı fəaliyyət
gücləndirilməlidir.
Ölkə üzrə resursların maliyyə balansının 2017-ci ilin gözlənilən icrası ilə müqayisədə 2018-ci
il üçün 4141,4 milyon manat və ya 2,2 dəfə azaldılması təqdirəlayiq hal kimi qiymətləndirilir. Bu
azalmanın dövlət büdcəsinin kəsirinin, Dövlət Neft Fondunun ehtiyatlarından və xarici kreditlərdən
istifadənin azaldılması hesabına təmin olunacağı nəzərdə tutulmuşdur. Bütövlükdə, ölkədə
resursların maliyyə balansının proqnozlaşdırılan məbləğinin azaldılmasına vəsaitlərin
xərclənməsində qənaət və xərclərin səmərəliliyinin artırılması prinsipləri də öz təsirini göstərir.
Nəticə olaraq, həm icmal büdcənin, həm toplu maliyyə balansının proqnozunun
əsaslandırılmasına dair ayrıca məlumatların büdcə zərfinə daxil edilməsini, toplu maliyyə balansını
icmal büdcənin parametrlərindən fərqləndirən respublikada müəssisə və təşkilatlar üzrə daxil olacaq
resursların, o cümlədən dövlət və qeyri-dövlət müəssisələri, neft və qeyri-neft sektoru üzrə ayrıca
verilməsini və bu məsələlərin real büdcə daxilolmaları və xərcləri ilə uzlaşdırılmasını təklif edirik
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Respublikada aqrolizinqin inkişafi üçün yeni sığorta konsepsiyasının
təkmilləşdirilməsi istiqamətləri.
b.m. M.M.Orucov

Xülasə
Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının emalının artırılması və onun
rəqabətqabiliyyətliliyi kəndin sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsindən, aqrar istehsalın effektivliyindən
və maddi-texniki təhcizatın yaxşılaşdırılmasından birbaşa asılıdır. Respublikamızm iqtisadiyyatmda
bazar prinsiplərinin formalaşdığı müasir iqtisadi şəraitdə aqrar sahədə lizinq münasibətlərinin
genişləndirilməsi nəticəsində sahibkarlığm inkişaf etdirilməsi üçün kənd təsərrüfatı riskləri
sığortalanmalı, sığorta sistemi təkmilləşdirilməli və yüksək xərclərsiz bazara çıxmaq lazımdır. Bu
məqalədə aqrolizinqin və kənd təsərrüfatı risklərinin sığortalanmasının mövcud vəziyyəti öyrənilmiş
və bu sahədə beynəlxalq təcrübə təhlil edilmişdir. Azərbaycanda aqrolizinqin və kənd təsərrüfatında
sığortalanmanın
mövcud
vəziyyətinin
qiymətləndirilməsi
əsasında,
yeni
sığorta
konsepsiyasınıntəkmilləşdirilməsi istiqamətləri ilə bağlı təkliflər irəli sürülmüşdür.
Açar sözlər: aqrar-sənaye inteqrasiyası, kooperativlər, aqrolizinq, sığorta sistemi, lizinq müqaviləsi,
aqrar-sənaye müəssisələri, şəffavlıq.
Planlı təsərrüfatçılıq sistemindən bazar iqtisadi sisteminə keçildikdən sonra Azər- bayean
Respublikasının iqtisadiyyatının bütün sahələrində olduğu kimi, aqrar sahəsində də maddi-texniki
təminat səviyyəsinə görə mühüm əhəmiyyət kəsb edən dəyişikliklər müşahidə olunmağa başladı.
Belə bir iqtisadi şəraitdə baş vermiş mühüm dəyişikliklər bir sıra idarəetmə səviyyəsinə bölündü.
Həmin dövrlərdə maddi-texniki təchizatın yaxşılasdınlmasma ehtiyac yarandığı şəraitdə aqrar sahədə
sığorta sisteminin bir sıra ciddi çatışmazlıqlan mövcud idi. Aqrar sahədə istehsalçılann maddi-texniki
resurslarla təminatının yaxşılaşdınlması məqsədilə lizinq münasibətlərinin formalaşdırıldığı şəraitdə
sığorta fəaliyyətinin pis təşkili sahibkarlığm inkişafma mənfı təsir göstərir.
Hər il lizinq münasibətlərinin inkişaf etdiyi şəraitdə maddi-texniki resurslarla təmin olunmuş kənd
təsərrüfatı istehsalçılan güclü yağış, külək, temperaturun anomal şəkildə dəyişilməsi, sel və sair
fövqəladə vəziyyət kimi təbii fəlakətdən itkilərə məruz qalırlar. Kənd təsənüfatı istehsalma əsas zərər
müntəzəm olaraq təkrar quraqlıqlar hesabma olur. Buna görə də göstərilən şərait nəticəsində iqtisadi
zərər təsərrüfat fəaliyyətinin maliyyə nəticələrinin miqyası ilə uyğunlaşdııılmır və bu göstərici dövri
olaraq artıma məruz qalır. Risklər (istehsal, maliyyə və kommersiya) istənilən sahibkarlıq fəaliyyəti
üçün ənənəvi olaraq kompleks qarşılıqlı təsirə malikdir.
Aqrar sahədə müəssisələrin gəlirliliyinin dövlət tərəfmdən müxtəlif vasitələrlə, o cümlədən
«Aqrolizinq» ASC-nə ayrılmış vəsaitlər hesabma dəstəklənməsi və maliyyə dayamqlılığmm
yüksəldilməsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən kənd təsərrüfatı risklərinin aşağı salınması üçün ən
yaxşı səmərəli vasitə olan sığortadan tam şəkildə istifadə olunmur. Son dövrlərdə aqrar sahədə
fəaliyyət göstərən müəssisələrin əmlakınm və maddi-texniki vasitələrinin məcburi şəkildə
sığortalanmasma böyük ehtiyac duyulur. Ona görə də aqrar sahədə sığorta sisteminin
təkmilləşdirilməsi zəruridir.
Əksər inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsində kənd təsərrüfatmda risklərin sığortalanması dövlət
tərəfindən dəstəklənir və daima dövlətin diqqət mərkəzində olur. Bu ölkələrin kənd təsərrüfatmda
sığortamn dövlət tərəfindən dəstəklənməsi müxtəlif səviyyələrdə büdcə vəsaitləri hesabma həyata
keçirilir, ixtisaslaşmış dövlət qurumlan yaradılır və sığortanm subsidiyalaşması üçün müxtəlif
proqramlar həyata keçirilir.
Inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi, respublikamızm iqtisadiyyatmda bazar prinsiplərinin
formalaşdığı müasir iqtisadi şəraitdə aqrar sahədə lizinq münasibətlərinin genişləndirilməsi
nəticəsində sahibkarlığm inkişaf etdirilməsi üçün kənd təsərrüfatı riskləri sığortalanmalı, sığorta
sistemi təkmilləşdirilməli və yüksək xərclərsiz bazara çıxmaq lazımdır. Aqrar sahədə iqtisadi
siyasətin vasitələri arasmda dayanıqlı vəziyyəti sığorta sistemini təkmilləşdirməklə formalaşdırmaq
mümkündür. Apanlan tədqiqatlar nəticəsində məlum olur ki, lizinq münasibətlərinin inkişafı üçün
aqrar sahədə sığorta sisteminin təkmilləşdirilməsi problemi iqtisadi siyasətin vasitəsi kimi müsbət
qiymətləndirilir [1.s.148]. Lizinqin münasibətlərinin inkişaf etdiyi şəraitdə aqrar sahədə kənd
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təsərrüfatı risklərinin sığortalanması üçün sığorta sisteminin təkmilləşdirilməsi məsələsinin həlli
xüsusi önəm kəsb edir.
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində respublikanm aqrar sahəsində iqtisadi səmərəliliyə və rəqabət
qabiliyyətinə nail olmaq, dövriyyə kapitalmı əldə etmək üçün ərzaq məhsullan istehsalçılannm
modemləşdirməyə yönəldilən investisiyalara, habe lətexniki və istehsal innovasiyalanna ehtiyaclan
vardır. Azərbaycan Respublikasmda aqrar siyasətin qısa- müddətli dövr ərzində apancı istiqaməti
kənd təsərrüfatmda geniş təkrar istehsal üçün daha əlverişli iqtisadi şəraitin yaradılması və aqrar
sahədə təsərrüfat vahidlərinin maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdınlmasından ibarətdir. 2007-ci ildə
lizinqə verilən kənd təsəmifatı texnikasınm və texnoloji avadanlıqlann dəyərinin ödənilmə müddəti
5 ildən 10 ilə uzadılmış, sığortalanan kənd təsərrüfatı bitkilərinin növləri 1-dən 8-ə qədər və sığorta
haqqınm dövlət tərəfmdən ödənilən hissəsi isə 25 faizdən 50 faizə qədər artmışdır.
Azərbaycan Respublikasmm Mülki Məcəlləsinin 748-ci maddəsinə uyğun olaraq lizinq obyektinin
və sahibkarlıq (maliyyə) risklərinin sığortası aşağıdakı kimi həyata keçirilir [2, s.412]:
lizinq müqaviləsində ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, satıcı əmlakı lizinq verənə verdiyi
andan lizinq müqaviləsinin müddəti başa çatanadək lizinq obyektini itirilmə (məhv olma),
çatışmazlıq və ya zədələnmə risklərindən sığortalamalıdır;
sahibkarlıq (maliyyə) risklərinin sığortası lizinq müqaviləsi tərəflərinin razılığı ilə həyata
keçirilə bilər;
sığorta edənin öhdəliklərini yerinə yetirən və qazanc götürən tərəflər, həmçinin sığortanm
müddəti lizinq müqaviləsi ilə müəyyənləşdirilir;
lizinq alan, Azərbaycan Respublikasmm qanunvericiliyi ilə müəyyənləşdirilən hallarda,
lizinq obyektinin istifadəsi prosesində digər şəxslərin həyatma, sağlamlığma və ya əmlakma dəyən
ziyan nəticəsində yaranan öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə görə öz məsuliyyətini sığortalamalıdır;
-lizinq alanın lizinq müqaviləsinin pozulmasına görə öz məsuliyyətinin riskini lizinq verənin xeyrinə
sığortalamaq hüququ vardır.
31 mart 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 58 saylı Qərarı ilə qüwəyə
minmiş «Aqrolizinq» Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus kənd təsərrüfatı texnikasmm hüquqi və
fıziki şəxslərə lizinqə verilməsi və ya lizinq yolu ilə satılması Qaydaları»na uyğun olaraq texnika
lizinq müqaviləsi bağlananadək qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada «Aqrolizinq» ASC
tərəfindən sığor- talanır [7]. Qəbul olunmuş bu Qaydalara 2 avqust 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 146 saylı Qərarı ilə əlavələr və dəyişikliklər edilmişdir. Həmin
dəyişikliklərə uyğun olaraq istifadəçi «Aqrolizinq» ASC-yə məxsus texnikaları və texnoloji
avadanlıqlan sığorta haqqı da daxil olmaqla, lizinq yolu ilə satm aldıqda onlarm dəyəri 40 min
manatdan yuxarı olduqda, 10 faizini əvvəlcədən, qalan hissəsini isə bir ildən sonra 9 il ərzində, o
cümlədən onlarm dəyəri 40 min manatdan aşağı olduqda isə 20 faizini əvvəlcədən, qalan hissəsini
isə bir ildən sonra 9 il ərzində ödəyir.
Lizinq müqaviləsinin tərəfləri arasmda risklərin bölüşdürülməsinə dair mövcud qanunvericiliyə
uyğun olaraq lizinq obyekti olan əmlakm zərərin bütün növlərindən qorunması, həmçinin onun məhv
edilməsi, itirilməsi, korlanması, talanması, vaxtm- dan əvvəl sıradan çıxması, quraşdırılması və ya
istifadə zamanı buraxılan səhvlərdən və istismarı zamanı yol verilən risklərdən qorunması ilə bağlı
məsuliyyəti, lizinq
müqaviləsi ilə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, lizinq obyektinin faktiki qəbulu anmdan lizinq
alan daşıyır. Satıcmm müflisləşməsi ilə bağdı riskin məsuliyyətini, əgər lizinq müqaviləsi ilə ayrı
qayda nəzərdə tutulmayıbsa, satıcım seçən tərəf daşıyır. Lizinq obyektinin lizinq müqaviləsinə
əsasən istifadə məqsədlərinə uyğun- suzluğu ilə bağlı riskin məsuliyyətinin, lizinq müqaviləsi ilə
ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, lizinq obyektini seçən tərəf daşıyır,
Lizinq ödənişlərinin ümumi məbləği hesablanılarkən mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq onun
ödənişlərinin ümumi məbləğinə aşağıdakılar daxildir [3, s.414]:
lizinq obyektinin amortizasiya ödənişləri;
-lizinq obyektinin əldə edilməsi ilə bağlı zəruri xərclər;
-lizinq obyektini əldə etmək üçün alınan kreditə görə faiz;
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-lizinq verənin mükafatmm məbləği;
-lizinq obyekti lizinq verən tərəfmdən sığorta edilmişdirsə, sığorta üçün ödənilən məbləğ;
-lizinq verənin əlavə xidmətlərinin haqqı;
-lizinq verənin lizinq müqaviləsi ilə nəzərdə tutulmuş digər xərcləri;
-lizinq ödənişlərinin tərkibinə daxil edilən məbləğlər lizinq verən tərəfindən müvafıq sənədlərlə
əsaslandırılmalıdır.
Son illərdə respublikanm kənd təsərrüfatmda istehsala çəkilən məsrəflərin tərkibində sığortaya
dair xərclər azlıq təşkil edir (cədvəl 3.7). Aqrar sahədə istehsal vasitələrinin sığortalanmasma
çəkilən xərclərin aşağı olması onlardan səmərəli isti- fadə olunması riskinin azalmasma və
aqrolizinq münasibətlərinin inkişafmm zəiflə- məsinə səbəb olur.Son illərdə mövcud madditexniki resurslardan səmərəli istifadə olunmasma, aqrolizinqin mkişafi üçün sığortanm yeni
strategiyasımn işlənib hazır- lanmasma və bilavasitə sığortaya dair qanunvericilik bazasınm
təkmilləsdirilməsinə böyük zərurət vardır. 18 iyun 2002-ci ildə «Kənd təsərrüfatmda sığortanm
stimullaşdınlması haqqmda» Azərbaycan Respublikasmm Qanununun qəbul olunmasma
baxmayaraq, bu sa- hədə yeni tədbirlərin həyata keçirilməsini məqsədəuyğun hesab edirik [39].
Bu baxımdan, lizinqin inkişafi üçün aqrar sahədə risklərin sığortalanmasmda dövlət dəstəyinin
təkmilləşdirilməsi məqsədilə 2010-cu ildə müvafiq konsepsiya işləyib hazırlamışıq [4, s. 230].
Cədvəl 1
Kənd təsərrüfatı məhsullarmm istehsalma çəkilən xərclərin strukturu (yekuna görə faizlə) [5,
s. 28]
Göstəricilər

2009

Cəmi xərclər

100

o cümlədən əməyin
ödənişi (sığorta və
məşğulluq fondlarma
ayırmalar daxil
edilməklə)

2011

2012

100

100

100

100

100

100

100

30,2

24,4

30,9

26,7

33,0

29,4

9,9

28,9

49,3

50,4

55,3

50,4

49,7

36,5

44,8

60,5

əsas vəsaitlərin
amortizasiyası

4,1

5,9

4,6

3,9

3,9

4,4

3,9

4,7

sığorta ödənişləri

0,2

0,3

0,1

0,5

0,3

0,5

0,4

0,5

16,2

19,0

9,1

18,6

13,1

29,2

41,0

5,4

material xərcləri

sair xərclər

2010

2013

2014

2015 2016

Cədvəl.www.statgov.az saytmm məlumatlan əsasmda müəllif tərəfmdən hazırlanmışdır.
Təklif etdiyimiz bu konsepsiyanm əsasını təşkil edən məsələ lizinq vasitələrindən istifadə edən kənd
təsərrüfatı məhsullan istehsalçılannm təbii fəlakətlərdən qomnmasınm bir neçə səviyyəsinin
formalaşması ilə bağlıdır.
Birinci müdafıə səviyyəsində dövlətin dəstəyi ilə bağlanmış kənd təsərrüfatı bitki- lərinin sığorta
müqavilələri üzrə yaranmış ziyänm ödənilməsində sığortalananın özünün iştirak etməsi nəzərdə
tutulur. Bu cür iştirak o deməkdir ki, sığorta müqaviləsinin şərtlərində sığorta şirkətinin ziyanın
müəyyən məbləğini ödəmək öhdəliyindən azad edilməsi nəzərdə tutulur.
İkinci müdafıə səviyyəsində sığortalanmış risklər üzrə tutulmalann hesablanması üçün Azərbaycan
Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Sığorta Nəzarəti Departamenti tərəfmdən təsdiq edilmiş
metodikaya müvafiq olaraq, sığorta şirkətlərinin bağlanmış sığorta müqavilələri üzrə məsuliyyəti
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nəzərdə tutulur.
Üçüncü müdafiə səviyyəsində kənd təsəmifatı bitkilərinin dövlətin dəstəyi ilə sığortalanması
əməliyyatlannm maliyyə sabitliyini təmin etmək məqsədi ilə bağlanmış
müqavilələr üzrə məsuliyyəti Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Sığorta Biıiiklərinin iştirak- çılan öz
üzərinə götürürlər. Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Sığorta Birliklərinin maliyyə fondunun həcmi
mövcud qanunvericilik əsasmda fəaliyyət göstərən Müşahidə Şurası tərəfindən təsdiq edilməlidir. Bu
Şuranm tərkibinə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Sığorta Birliklərinin iştirakçısı olan sığorta
şirkətlərinin birinci rəhbərləri daxil olmalıdır.
Dördüncü müdafıə səviyyəsində yaranmış ziyanlar Dövlət Kənd Təsərrüfatı Sığorta Ehtiyatlarmm
vəsaitləri hesabma ödənilməlidir. Dövlət Kənd Təsərrüfatı Sığorta Ehtiyatlan kənd təsənüfatı
bitkilərinin sığorta müqavilələri iizrə daxil olan sığorta haqlannm ümumi məbləğinin 5%-i
məbləğində ayırmalardan, eləcə də üzvlük haqları, dövlət büdcəsindən daxilolmalar, kommersiya
banklanndan alman borclar və başqa mənbələr hesabma yaranmalıdır. Dövlət Kənd Təsərrüfatı
Sığorta Ehtiyatlan vəsaitləri istər əmtəə istehsalçılanna, istərsə də sığorta təşkilatlanna qaytanlmaq
və qaytanlmamaq şərti ilə təqdim edilməlidir.
Beşinci müdafıə səviyyəsində irimiqyaslı təbii fəlakətlər və təbii dağıdıcı çevrilişlər nəticəsində
yaranan zərərin dövlət büdcəsinin ehtiyat fondu hesabma ödənilməsi nəzərdə tutulur. Irimiqyaslı təbii
fəlakətlər dedikdə kənd təsərrüfatı əkmlərinin və ya heyvanlann kütləvi şəkildə məhv olmasma
gətirib çıxarmış və kənd təsənüfatı əmtəə istehsalçılannm əmlakınm xeyli itirilməsi ilə müşayiət
olunan təhlükəli təbii hadisələr başa düşülür. Belə hallarda dövlət büdcəsinin maliyyə vəsaitləri, ilk
olaraq, dövlət kənd təsərrüfatı sığorta ehtiyatınm artınlmasma və ikincisi, yaranmış ziyanm
ödənilməsi üçün bilavasitə kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçılanna yönəldilməlidir.
Lizinqin inkişafı üçün respublikamızm aqrar sahəsində kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçılannm sığorta
müdafıəsinin yuxanda göstərilən səviyyələrinin həyata keçirilməsi yeni mərhələlərin formalaşmasını
və keçilməsini tələb edir. Məsələn, üçüncü mərhələdə dövlətin dəstəyi ilə kənd təsənüfatı sığorta
sisteminin tam formalaşması başa çatdınlmalı, bu halda, aqrar sahədə dinamik və davamlı sığorta
bazan yaradılması nəzərdə tutulmalıdır.
Bütövlükdə dövlətin dəstəyi ilə lizinqin inkişafi üçün kənd təsərrüfatmda sığortanm inkişafinm
üçüncü mərhələsi 2013-2015-ci illərdə aşağıdakı mərhələləri əhatə edir:
1.
Yeni iştirakçılann cəlb edilməsi və dövlət təkrar sığorta şirkətinin yaradılması hesabma
Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Sığorta Birliklərinin genişləndirilməsi;
2. Dövlət kənd təsərrüfatı sığorta ehtiyatınm həcmini, o cümlədən dövlətin dəstəyi ilə kənd
təsərrüfatı bitkilərinin sığorta müqavilələri üzrə sığoıta haqlannm bir hissəsinin kompensasiya
edilməsinə büdcədən aynlmış vəsaitlər hesabma artınlması;
3.
Dövlət kənd təsərrüfatı sığorta ehtiyatınm səmərəli istifadə edilməsi, bu vəsaitlərin dövlətin
dəstəyi ilə kənd təsərrüfatı bitkilərinin sığorta müqavilələri üzrə yaranmış ziyamn tənzimlənməsinə
və borclann təşkil edilməsinə yönəldilməsi;
4.
Regionlarda qarşılıqlı sığorta və kredit cəmiyyətləri şəbəkəsinin tam formalaşması və s.
təmin edilməlidir.
Lizinqin inkişafı üçün aqrar sahədə sığortaya dair son zamanlar işlənib hazırlanan normativ hüquqi
sənədlərin məhdud yönümlü olmasmı ciddi çatışmazlıq hesab edirik və dövlət dəstəyi ilə bağlı bütün
müddəalar, əsasən, yalnız kənd təsərrüfatı bitkilərinin sığortasma aiddir.
Aqrar sahədə sığortaya dövlət dəstəyi qaydalannı reqlamentləşdirən «Aqrar sahədə istehsalm dövlət
tənzimlənməsi haqqmda”» Azərbaycan Respublikası Qanununun faktiki olaraq yoxluğunu, «Kənd
təsərrüfatınm inkişafı haqqmda”» Qanunun isə hələ də qəbul edilmədiyini nəzərə alsaq, kənd
təsərrüfatı risklərinin sığortalanmasınm inkişafı konsepsiyasınm və onun əsasmda «Kənd
təsərrüfatmda sığorta haqqmda»” Azərbaycan Respub- likası Qanununun yeni variantımn işlənib
hazırlanması əwəlki kimi vacib məsələdir.
Respublikada aqrolizinqin inikşafinda mühüm rola malik olan bu sənədlərdə sığorta sisteminin
aşağıdakı mühüm müddəalan dəqiq müəyyən edilməlidir:
1.
Sığortada dövlətin iştirakı üsullan. Həm sığorta haqlannm subsidiyalaşdmlması, həm də
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lizinq vasitələri ilə təchiz olunmuş kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçılanna dəymiş ziyanm
kompensasiyası üçün dövlət vəsaitlərindən istifadə etməyin mümkünlüyü nəzərdə tutulmalıdır. Lakin
bu imkan yalnız o halda tətbiq edilməlidir ki, aqrar sahədə lizinq vasitələrindən istifadə edən əmtəə
istehsalçılannm əmlakı sığortalanmış olsun, dəymiş ziyan isə fövqəladə xarakter daşısm. Adi
əlverişsiz hava şəraitindən yaranmış ziyanlar sığorta şirkətləri tərəfindən ödənilməlidii"
2.
Sığortanm növləri. Dövlət dəstəyi ilə əhatə ediləcək sığorta növləri və sığorta növlərinin
ümumi təsnifat sistemində kənd təsərrüfatı risklərinin sığoıtasınm yeri dəqiq müəyyən edilməlidir;
3.
Sığortanm təşkilati modelləri. Sığortanm iki modeli təsbit olunmalıdır:
kənd təsərrüfatı risklərinin kommersiya sığorta təşkilatlaıı tərəfindən sığortalanması.
Burada Kənd Təsərrüfatı Sığorta Birlikləri (Kooperasiyaları) şəklində birləsməyin prinsipləri,
məqsəd və vəzifələri, sığorta birlikləıinin (kooperasiyalannın) iştirakçılanna təqdim edilən tələblər,
eləcə də sığorta cəmiyyətlərinin özlərinə təqdim edilən tələblər qanunvericilik yolu ilə müəyyən
edilməlidir;
kənddə qarşılıqlı sığoıta cəmiyyətləri yaradılması yolu ilə kənd təsərrüfatı risklərinin
sığortalanması. Bu cəmiyyətlərin işinin əsas meyarlanmn, regional və regionlararası əməkdaşlığın
formalanmn (assosiasiyalar yaradılması), sığorta birlüdəri (kooperasiyalan) ilə qarşılıqlı fəaliyyətin
şərtlərinin də müəyyən edilməsi məqsədə uyğundur;
4.
Sığortanm əsas növlərinin şərtləri:
sığorta risklərinin nümunəvi siyahısı, onlann meyaıiannın təsviri;
sığorta dəyərinin və sığorta məbləğinin müəyyən edilməsi qaydası;
sığorta təminatınm normaları;
sığorta müqavilələrinin bağlanma müddətləri və s.;
5.
Sığorta üçün güzəştli bank krediti almağın şərtləri;
6.
Dövlət dəstəyinin həyata keçirilməsinin qaydası və şərtləri. Müxtəlif səviyyəli büd- cələrdən
yardımm həcmini müəyyən etmək üçün sığorta bazanmn həcmini xarakterizə edən göstəricilərin
siyahısı hazırlanmalıdır. Bundan əlavə, büdcə vəsaitlərinin aynlması variantlan (lizinq vasitələrindən
istifadə edən kənd təsənüfatı müəssisələri tərəfmdən artıq ödənilmiş sığorta haqlannm
kompensasiyası şəklində və ya ödəniş üçün dotasiyalar şəklində), sığorta haqlanmn ödənilməsində
dövlətin payı, büdcə vəsaitlərinin aynlması müddətləri də təsbit olunmalıdır;
7.
Təbii fəlakətlərdən dəymiş ziyamn ödənilməsi üçün dövlət və yerli büdcələrin
vəsaitlərindən, sığorta və təkrar sığorta ehtiyatlan vəsaitlərindən istifadə edilməsi qaydası;
8.
Yeni sığorta məhsullannm işlənib hazırlanması perspektivləri;
9.
Mütəxəssislər hazırlanması və informasiya işi.
İşlənib hazırlanan konsepsiyada ən aktual məsələlər səmərəli tarif siyasətinin müəyyən edilməsi,
sığortanm təşkilati modellərindən asılı olmayaraq kənd təsərrüfatı risklərinin təkrar
sığortalanmasınm vahid sisteminin yaradılması, eləcə də mərkəzləşdirilmiş dövlət ehtiyatlannm
yaradılması və sığorta monitorinqinin həyata keçirilməsi məsələləridir. Bu tədbirlər kənd təsərrüfatı
bitkilərinin sığortasma daha çox aiddir, çünki sığortanm bu növü aşağıdakılann vacibliyini
şərtləndirir:
sığortamn dəyəri baxımından və sığorta haqlannın subsidiyalaşdırılması həcmləri
baxımmdan ən çox məsrəf tələb edir;
sığortanın dəyəri (sığortaçmm məsuliyyətinin) və sığorta hallan yaranması ehtimalı çox
yüksək olduğuna görə fəlakətli sayıla biləcək sığortadır. Bu da, öz növbəsində, səmərəli təkrar sığorta
sisteminin işlənib hazırlanmasmı və mərkəzləşdirilmiş ehtiyatlar yaradılmasmı zəruri edir.
Bu məsələlərin vaciblik dərəcəsi ayn-ayrı idarələrin normativ-hüquqi sənədlərinin işlənib
hazırlanmasını zərurətə çevirir.
Lizinqin inkişafı üçün aqrar sahədə risklərin sığortalanmasma dövlət dəstəyinin təkmilləşdirilməsinin
mühüm istiqamətlərindən biri də yeni sığorta məhsullannm, o cümlədən kompleks (paket) xarakterli
məhsullann yaradılmasıdır. Sığortanm yeni növlə- rinə, onlann tətbiq edilməsi qaydalarınm işlənib
hazırlanmasma tələbat lizinq vasitələ- rindən istifadə edən kənd təsərrüfatı təşkilatlannm fəaliyyəti
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ilə, daha doğrusu, bu fəaliyyətin həyata keçirildiyi şəraitlə bağlıdır.
Aqrar sahədə lizinq vasitələrindən istifadə edən əmtəə istehsalçılannı risklərdən, məsələn, mənfəətin
itirilməsi riskindən həqiqətən xilas etməyə imkan verən sığorta məhsulu hələ də yoxdur [6,s. 64].
Halbuki, kənd təsərrüfatı bitkilərinin sığortalanması məhsuldarlıqda, eləcə də lizinq vasitələrindən
istifadə edən müəssisənin gəlirlərində yalnız təbii-iqlim xarakterli əlverişsiz hadisələr üzündən
yaranan itkiləri kompensasiya etməyə imkan verir. Kənd təsərrüfatı heyvanlannm və ya kənd
təsərrüfatı texnikasınm sığortalanması onlann məhv olması və ya zədələnməsi nəticəsində yaranan
itkiləri kom- pensasiya etməyə imkan verir. Bu da dolayısı ilə aqrar sahədə lizinq münasibətlərinin
inkişaf etdiyi şəraitdə fəaliyyət göstərən müxtəlif kateqoriyalı təsənüfat subyektlərinin gəlirlərinə
təsir göstərir, bəzi hallarda isə onlann fəaliyyətində ümumiyyətlə öz əksini tapmır. Maliyyə nəticəsi
müsbət olduqda və bundan əlavə əwəlki dövrlərin göstəricilə- rindən artıq olduğu halda bu cür
vəziyyət yaramr.
Buna görə də aqrar sahədə lizinq münasibətlərinin inkişaf etdiyi şəraitdə fəaliyyət göstərən müxtəlif
kateqoriyalı təsərrüfat subyektlərinin sığortalanmasma dair kompleks proqramm yaradılması onlann
əmlakınm və əmlak maraqlannm qorunmasınm tamlığı, keyfıyyəti və bu tədbirlərin vaxtmda
görülməsi baxımmdan çox aktual və iqtisadi baxı- mdan məqsədəuyğundur. Kompleks sığorta
məhsulu aqrar sahədə fəaliyyət göstərən müxtəlif kateqoriyalı təsərrüfat subyektlərinin banklardan
kredit alması, maddi-texniki təchizat, marketinq və istehsal fəaliyyəti prosesində yaranan riskləri
vəhdət halmda əlaqələndiıir və onlan maksimum idarə edir. Bu da, öz növbəsində, lizinq alan müəssisələrin sığorta üçün məcmu xərclərini azaldır və bütövlükdə aqrar-sənaye istehsalınm
tənzimlənməsinin maliyyə mexanizmini sinxronlaşdınr. Maliyyə təsisatlannm Qərb ölkələrində yaxşı
inkişaf etmiş bu cür uyğunlaşması (konvergensiyası), ilk növbədə respublikamn aqrar sahəsində
sığortaya dövlət dəstəyinin səmərəsinin artmasında əks olunmalıdır [7,s.98].
Aqrar sahədə lizinq münasibətlərinin inkişaf etdiyi şəraitdə fəaliyyət göstərən müxtəlif kateqoriyalı
təsərrüfat subyektləri üçün səmərəli və faydalı ola biləcək sığorta növləri çoxdur və onlann sayı
artmaqda davam edir. Lakin hər bir lizinq alan müəssisənin resurslan məhduddur. Son vaxtlar bəzi
sığorta şirkətlərinin təklif etməyə başladığı müəssisələrin kompleks sığorta proqramlan bu suallara
cavab tapmaqda kömək edə bilər.
Hər bir sığortaçı onun müştərisi olan müəssisənin sığorta hesabma qənaət etməyə çalışaraq öz
risklərinin yalnız bir qismini sığortalamasma aid nümunələr göstərə bilər. Bunun nəticəsində sığorta
halı yarandıqda zərərin yalmz bir hissəsi ödənilir və bu hissə bəzən çox cüzi və müəssisə üçün
əhəmiyyətsiz hissə olur. Buradan bir nəticə əldə etmək olar ki, sığorta hesabma qənaət etməyi
bacamıaq lazımdır. Lakin bunun üçün aqrar sahədə istehsal risklərmin spesifik xüsusiyyətlərini yaxşı
başa düşmək zəruridir. Təəssüf ki, respublikamızda aqrar sahədə lizinq münasibətlərinin inkişaf
etdiyi şəraitdə fəaliyyət göstərən müxtəlif kateqoriyalı təsərrüfat subyektlərinin müvafiq risklərin
xəritəsini müstəqil tərtib etmək sahəsində hələ ki, özlərinin xaricdəki həmkarlan kimi təcrübələri
yoxdur. Hazırda bu sahibkarlıq subyektlərində təcrübi olaraq risk menecmenti sisteminin heç bir
elementi yoxdur.
Bununla əlaqədar, aqrar sahədə lizinq münasibətlərinin inkişaf etdiyi şəraitdə fəaliyyət göstərən
müxtəlif kateqoriyalı təsərrüfat subyektlərinin kompleks sığorta sistemini nəzərdən keçinnəkdən
əwəl sığortanm əsas məqsədlərini dəqiqləşdirmək lazımdır. Məsələn, aqrar sahədə lizinq alan əmtəə
istehsalçılannm kompleks sığortalan- madan məqsədi onlann maliyyə davamlılığmı artırmaq üçün
şərait yaradılmasına və bütövlükdə investisiya cəlbediciliyinin artmlmasma yönəlmişdir.
Fikrimizcə, aqrar sahədə lizinq münasibətlərinin inkişaf etdiyi şəraitdə fəaliyyət göstərən müxtəlif
kateqoriyalı təsərrüfat subyektlərinin səmərəli kompleks sığorta proqramını yalnız sığortaçının və
sığorta şirkətinin birgə iştirakı ilə işləyib hazırlamaq mümkündür. Lakin bunun üçün aqrar sahədə
sığorta müdafıəsinin təmin edilməsinin aşağıdakı mərhələləri keçilməlidir:
istehsal fəaliyyətinin təhlili;
zəif yerlərin aşkar edilməsi;
ən çox ehtimal edilən təhlükələrin müəyyən olunması;
kompleks sığorta proqramının kənd təsərrüfatı risklərinin idarə edilməsi üçün müəssisədə
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mövcud olan sistemə inteqrasiyası;
sığorta halının yaranması ehtimalını və yarana biləcək ziyanın həcmini azaltmaq məqsədi ilə
zəruri qabaqlayıcı tədbirlər görülməsinə dair təkliflər hazırlanması;
kompleks sığorta proqrammın həyata keçirilməsi prosesində operativ müşayiət və s.
Azərğaycan Respublikasmda lizinqin inkişafı üçün kompleks sığorta proqramınm bu texnologiya
üzrə işlənib hazırlanması aqrar sahədə fəaliyyət göstərən müxtəlif kateqoriyalı təsərrüfat
subyektlərinin fərdi tələbatını və maliyyə imkanlannı, eləcə də onun kommersiya fəaliyyətinin və
istehsalm spesifıkasım nəzərə almağa şərait yaradır.

Ədəbiyyat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

İ.N. Əliyev Heydər Əliyev və Azərbaycanın kənd təsərrüfatı Bakı 2001 s. 148
P.Ə. Qurbanov Aqrolizinq inkişafı şəraitində modul prinsipli sığorta proqramı AZETKTİ və
Tİ –nin elmi əsərləri; 4 hissəli, II hissə 2010 s. 148-153
Azərbaycan Respublikasının Mülkü Məcəlləsi. Bakı 2003 s.412
Azərbaycan Respublikasının Mülkü Məcəlləsi. Bakı 2003 s.414
D.Ə. Vəliyev Azərbaycanın qlobal iqtisadiyyata inteqrasiyası. Bakl: 2008 s. 230
Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin və fərdi sahibkar təsərrüfatının əsas iqtisadi göstəriciləri
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Bakı: 9-li kicik müəssisə, 2011,s.28
İ.H. Alıyev Milli iqtisadiyyat və aqrar sahənin inkişaf problemləri. Bakı: Elm,2006,s.64
Газман В.Д. Лизинг. М: Правовая культура,2004,s.98
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Dayanıqlı inkişafı təmin edən siyasət
b.m. S.R. İbrahimova
"Uzun illər Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulan vəsait, şaxələndirmə siyasəti, qeyri-neft
sektorunun inkişafı imkan verir ki, iqtisadiyyatımız dayanıqlı surətdə inkişaf etsin, bir sektordan neft-qaz sektorundan asılı olmasın. Hətta dünyada neftin qiymətinin kəskin şəkildə düşməsi bizim
ümumi iqtisadi inkişafımıza təsir etməmişdir. Budur, Azərbaycanın iqtisadi modelinin unikallığı və
bu göstəricilər bizim seçdiyimiz yolun nə qədər düzgün olmasını bir daha göstərir".
İlham ƏLİYEV
Dünya iqtisadiyyatının hazırkı vəziyyəti böhranların dövriliyinin artması və əhatəsinin
genişlənməsi, geosiyasi risklərin yüksəlməsi əmtəə və fond bazarlarındakı qeyri-sabitlik ilə müşayiət
olunur. Region ölkələrində müşahidə edilən iqtisadi problemlər, Yaxın Şərqdə gərginliyin artması,
dünya iqtisadiyyatında böyük xüsusi çəkisi olan Çin iqtisadiyyatının artım tempinin enməsi,
Avropada borc problemi əksər ölkələrin iqtisadiyyatına bu və ya digər dərəcədə mənfi təsir göstərir.
Məhz bu amilləri əsas götürərək Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankı və digər nüfuzlu maliyyə
təşkilatları qlobal iqtisadi proqnozlarına yenidən baxır və azaldırlar. Digər tərəfdən bu amillərlə
yanaşı, dünya enerji bazarındakı qeyri-sabitlik, əsas ticarət tərəfdaşlarının milli valyutalarının
devalvasiyası
Azərbaycan
iqtisadiyyatı
üçün
əlavə
risklər
yaradır.
Qlobal və regional səviyyədə gedən mürəkkəb siyasi və iqtisadi proseslərin mənfi təsirlərinə, bir çox
ölkələrin ciddi iqtisadi, maliyyə və sosial problemlərlə üzləşməsinə baxmayaraq Azərbaycan
iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafı davam edir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən
iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi, real sektora, sahibkarlığa
dövlət dəstəyinin artırılması, biznes və investisiya mühitinin davamlı olaraq yaxşılaşdırılması
tədbirləri, təmin edilmiş siyasi və makroiqtisadi sabitlik Azərbaycan iqtisadiyyatının xarici təsirlərə
və yuxarıda qeyd olunan risklərə dayanıqlılığını şərtləndirən başlıca amillərdir.
Hələ 2008-ci il qlobal böhrandan xeyli əvvəl iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi tədbirlərinə başlanılması
bu siyasətin nə qədər doğru olduğunu hazırkı dövrdə bir daha təsdiq edir. Xam neftin qiymətinin 2
dəfədən çox enməsinə baxmayaraq Azərbaycan iqtisadiyyatı məhz qeyri-neft sektoru hesabına inkişaf
edir. Belə ki, əgər 2009-cu ildə ÜDM-də qeyri-neft sektorunun payı 47 faiz idisə, 2016-cü ildə 65,7
faiz təşkil etmişdir. Strateji valyuta ehtiyatları, xarici borclanmaya konservativ yanaşma da
Azərbaycan
iqtisadiyyatının
dayanıqlılığına
öz
töhfəsini
verir.
Dövlət başçısının qeyd etdiyi kimi: "Əvvəllər bizim uğurlarımızı bədxahlar, paxıllar neftlə
bağlayırdılar. Deyirdilər ki, Azərbaycanda neft hasil olunur. Ona görə Azərbaycan inkişaf edir. Yaxşı,
Azərbaycanda neft hasilatı artmır, düşür. Neftin qiyməti iki dəfədən çox düşüb. Ancaq biz yenə də
inkişaf edirik".
Dünyadakı mənfi iqtisadi tendensiyalar fonunda investisiyalar uğrunda rəqabət kəskinləşir. Belə
şəraitdə Azərbaycan iqtisadiyyatına xarici investorlar tərəfindən sərmayə qoyulması davam edir və
bu ilin ötən dövründə ölkə iqtisadiyyatına yatırılmış investisiyaların əhəmiyyətli hissəsinin xarici
sərmayələr təşkil etməsi investorların Azərbaycana inamının ifadəsidir. Qeyd edək ki, Azərbaycan
iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafını təmin edən əsas sahələrdən biri qeyri-neft sənayesidir. Dövlət
başçısının 26 dekabr 2014-cü il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında
sənayenin inkişafına dair 2015-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı" ölkədə sənayeləşmə prosesinin
sürətləndirilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir və hazırda Dövlət Proqramının həyata
keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planında nəzərdə tutulmuş tədbirlər icra olunur.
Sənayeləşmə siyasətinə uyğun olaraq, həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində son illər yeni
inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuş ölkə sənayesində ənənəvi sahələr genişlənməklə yanaşı, kosmik,
müdafiə, alternativ enerji, gəmi istehsalı və digər yeni sənaye sahələri yaradılmış, yüzlərlə müasir
istehsal və emal müəssisələri fəaliyyətə başlamışdır. Təkcə 2017-ci il ərzində 200-dən çox sənaye
müəssisəsi və obyekti istifadəyə verilmiş, 10 elektrik yarımstansiyası fəaliyyətə başlamışdır. Hazırda
dövlətin maliyyə dəstəyi ilə özəl sektor tərəfindən 20-yə yaxın sənaye müəssisəsi inşa olunur. Müasir
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texnologiyalara və qabaqcıl təcrübəyə əsaslanan yeni müəssisələrin yaradılması ilə Azərbaycanda
istehsal edilən sənaye məhsullarının çeşidi və rəqabətqabiliyyətliyi artmışdır. Hazırda ölkəmizdə
fəaliyyət göstərən sənaye müəssisələrində ərzaq məhsulları, müxtəlif tikinti materialları, avtomobil,
kompüter, günəş batareyaları, elektrik avadanlıqları, mebel və s. istehsal olunur və bir çox sənaye
məhsulları üzrə Azərbaycan özünü təmin edir. Rəqabətədavamlı məhsul istehsalı, beynəlxalq
standartlara cavab verən markalanma və qablaşdırmanın aparılması ixracın genişlənməsinə yeni
imkanlar yaradır, Azərbaycanın bir sıra sənaye müəssisələrinin məhsulları xarici bazarlara çıxarılır.
Sumqayıt Kimya, Balaxanı, Mingəçevir və Qaradağ sənaye parklarının, regionlarda sənaye
məhəllələrinin yaradılması qeyri-neft sənayesinin davamlı inkişafı üçün möhkəm zəmin yaradır.
Təkcə Sumqayıt Kimya Sənaye Parkına rezidentlər tərəfindən istehsal müəssisələrinin qurulmasına
1 mlrd. manatdan çox investisiyanın yatırılması nəzərdə tutulur. Artıq Sumqayıt Kimya Sənaye
Parkının rezidenti "Azertexnolayn" MMC tərəfindən dəyəri 45 mln. ABŞ dolları olan 60 min ton boru
məhsulunun
Türkmənistana
ixracı
üzrə
müqavilə
bağlanmışdır.
Qaradağ Sənaye Parkının rezidenti olan "Bakı Gəmiqayırma Zavodu" MMC tərəfindən müqavilə
dəyəri 40 mln. ABŞ dolları olan sifariş əsasında yarımdalma qazma qurğusunun pantonlarının
tikintisi başa çatdırılaraq təhvil verilmiş və hazırda ümumi dəyəri 404 mln. ABŞ dollarından çox olan
2 sifariş əsasında sualtı tikinti gəmisinin və üç ədəd 80 nəfərlik sərnişin gəmisinin tikintisi aparılır.
Tullantıların təkrar emalı sahəsində regionda ilk sənaye parkı olan və ölkəmizdə "yaşıl biznes"in
inkişafında əhəmiyyətli rola malik Balaxanı Sənaye Parkına rezidentlər tərəfindən ilkin mərhələdə 10
mln. manatdan artıq investisiya yatırımı nəzərdə tutulur. Gələn ilin birinci yarısında Neftçala
rayonunda ilk sənaye məhəlləsi fəaliyyətə başlayacaqdır. Hazırda sənaye məhəlləsində geniş
infrastruktur şəbəkəsinin (elektrik, qaz, su, kanalizasiya, rabitə, nəqliyyat, yanğından mühafizə,
inzibati, istehsal və digər infrastruktur obyektlərinin) yaradılması işləri aparılır. Sahibkarlar
tərəfindən sənaye məhəlləsində balıq məhsulları və yeminin, müxtəlif avadanlıqların, qapı-pəncərə
və tikinti materiallarının, qayıq və balıqçılıq ləvazimatlarının istehsalı ilə bağlı Azərbaycan
İnvestisiya Şirkətinə 18 layihə təqdim olunmuşdur. Sənaye məhəlləsində sahibkarların fəaliyyətinin
səmərəli təşkili üçün hüquqi, bank, sığorta, ümumi mühasibatlıq xidmətləri göstəriləcək, onlara
müxtəlif təlimlər keçiriləcəkdir. İlkin mərhələdə şirkətlər tərəfindən sənaye məhəlləsinə 7 layihə üzrə
15,6 mln. manat investisiya qoyulacağı və bunun nəticəsində 380 iş yerinin açılacağı gözlənilir.
Burada sənaye istehsalı və ya sənaye ilə bağlı xidmət üzrə layihələr həyata keçirmək istəyən
sahibkarlar Azərbaycan İnvestisiya Şirkətinə müraciət edə bilərlər.
Sənaye sahəsində həyata keçirilən tədbirlər rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalının
genişlənməsi ilə bərabər, idxalın əvəz edilməsinə də öz töhfəsini verir. Məsələn, son illər yeni sement
zavodlarının fəaliyyətə başlaması bu sahədə ölkəmizin illik istehsal gücünün 5 milyon tonu ötməsinə
və tələbatın əsasən yerli istehsal hesabına ödənilməsinə imkan yaratmışdır. Qarşıdakı illərdə
sənayenin modernləşdirilməsi və innovasiyalar əsasında inkişafı, qeyri-neft sənayesinin
şaxələndirilməsi, mövcud zəngin təbii resurslardan səmərəli istifadə, son məhsuladək texnoloji
zəncirin qurulması, rəqabətqabiliyyətli sənaye istehsalının artırılması və ixracın genişləndirilməsi
Azərbaycan sənayesinin başlıca istiqamətləridir. Növbəti illərdə bu prioritetlərə uyğun olaraq
sənayenin inkişafına dövlət dəstəyi tədbirləri davam etdiriləcək, yeni istehsal sahələrinin yaradılması
və rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalının artırılması diqqət mərkəzində saxlanılacaqdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə 2015-ci il "Kənd təsərrüfatı ili" elan
edilmişdir. İstehsalçılar vergilərdən azad edilməklə (torpaq vergisi istisna olmaqla) bərabər, onlara
güzəştli şərtlərlə kredit, toxum, gübrə, texnika almaq imkanı yaradılır, əkin sahələrində istifadə
olunan yanacaq üçün subsidiyalar verilir. Görülmüş işlər və aqrar sahəyə göstərilən dövlət dəstəyi
tədbirləri nəticəsində bir sıra ərzaq məhsullarının istehsalı artmış, ölkəmizin özünütəminetmə
səviyyəsi yüksəlmişdir. Son illər təkcə dövlətin maliyyə dəstəyi ilə müasir texnologiyalara əsaslanan
43 quşçuluq təsərrüfatı, 23 cins heyvandarlıq kompleksi, 8 süd və 6 ət emalı müəssisəsi, 39 intensiv
bağçılıq və üzümçülük təsərrüfatı, 43 müasir istixana kompleksi, 16 meyvə-tərəvəz emalı müəssisəsi,
51 logistik mərkəz və 22 taxıl anbarı kompleksi yaradılmışdır ki, bu da istehlak bazarının
sabitləşməsində, ixrac potensialının artmasında, idxaldan asılılığın azalmasında, ümumilikdə ərzaq
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təhlükəsizliyinin möhkəmlənməsində əhəmiyyətli rola malikdir. Bununla yanaşı, aqroparkların və
intensiv metodlara əsaslanan yüksək məhsuldarlığa malik müasir iri fermer təsərrüfatlarının
yaradılması tədbirləri də davam etdirilir. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq,
respublikanın hazırda 19 rayonunda (Ağcabədi, Beyləqan, Kürdəmir, Ağsu, İmişli, Hacıqabul,
Cəlilabad, Salyan, Xaçmaz, Füzuli, Saatlı, Şamaxı, Yevlax, Ağdaş, Şəmkir, Siyəzən, İsmayıllı,
Samux və Şəmkir) 40 min hektardan artıq sahədə 22 sahibkarlıq subyekti tərəfindən 30 iri fermer
təsərrüfatı yaradılır. Ümumi dəyəri 162,4 milyon manat olan bu təsərrüfatların yaradılmasına
İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən 61,6 milyon manat
güzəştli kredit verilmişdir. Hazırda fəaliyyətdə olan təsərrüfatlarda müasir suvarma sistemləri
qurulmuş, hər hektardan 58-60 sentner arpa və buğda, 120 sentnerədək dənlik qarğıdalı götürülür.
Bununla yanaşı, Şəmkir, Xaçmaz və Xızı rayonlarında aqropraklar yaradılır. Aqroparklarda müasir
istehsal, emal və infrastruktur müəssisələrinin yaradılmasına 23 milyon manat güzəştli kredit
verilmişdir. Şəmkir və Yalama aqroparklarında birinci mərhələ üzrə işlər ilin sonunadək
yekunlaşacaqdır. Xızı aqroparkında isə hazırda müvafiq layihələndirmə işləri aparılır.
Heyvandarlığın maddi-texniki bazasının, cins tərkibinin yaxşılaşdırılması və bu sahədə dövlət
dəstəyinin gücləndirilməsi barədə dövlət başçısının imzaladığı sərəncamlar aqrar sektorun inkişafına
əlavə təkan verir. Taxtakörpü və Şəmkirçay su anbarlarının istifadəyə verilməsi, bu yaxınlarda isə
Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalından suvarma suyunun verilməsinə başlanılması meliorativ
tədbirlərin yaxşılaşdırılmasına, on minlərlə hektar yeni torpaqların əkin dövriyyəsinə cəlb
olunmasına,
iri
kənd
təsərrüfatı
müəssisələrinin
yaradılmasına
imkan
verir.
Böyük potensiala malik olan nəqliyyat sektorunda regional və yerli əhəmiyyətli iri infrastruktur
layihələrinin həyata keçirilməsi, Şimal-Cənub, Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizləri çərçivəsində görülən
işlər ölkəmizin tranzit imkanlarının reallaşdırılmasını təmin edir. Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət
Limanının birinci mərhələsinin istifadəyə verilməsi, bu sahədə yeni infrastruktur layihələrinin icrası,
nəqliyyat infrastrukturunun modernləşdirilməsi və nəqliyyat əlaqələrinin genişləndirilməsi
istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisi, tranzit imkanlarına
görə Azərbaycanın regionun aparıcı dövləti statusunu daha da möhkəmləndirir. Yeri gəlmişkən,
Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi ilə bağlı işlər intensivləşdirilmişdir və bu günlərdə dəhlizlə
bağlı görülən işlərin gedişi, yaradılacaq infrastruktur barədə müzakirələrin aparılması məqsədilə
Azərbaycan və İran sərhədində görüşlərin təşkili, dəhlizin Astara (Azərbaycan) - Astara (İran)
hissəsinə baxışın keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Son illərdə sürətlə inkişaf edən İKT sahəsində görülən işlərin davamı olaraq, peyklərin orbitə
çıxarılması, yüksək texnologiyalar parklarının fəaliyyətinin təşkili, elektron xidmətlərin
genişləndirilməsi bu sahədə əlavə imkanlar yaradır.
Ölkəmizin turizm potensialının inkişaf etdirilməsi və dünyada tanıdılması, bu sahədə müasir
infrastrukturun yaradılması, turizmin müxtəlif növlərinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində tədbirlər
həyata keçirilmişdir. Nəticədə ölkəmizə gələn turistlərin sayı, bu sahədən əldə olunan gəlirlərin həcmi
xeyli artmışdır. Turizm sahəsinə yerli və xarici investisiyaların cəlb edilməsi, xidmətlərin
keyfiyyətinin daha da yaxşılaşdırılması, ölkəmizin beynəlxalq səviyyəli idman və mədəni tədbirlərə
evsahibliyi
etməsi
turizm
sahəsinin
inkişafına
əlavə
stimul
yaradır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Ölkəmizin inkişafı sahibkarlığın inkişafından asılıdır"
strateji xəttinə uyğun olaraq, son illərdə biznes və investisiya mühitinin davamlı olaraq
yaxşılaşdırılması, özəl sektora dövlət dəstəyinin genişləndirilməsi nəticəsində sahibkarlıq qeyri-neft
sektorunun inkişafının aparıcı qüvvəsinə çevrilmişdir. Son illər bu sahədə qanunvericiliyin
təkmilləşdirilməsi, inzibati prosedurların sadələşdirilməsi, dövlət dəstəyinin genişləndirilməsi, o
cümlədən vergi güzəştləri və subsidiyalar ilə bağlı əhəmiyyətli işlər görülmüş, Azərbaycan
İnvestisiya Şirkəti, Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu, "Aqrolizinq" ASC və digər vasitələrlə real
sektora maliyyə dəstəyi göstərilmişdir.
Sahibkarlıq fəaliyyətinə əsassız müdaxilələrin aradan qaldırılması istiqamətində ciddi
tədbirlər həyata keçirilmiş, "Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestri"
yaradılmışdır. Reyestr sahibkarlıq sahəsində yoxlamaların aparılması ilə əlaqədar sahibkarların
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hüquqlarının müdafiəsinə, sui-istifadə hallarının qarşısının alınmasına və bu sahədə şəffaflığın
artırılmasına xidmət edir. Bununla yanaşı, icazələrin elektron informasiya portalı icazə xarakterli
sənədlərə və onların alınması prosedurlarına, təqdim edilməli sənədlərə, icazələrin verilmə müddətinə
dair bütün məlumatları vahid mənbədən əldə etməyə imkan verir.
Sahibkarlıq sahəsində görülmüş tədbirlər nəticəsində ölkənin ticarət və xidmət obyektləri müasir
tələblərə uyğun geniş çeşiddə yerli ərzaq və qeyri-ərzaq məhsulları ilə təmin edilmiş, ölkədən ixrac olunan
mal çeşidi ötən ildə 2003-cü illə müqayisədə 76,6 faiz artmışdır. Qarşıdakı illərdə dövlət başçısının
"Sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında" fərmanına uyğun olaraq, sahibkarlara dövlət
xidmətlərinin göstərilməsi zamanı subyektivliyin minimuma endirilməsi, bu zaman İKT vasitələrindən və
"ASAN xidmət"in imkanlarından istifadə edilməsi, tikinti, idxal-ixrac, kommunal xidmətlərə qoşulma,
daşınmaz əmlak və torpaq üzrə əməliyyatların səmərəli, şəffaf və operativ şəkildə aparılması, ixracın
təşviqi və tranzit potensialının reallaşdırılması, biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması üçün müvafiq
tədbirlər davam etdiriləcəkdir. Qeyri-neft sektorunun inkişafında "Azərbaycan Respublikası regionlarının
2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı" mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dövlət
proqramı çərçivəsində bu ilin 2017-ci il ərzində 170-dən artıq sənaye, kənd təsərrüfatı, xidmət və ticarət
müəssisəsi fəaliyyətə başlamış, 430-dan artıq müəssisənin isə tikintisi davam etdirilir. Bu dövrdə
regionlarda 34 məktəb, 26 bağça, 11 səhiyyə, 8 gənclər və idman, 24 mədəniyyət və digər sosial obyekt
tikilmiş və ya əsaslı təmir olunmuşdur. Hazırda 250-yə yaxın sosial obyektin təmir-tikintisi davam
etdirilir.
"2014-2016-cı illərdə Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət
Proqramı" çərçivəsində 2106-ci il ərzində 11 gənclər və idman obyekti, 11 məktəb, 7 uşaq bağçası,
Respublika Əlillərin Bərpa Mərkəzi istifadəyə verilmiş, 60-a yaxın sosial obyektdə isə işlər davam
etdirilir.
Azərbaycanda iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətinin artırılması və şaxələndirilməsi ölkənin
xarici ticarət əlaqələrinə də müsbət təsir göstərir, qeyri-neft ixracının inkişaf dinamikası davam edir.
Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, yeni bazarlara çıxışın təmin edilməsi ilə bağlı
reallaşdırılan tədbirlər çərçivəsində Qazaxıstanın Aktau şəhərində kənd təsərrüfatı və digər qida
məhsullarının saxlanmasını və satışını təmin edəcək logistik mərkəz tikilib. Dövlətin maliyyə dəstəyi,
İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə "Azərsun Holdinq" MMC tərəfindən həyata
keçirilən layihənin dəyəri 20 milyon ABŞ dollarıdır. Bu ilin noyabr ayından etibarən logistik mərkəz
vasitəsilə Azərbaycanda istehsal olunan meyvə, tərəvəz və digər qida məhsulları Qazaxıstanın qərb
regionlarına ixrac olunacaqdır. Digər regionlarda da belə logistik mərkəzlərin yaradılması
istiqamətində tədbirlər həyata keçirilir. Prezident İlham Əliyev qeyd etmişdir ki, neftin qiymətinin
düşməsi ilə əlaqədar Azərbaycanın gəlirlərinin azalmasına baxmayaraq, heç bir sosial proqram ixtisar
olunmayacaq. Sosial sahədə görülən bu tədbirlər isə insanların daha firavan və rahat yaşamasına,
ümumilikdə ölkə iqtisadiyyatının davamlı inkişafına xidmət edəcəkdir. Əsasında insan amili,
Azərbaycan vətəndaşının rifahının yüksəldilməsi dayanan bu siyasətin nəticəsidir ki, son 12 ildə 1
milyonu daimi olmaqla, 1 milyon 400 mindən çox iş yeri açılmış, ötən ilin yekunlarına əsasən
Azərbaycanda işsizlik 4,9 faiz, yoxsulluq 5 faiz səviyyəsində olmuşdur. Heydər Əliyev Fondunun
prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə reallaşdırılan layihələr Azərbaycanda sosial
sahənin inkişafına, qeyd olunan məsələlərin həllinə mühüm töhfələr verir.
Azərbaycanda işsizliyin və yoxsulluğun azaldılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirləri,
bu sahədə əldə olunan müsbət dəyişiklikləri nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar da yüksək
qiymətləndirirlər. Təsadüfi deyildir ki, Minilliyin İnkişaf Məqsədlərinə çatmaqda Azərbaycanın əldə
etdiyi nailiyyətlərə görə Prezident İlham Əliyev BMT-nin "Cənub-Cənub" mükafatı ilə təltif
olunmuşdur.
2015-ci ilin altı ayının yekunlarına həsr olunmuş iclasda dərman vasitələri bazarında baş verən
pozuntulara son qoyulması və sentyabr ayından gec olmayaraq məsələnin yeni müstəvidə həlli barədə
dövlət başçısının verdiyi tapşırığın icrası olaraq, bir sıra Avropa ölkələrinin və Türkiyənin təcrübəsi
əsasında təkmilləşdirilmiş metodologiya hazırlanaraq, dərmanların qiymətlərinin tənzimlənməsi
prosesinə başlanmış və 2020-dək dərmanın qiyməti təsdiq edilmişdir. Vətəndaşlar tərəfindən böyük
razılıqla qarşılanan qiymət tənzimlənməsi nəticəsində bu dərmanların satışda mövcud olan
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qiymətlərlə müqayisədə 53 faizinin qiyməti 2 dəfədən çox, 28 faizinin qiyməti 3 dəfədən çox aşağı
salınmış, ümumilikdə isə 98 faizinin qiymətləri endirilmişdir. Dərmanların qiymətlərin üzərində
göstərilməsi, internet resurslarında və KİV-lərdə yerləşdirilməsi qiymət intizamına ictimai nəzarəti
təmin etməklə yanaşı, vətəndaşa dərman vasitəsini bütün apteklərdən eyni və optimal qiymətə almağa
imkan yaradır və süni qiymət artımı məsələsi aradan qalxır. Bu islahat vətəndaşların xərclərinin
azalmasına, dərman vasitələri bazarına dövlət nəzarətinin güclənməsinə və vergidən yayınma
hallarının qarşısının alınmasına əlavə imkanlar yaradacaq, dövlət büdcəsinin xərcləri azalacaq, bu
sahədə sığorta sisteminin inkişafına töhfə verəcəkdir. Proses bütün dövlət qeydiyyatına alınmış
dərman vasitələrinin qiymətləri tənzimlənənədək intensiv şəkildə davam etdirilir. Hazırda Mənzil
Məcəlləsinin müddəalarına əsasən ölkənin mənzil-kommunal təsərrüfatı sahəsinin bazar iqtisadiyyatı
prinsiplərinə uyğun inkişaf etdirilməsi və ölkə vətəndaşlarının mənzil-kommunal xidmətlərindən
istifadəsinin təmin olunması məqsədilə bu sahədə formalaşmaqda olan yeni münasibətlərin təbliği,
islahatların həyata keçirilməsi, eləcə də beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan mütərəqqi idarəetmə
üsullarının tətbiq edilməsi və əhalinin mənzil idarəçiliyində yaxından iştirakına şərait yaradılması
istiqamətində mütəmadi olaraq tədbirlər davam etdirilir. Bu işlər çərçivəsində Bakı şəhərinin ayrıayrı ünvanlarında mənzil mülkiyyətçilərinin cəmiyyətləri təsis olunaraq, artıq onlardan 13-ü dövlət
qeydiyyatına alınmışdır. Yaşayış yeri üzrə qeydiyyat və lisenziyalaşdırma prosedurlarının
elektronlaşdırılması ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq fərmanına əsasən,
yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan şəxslər haqqında arayışın "ASAN xidmət" mərkəzləri vasitəsilə
təqdim olunması, mənzil-kommunal təsərrüfatı sahəsində həyata keçirilən islahatlara öz müsbət
töhfəsini verəcəkdir. Eyni zamanda, mənzil-kommunal sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və
islahatların sürətləndirilməsi ilə bağlı təkliflər hazırlanmışdır. Ölkə iqtisadiyyatının qlobal böhran
fonunda belə inkişaf nümayiş etdirməsi beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında da əksini tapır.
Təsadüfi deyildir ki, bir qədər öncə dərc edilmiş "Qlobal Rəqabət Qabiliyyəti 2015-2016" hesabatında
Azərbaycan iqtisadiyyatı rəqabət qabiliyyəti səviyyəsinə əsasən tədqiqatın aparıldığı 140 ölkə
arasında 40-cı yerdə qərarlaşaraq MDB məkanında 7-ci ildir ki, öz lider mövqeyini qorumuş, "G-20"yə üzv olan 8 ölkəni - İtaliya, Rusiya Federasiyası, Cənubi Afrika Respublikası, Türkiyə, Hindistan,
Meksika, Braziliya və Argentinanı qabaqlamışdır. Azərbaycan "Makroiqtisadi vəziyyət" göstəricisi
üzrə 10-cu yer tutmuş, biznesin təkmilləşdirilməsi, əmtəə bazarının səmərəliliyi, daxili bazarın həcmi,
infrastruktur göstəricisiləri üzrə əhəmiyyətli irəliləyişlərə nail olmuşdur. Qlobal böhran fonunda bir
çox ölkələrin reytinqini aşağı salan "Fitch" Beynəlxalq Reytinq Agentliyi Azərbaycanın suveren
reytinqini bir daha investisiya səviyyəli "BBB-" səviyyəsində saxlamış, reytinq üzrə proqnozu isə
"sabit" kimi təsdiqləmişdir. Beynəlxalq Valyuta Fondunun bu günlərdə açıqladığı "Dünya İqtisadi
Proqnozları" hesabatında Azərbaycanın 2018-ci il üzrə iqtisadi artım proqnozunu yüksəldərək 3 faiz
səviyyəsinə qaldırmışdır. Beləliklə, ümummilli lider Heydər Əliyevin inkişaf strategiyasından
qaynaqlanan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin çevik və praqmatik
siyasəti, uzaqgörənliklə qəbul etdiyi qərarlar, həyata keçirilən qabaqlayıcı tədbirlər dünya
iqtisadiyyatındakı mürəkkəb proseslərin, xarici risklərin Azərbaycan iqtisadiyyatına mənfi təsirini
neytrallaşdırır, ölkəmizin dayanıqlı və davamlı inkişafını təmin edir. Prezident İlham Əliyevin dediyi
kimi: "Bu gün elə bir ölkə tapmaq çətindir ki, böhran ona təsir etməsin - hansısa ölkələrə daha çox,
hansısa ölkələrə daha az. Amma Azərbaycan böhranlı illərdə inkişaf edir... İnfrastruktur layihələri
icra edilir, neftin qiyməti keçən ilə nisbətən iki dəfədən çox aşağı düşdü. Əlbəttə ki, bu, bizim
gəlirlərimizə mənfi təsir göstərir, az pul qazanırıq, amma bununla bərabər, iqtisadiyyatımızın
şaxələndirilməsi hesabına yaradılan potensial imkan verir ki, Azərbaycan vətəndaşı bunu hiss
etməsin. Dayanıqlı inkişaf bu istiqamətdə gedəcək".
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2018-ci il dövlət büdcəsi gəlirlərinin əsas xüsusiyyətləri
i.ü.f.d. A.V. Əliyev
Növbəti ilə dövlət büdcəsinin gəlirləri 20127,0 milyon manat məbləğində
proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da Ümumi Daxili Məhsulun 29,0%-i həcmində olmaqla,
2016-ci ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə 3361,0 milyon manat və ya 20,0%, 2016-cı ilin
faktiki icra göstəricisi ilə müqayisədə 2621,2 milyon manat və ya 15,0% çoxdur.
2018-ci il dövlət büdcəsinin proqnozlaşdırılan xərcləri 20905,7 milyon manat məbləğində
nəzərdə tutulmuşdur. Bu məbləğ ÜDM-in 30,1% nisbətindədir (Cədvəl 1). Qarşıdakı il üzrə
proqnozlaşdırılan büdcə xərclərinin həcmi 2017-ci illə müqayisədə 2964.7 milyon manat və ya
16,5%, 2016-cı ilin faktiki icrası ilə müqayisədə 3154,4 milyon manat və ya 17,8% çoxdur.
Cədvəl 1. Dövlət büdcəsinin əsas göstəriciləri
2016 icra 2017
2018
dürüst proqnoz
Dövlət büdcəsi gəlirləri, mln.manatla

17505,7 16766,0 20127,0

100,0
95,8 120,0
Əvvəlki ilə nisbətən, %-lə
1.Dövlət büdcəsi gəlirlərinin UDM-ə faiz nisbəti 29,0
24,7
29,0
Dövlət büdcəsi xərcləri, mln.manatla
17751,3 17941,0 20905,7
Əvvəlki ilə nisbətən, %-lə
2.Dövlət büdcəsi xərclərinin ÜDM-ə faiz nisbəti

99,8
29,4

101,1
26,3

116,5
30,1

Son illərdə dövlət maliyyəsi müstəvisində makro-fiskal çərçivənin möhkəmləndirilməsi və
büdcə risklərinin azaldılması istiqamətində atılan mühüm addım fiskal dayanıqlılığın gücləndirilməsi
və büdcə göstəricilərinin uzun müddətli dövrə balanslaşdırılmasıdır. Bu istiqamətdə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Möhtərəm İlham Əliyev tərəfindən 2017-ci ilin dövlət büdcəsinin
tətbiq edilməsi haqqında fərmanla dövlət (ictimai) maliyyə sistemində institusional bazanın (Orta
Müddətli Xərclər Çərçivəsi, Nəticə əsaslı büdcə, Neft gəlirlərinin dövlət büdcəsinə köçürülməsi üçün
"qızıl qayda”nın hazırlanması) təkmilləşdirilməsi ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verilmişdir.
Bu tapşırıqların icrası icmal, o cümlədən dövlət büdcəsinin uzunmüddətli dövrdə
balanslaşdırılması ilə yanaşı büdcə parametrlərinin proqnoz göstəricilərinin etibarlılığının
artırılmasına və büdcə vergi siyasətinin əsas məqsədi olaraq müəyyən edilmiş makroiqtisadi
sabitliyin təmin edilməsinə xidmət edəcəkdir.
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Cədvəl 2. Neft sektoru ilə bağlı dayanıqlı göstəriciləri
2015
icra

2016
icra

2017
proqnoz

2018
proqnoz

9225,
0

7940,0

11096

7615,
93,7
1252,
88,8
358,0

6100,0
80,1
1365,0
109,0
475,0

9216,0
151,1
1380,0
101,0
500,0

62,1

52,6

132,8

105,2

58,4

52,7

47,4

55,1

46,5

43,5

36,4

45,8

3.Qeyri-neft büdcə balansı (bütün neft
komponentləri nəzərə alınmaqla hesablanan),
% lə
Tələb: Davamlı olaraq azalması şərtdir

-32,9

-29,5

-40,9

-33,6

4.Qeyri-neft büdcə balansı (DNF-nin gəlirləri
çıxılmaqla hesablanan), %-lə

-27,4

-25,5

-36,7

-29,7

-34,8

-34,0

-44,6

-38,4

-34,4

-36,0

-32,6

-31,6

Neft sektorundan daxilolmalar, mln. manatla 10220,0
O cümlədən:
Dövlət Neft Fondunun transferti, mln. manatla
Əvvəlki ilə nisbətən, %-lə
ARDNŞ-in vergi ödənişləri, mln. manatla
Əvvəlki ilə nisbətən, %-lə
Hasilatın pay bölgüsü üzrə mənfəət vergisi, mln.
manatla
Əvvəlki ilə nisbətən, %-lə
1.Dövlət büdcəsində neft sektorunun payı, %Meyar: Təbii resursla zəngin ölkələrdə aşağı nisbət
20-40%
2.Dövlət Neft Fondunun transfertinin dövlət
büdcəsi gəlirlərinə nisbəti, %-lə

8130,0
87,1
1409,5
82,3
680,4

Tələb: Dəyişməz real xərclər prinsipinə uyğun
istifadə edilməlidir

Tələb: Davamlı olaraq azalması şərtdir
5. Qeyri-neft ilkin büdcə balansı (bütün neft
komponentləri nəzərə alınmaqla
hesablanan) % lə
Tələb: Davamlı olaraq azalması şərtdir
6.BVF-nin metodikası əsasında qeyri-neft
ilkin büdcə balansı, %-lə
Tələb: Davamlı olaraq azalması şərtdir

2018-ci ilin dövlət büdcəsində neftin qiyməti 45 ABŞ dolları götürülmüşdür. Neft sektoru
üzrə büdcə gəlirlərinin 83,1% və ya 9216,0 milyon manatını Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Fondunda (ARDNF) transfertlər, 16,9% və ya 1880,0 milyon manatını Vergilər Nazirliyinin xətti
ilə neft sektorundan daxilolmalar təşkil edir (Cədvəl 2).
Cədvəl 2-dən göründüyü kimi, Dövlət Neft Fondunun transfertinin həcmi əvvəlki illə
müqayisədə 51,1% artımla proqnozlaşdırılmışdır. Bu isə dövlət əvvəlki illə müqayisədə 51,1%
artımla proqnozlaşdırılmışdır. Bu isə dövlət büdcəsi gəlirlərinin 45,8%-nə, Dövlət Neft Fondunun
proqnozlaşdırılan gəlirlərinin isə 86,3%-nə bərabərdir.
Qeyd edək ki, qeyri-neft büdcə balansının hesablanması zamanı "Büdcə zərfi”ndə təqdim
edilən qeyri-neft büdcə balansının ÜDM-ə faiz nisbəti göstəricisindən istifadə edilməmişdir. Bu
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göstəricinin iqtisadi mahiyyətini nəzərə alaraq qeyri-neft büdcə balansının ÜDM-ə deyil, qeyri-neft
ÜDM-nə faiz nisbətinin hesablanması məqsədə müvafiqdir.
Vergilər Nazirliyinin xətti ilə neft sektoru üzrə daxilolmalarda Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Şirkəti (ADRNŞ - SOCAR) üzrə büdcə ödənişləri 1380,0 milyon manat və ABƏŞ üzrə
mənfəət vergisi 500,0 milyon manat nəzərdə tutulmuşdur ki, , bu da cari ilin proqnozu ilə müqayisədə
ARDNŞ üzrə 15,0 mln. manat, ABƏŞ üzrə isə 25,0 mln. manat çoxdur.
Yalnız DNF-nin gəlirləri nəzərə alınmadan hesablanan qeyri-neft büdcə kəsirinin qeyri-neft
ÜDM-ə faiz nisbəti 29,7%, neft və qaz gəlirlərinin "Neft və qaz gəlirlərinin idarə olunması üzrə
uzunmüddətli strategiya”dagöstərilmiş bütün komponentləri nəzərə alınmaqla hesablanan qeyri-neft
büdcə kəsirinin qeyri-neft ÜDM-nə faiz nisbəti isə 33,6% təşkil etmişdir.
BVF-nin verdiyi məlumatlarda qeyri-neft ilkin büdcə kəsirinin həcminin 31,6% təşkil edəcəyi
vurğulanmışdır.
Qeyri-neft ilkin büdcə kəsirinin hesablanmasının əhəmiyyətliliyi dövlət borcuna xidmətlə
bağlı xərclərin icmal büdcə xərclərində nəzərə alınmaması ilə bağlıdır. Bu halda əsas məqsəd
büdcənin borc yükü nəzərə alınmadan fiskal
kəsirin
hesablanmasıdır.
Bütün komponentlər nəzərə alınmaqla hesablanan qeyri-neft ilkin büdcə balansının qeyri-neft
ÜDM-nə faiz nisbəti 38,4% olmuşdur.
Borc dayanıqlılığı. 01.07.2017 tarixinə beynəlxalq maliyyə-bank qurumları və digər kredit
təşkilatları ilə 11,3 milyard ABŞ
dolları
məbləğində kredit sazişləri
imzalanmışdır. "Büdcə zərfi”nə daxil olan məlumatlardan göründüyü kimi hazırda xarici dövlət
borcunun həcmi 7172,6 mln. ABŞ dolları və ya 12208,5 milyon manat, daxili borcun həcmi isə 798,0
mln. manatdır.
"Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanun layihəsinə Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının Rəyində
göstərildiyi kimi, beynəlxalq təcrübə və nəzəriyyədə borc göstəricilərinə bir sıra indikatorlar aid
edilir (Cədvəl 15). Bu göstəricilər dövlət (ictimai) maliyyəsinin ən yaxşı təcrübəsi olaraq müəyyən
edilən nümunələr əsasında qruplaşdırılmış, həmçinin təhlili aparılmışdır.
Fiskal Dayanıqlıq
Beynəlxalq Valyuta Fondunun ekspertləri fiskal dayanıqlığı makroiqtisadi siyasətin öz cari
vəziyyətini böhranın yaranması təhlükəsindən qoruması qabiliyyəti kimi xarakterizə edir.Bir qrup
alimlərin fikrinə görə fiskal dayanıqlıq dedikdə hazırkı nəslin ehtiyaclarının ödənilməsinin gələcək
nəsillərin ehtiyaclarının ödənilməsinə neqativ təsir göstərməməsi başa düşülür. Hər iki fikrin
dürüstlüyünü nəzərə alaraq qeyd edək ki, fiskal dayanıqlıq dövlətin gəlir və xərcləri arasında uzun
müddətli dövrə disbalansın yaranmamasına xidmət edir. Bu halda, əsas göstərici uzun müddətli dövrə
fiskal boşluğun həcminin hesablanmasıdır.
Fiskal dayanıqlılığın 6 forması mövcuddur. Bu sıraya
1) Borc dayanıqlılığı,
2) Pensiya sisteminin dayanıqlılığı,
3) Səhiyyə sisteminin dayanıqlılığı,
4) Büdcə sisteminin dayanıqlılığı,
5) Vergi sisteminin dayanıqlılığı,
6) Təbii resursla zəngin dövlətlərdə fiskal dayanıqlılıq aid edilir.
Lakin, bütün bu formalar borc dayanıqlılığı ilə bilavasitə bağlıdır.
Hər bir ölkənin iqtisadi sisteminin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq fiskal dayanıqlılığın bir, iki və
ya bir neçə forması aktual ola bilər. Hazırda, təbii resursla zəngin 47 dövlətdə fiskal dayanıqlılığın
təbii resursdan (neft, qaz, mis və s.) rasional istifadə edilməsi baxımından dayanıqlıq, Avropa Birliyi
ölkələrində pensiya, səhiyyə və ən son borc dayanıqlılığı aktualdır.İstənilən iqtisadiyyatın maliyyə
müstəvisində fiskal gəlirlərdən səmərəli istifadə etməsi - büdcə sisteminin və icmal büdcənin
effektivliyi həmçinin, dövlət borclanmasının və büdcə kəsirinin optimal həddinin qorunmasına, orta
və uzun müddətli dövrdə fiskal sabitliyin pozulmasının və mümkün risklərin azaldılmasına
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hədəflənmişdir. Məhz bu səbəbdən, fiskal dayanıqlıq fiskal risk, fiskal fəza konsepsiyası ilə sığ
bağlıdır.
Qeyd.BVF-nin metodologiyasına görə ÜDM-in, dövlət büdcəsi gəlirlərinin və ixracın ən azı 20%
təbii resurs hesabına formalaşırsa həmin ölkə təbii resursla zəngin hesab edilir.
1.Strateji valyuta ehtiyatları/ÜDM, %-lə
Cari ilin müvafiq göstəricilərinə görə strateji valyuta ehtiyatlarının məbləği ÜDM-in həcminə
demək olar ki, bərabərdir.
2.Strateji valyuta ehtiyatları/bir aylıq idxal
Mərkəzi Bankın 2017-cı ilin yanvar-iyun yekunlarına görə dərc etdiyi "Pul siyasətinin
icmalı”na görə strateji valyuta ehtiyatları 33 aylıq mal və xidmətlərin idxalını əvəz etmək imkanına
malikdir.
3.Strateji valyuta ehtiyatlarının ÜDM-ə nisbəti - Məcmu dövlət borcunun ÜDM-ə
nisbəti Dövlətin
fiskal mövqeyini əks etdirən strateji valyuta ehtiyatlarının
proqnozlaşdırılan ÜDM-ə nisbəti ilə məcmu dövlət borcunun ÜDM-ə nisbəti
arasındakı fərq ötən illə müqayisədə yüksəlmiş və 79,8 faiz bəndinə çatmışdır. Bu isə məqbul haldır.
4.Məcmu dövlət borcu/ÜDM
Hazırda dövlət borcunun proqnozlaşdırılan ÜDM-ə faiz nisbəti 18,7% təşkil edir. Bu isə
Azərbaycan kimi ölkələr üçün məqbul hesab edilən normadır.
5.Daxili borc/ÜDM.
ISSAI 5411 "Borc göstəriciləri” Standartının tələblərinə görə daxili borcun ÜDM-ə faiz nisbəti
iki müxtəlif ("Borc dayanıqlılığının əsas tərəfləri” və BVF-nin "Həssaslıq göstəriciləri” adlı)
metodika üzrə 20-30% nisbəti aşmamalıdır. Cədvəl 15-dən göründüyü kimi daxili borcun ÜDM-ə
faiz nisbəti 1,1% təşkil etməklə qoyulan nisbətdən aşağı həddədir.
1.Dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclər/Dövlət büdcəsinin gəlirləri.
BVF-nin "Dövlət sektoru borcunun Statistikası” Qaydalarına görə əgər dövlət borcuna
xidmətlə bağlı xərclər qoyulan minimal tələbdən aşağıdırsa bu borc yükü ilə bağlı aşağı riskin
olmasından xəbər verir.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun "Xarici borcun Statistikası” Qaydaları (2013), Beynəlxalq
Valyuta Fondunun "Dövlət sektoru borcunun Statistikası” Qaydaları (2014) və INTOSAI-ın "Borc
göstəriciləri” adlı ISSAI 5411 standartında verilən metodologiyalara əsasən dövlət borcuna xidmətlə
bağlı xərclərin dövlət büdcəsinin gəlirlərinə nisbəti aşağı orta və yüksək dərəcələri ilə müvafiq olaraq
25%, 30% və 35% ölçülür. Bu göstərici proqnozlaşdırılan il üzrə 11,2% təşkil edəcəkdir.
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2. Dövlət büdcəsinin balansı/ÜDM.
2013

2014

2015

2016

2018

Strateji valyuta ehtiyatları/bir aylıq
idxal
Tələb: Ən azı 3 aylıq idxalı əvəz etməlidir

30,2

31,0

26,0

28,0

33,0

Strateji valyuta ehtiyatlarının ÜDM-ə
nisbəti - Məcmu dövlət borcunun ÜDMə nisbəti, %-lə

53,5

56,4

51,3

76,0

79,8

Məcmu dövlət borcu/ÜDM, %-lə

12,6

11,2

28,3

22,3

18,7

Tələb: inkişaf etmiş ölkələrdə UDM-in 60%dən, inkişaf etməkdə olan və aşağı gəlirli
ölkələrdə 40% dən yüksək olmamalıdır*
Daxili borc/ÜDM, %-lə

4,5

2,6

8,5

2,0

1,1

3,7

2,1

4,0

10,1

11,2

-0,5

-0,5

-0,4

-1,1

Tələb: Müsbət olması

Tələb: 20-30
Dövlət borcuna xidmətlə bağlı
xərclər/Dövlət büdcəsinin gəlirləri

Tələb: 25% (aşağı), 30% (orta), 35% (yuxarı)**
Dövlət büdcəsinin balansı/ÜDM, %lə****

0,6

Tələb: 3%-dən yüksək olmamalıdır
Dövlət büdcəsi balansının ÜDM-ə faiz nisbəti 1,1% proqnozlaşdırılmışdır. Bu göstərici son
illərdə olduğu kimi daha aşağı səviyyədə olacaqdır.
Qeyri-neft ÜDM-lə büdcənin qeyri-neft gəlirləri arasında əlaqə. Büdcə risklərinin təhlili və
makro-fiskal proqnozlaşdırma baxımından cari xərclərin artım tempinin qeyri-neft ÜDM-nin
nominal artım tempi ilə uzlaşdırılması zəruridir.
Qarşıdakı ildə qeyri-neft sektorunun nominal artım tempinin cari xərclərin artım tempini
üstələməsi proqnozlaşdırılır. "Büdcə zərfi”nə daxil olan məlumatlara görə, mütləq ifadədə cari
xərclərin məbləğinin qeyri-neft daxilolmalarından çox olması, qeyri-vergi daxilolmaları hesabına
cari xərclərin maliyyələşdirilməsi imkanlarını daha da genişləndirilməsi məqsədilə zəruri
addımların atılmasını tələb edir.
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İnvestisiyanın sosial-iqtisadi mahiyyəti və onun elmi-nəzəri əsasları
OYU-nun doktorantı R.İ. Xəlilov
İqtisadiyyat elminin qanunauyğunluqlarına müvafiq olaraq investisiya fəaliyyəti daim
müxtəlif iqtisadi məktəblərin, cərəyanların və nəzəriyyəçilərin diqqətini cəlb etmişdir. Bu
məktəblər investisiyaların mahiyyətini ümumi və xüsusi metodologiyalar əsasında
öyrənmiş, onların müxtəlif iqtisadi formasiyalarda inkişaf dinamikasını araşdırmış və bu
proseslərin bir sıra iqtisadi və riyazi modellərini belə işləyib hazırlamışlar. Həmin
modellərin işlənib hazırlanmasının praktiki əhəmiyyəti onunla izah olunur ki, elmi
araşdırmalar real iqtisadi proseslərdə tətbiqlərini tapır, yeni elmi axtarışlar üçün
motivasiyalar yaranırdı. Riyazi modelləşmələrdən və iqtisadi məktəblərin gəldiyi
nəticələrdən dövlətlər və müvafiq qurumlar investisiya siyasətinin formalaşdırılması
zamanı istifadə edir, bu da elmi-akademik dairələrin ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi
həyatda fəallaşmasına kömək edirdi. Nəzəri araşdırmaların əsas hədəflərindən biri də odur
ki, müəyyən edilsin ki, investisiya prosesinin hansı amillərə reaksiya verməsi özünü qabarıq
şəkildə büruzə verərək göstərməkdədir.
İnvestisiyaların həcmindəki artma-azalma dəyişikliklərini izləmək və bununla
əlaqədar Azərbaycan iqtisadiyyatının mövcud vəziyyətində tətbiq edilməsi üçün hansı
imkanların açıldığını aydınlaşdırmaq üçün kapitalın beynəlxalq hərəkətini araşdıran, bu
sahədə müəyyən nailiyyətlər əldə etmiş nəzəriyyələri nəzərdən keçirmək məqsədəuyğun
olardı. İqtisadi ədəbiyyatlarda kapitalın beynəlxalq hərəkətini nəzəri cəhətdən izah edən,
müəyyən metodoloji əsasların yaranmasına səbəb olan ənənəvi və müasir reallıqlar üzərində
yanaşma üsul və vasitələri ilə hərəkət edən nəzəriyyələr mövcuddur. Ənənəvi adlanan
nəzəriyyələrə əsas etibarilə neoklassik, neokeyns və marksist konsepsiyaları, müasir
nəzəriyyələrə isə TMK konsepsiyası, portfel investisiyalar nəzəriyyəsi, kapital qaçışı
nəzəriyyəsi və s. aiddir.
Elmi ədəbiyyatda investisiya və kapital mövzusu ümumiyyətlə hələ kapitalizmin
yaranmağa başlamasından müzakirə mövzusu olmuşdur.
Kapital ixracının neoklassik nəzəriyyəsi beynəlxalq ticarətin klassik nəzəriyyəsi
əsasında inkişaf etmişdir. Belə ki, onun əsasını D. Rikardonun beynəlxalq ticarətin
müqayisəli üstünlüklər prinsipi təşkil edir. Bu prinsipə istinad edərək klassik ingilis
iqtisadçısı C.S. Nill XIX əsrdə ilk dəfə olaraq kapitalın ölkələrarası hərəkəti məsələləri ilə
məşğul olmağa başladı. Rikardonun ardınca o, göstərdi ki, kapital ölkələr arasında
gəlirlərinin qeyri-bərabərliyi səbəbindən hərəkət edir, hansı ki, bəzi kapital cəhətdən zəngin
olan ölkələrdə bu gəlirlərin enmə meylləri baş verir. Gəlirlərin enmə mərhələsinə qədəm
qoyduqdan sonra investisiya qoyuluşları ilə məşğul olan investorlar yatırım imkanlarının
ölkə xaricində keyfiyyətini araşdırmağa başlayırlar.
XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində ingilis iqtisadçıları, xüsusən də C.A.Hobson və
C.Keyns, C.B.Seyin istehsal amilləri konsepsiyasını beynəlxalq münasibətlər sisteminə və
kapitalın beynəlxalq hərəkəti sferasına da aid etdilər. Keyns neoklassik nəzəriyyə üçün
beynəlxalq ticarət və kapitalın beynəlxalq hərəkətinin alternativliyi haqqında mühüm bir
postulat ifadə etmişdir: müəyyən şərtlər daxilində istehsal amillərinin miqrasiyası
beynəlxalq ticarəti əvəz edə bilər.
İngilis iqtisadçısı Con Maynard Keynsin əsərləri çərçivəsində yaranan iqtisadiyyat
nəzəriyyəsi və ondan doğan iqtisadiyyat siyasət özünə məxsus xüsusiyyətlərə malikdir.
Keynsin çox sayda kitabı olmaqla birlikdə, Keyns iqtisadi modeli dedikdə onun «The
General Theory of Employment, Interest and Money» (1936) adlı kitabı yada düşməkdədir.
Buradakı fikirlər yeni iqtisadiyyatın və ya Keynsin nəzəriyyəsinin meydana gəlməsini təmin
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etmişdir. Bu alim klassik və neoklassik görüşlərə qarşı çıxış etmişdi.
Keyns kapitalizmin avtomatik olaraq öz özünü nizamlaya bilən xüsusiyyətdə olduğunu
qəbul etməmiş, laissez faire altında xroniki, böyük diametrdə işsizliyin meydana gələ
biləcəyini qarşıya qoymuşdur. İşsizliyi yüngülləşdirmək üçün də müsbət maliyyə və pul
siyasətlərinin tətbiq olunmasını tövsiyə etmişdir. Keyns ümumiyyətlə dövlətin iqtisadiyyata
müdaxiləsini nəzəriyyəsinin təməlində qoyur. Keynsə görə iqtisadiyyat, ümumiyyətlə bir
effektiv tələb nəzəriyyəsidir; həcmini isə iki amil təyin etməkdədir: istehlak meyli və
investisiyanın xəbərdar edilməsi. İstehlak meyli, dəyişik milli gəlir səviyyələrində istehlak
miqdarlarına aid funksional bir əlaqə deməkdir. Milli gəlir artdığı zaman istehlak da
artacaq; ancaq istehlak artımı, milli gəlirdəki artımdan az olacaq. Əlavə istehlakın əlavə
gəlirə nisbəti, Keynsin nəzəriyyəsində əhəmiyyətli bir anlayış olan marjinal istehlak
meylini verməkdədir. İş adamlarının investisiya xəbərdarlığı bunların mövcud olan
sərmayələrinin gələcəkdəki qazancları haqqındakı hədəfləri ilə əlaqədar olduğu qədər,
investisiya üçün borclanarkən neçə faiz verəcəkləri ilə də əlaqədardır. Cari investisiya
miqdarıyla, gözlənilən qazanc nisbətləri arasındakı funksional əlaqə, sərmayənin marjinal
fəaliyyəti, ya da investisiya tələbi adını alır. Hər hansı bir dövrdə investisiya sərmayənin
marjinal fəaliyyəti ilə faiz nisbətinin bərabər olduğu nöqtəyə qədər aparılır.
Milli gəliri və məşğulluğu təyin edən kompleks əlaqələr arasında investisiya strateji
bir faktordur. Aşağı investisiya səviyyələri özləri ilə aşağı məşğulluq da gətirməkdədirlər.
İnvestisiyadakı ziqzaqvari dinamikalar, məşğulluqda və gəlirdə daha çox şiddətli
dalğalanmalara gətirib çıxarmaqdadır. Gəlir artdıqca istehlakın artımına bənzər bir şəkildə
avtomatik investisiya artımlarına rast gəlinməkdədir. İnvestisiya Keynsin effektiv tələb
nəzəriyyəsində strateji bir faktor olmaqdadır. Çünki investisiya istehlak mallarına
xərclənəcək satınalma gücünün müəyyənləşməsinə birbaşa təsir edir. Bir firmanın
istehsalını qazanclı gördüyü istehlak malı miqdarı, çıxarılmaqda olan investisiya malları
miqdarına bağlıdır. Çünki istehlak malları tələbi iki yerdən qaynaqlanmaqdadır. İstehlak
malları istehsalında məşğulluq edilənlərin gəlirləri və investisiya malları istehsalında
məşğulluq edilənlərin gəlirləri.
Keynsin nəzəriyyəsi tələb üzərində dayanmaqdadır. Cari investisiyalar, effektiv tələb
nəzəriyyəsində əhəmiyyət daşımamaqdadır. İnvestisiyanın bu nəzəriyyə içindəki
əhəmiyyəti iqtisadiyyata satın alma gücü təmin etməsidir. Bazara istehlak malı təmin
etmədən gəlir təmin edən hər fəaliyyət effektiv tələbin bir parçası olaraq investisiyanın
funksiyasını yerinə yetirməkdədir. Məsələn, dövlət mənbələrindən pul ilə təmin edilən
dövlət xərcləmələri xüsusi investisiya xərcləmələri kimi istehlak malı tələbinə təsir
etməkdədir.
İngilis iqtisadçıları göstərdilər ki, istehsal amilləri beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
sistemində az mütəhərrikdirlər (ölkədaxili mobillik səviyyəsindən fərqli olaraq) və bu
səbəbdən də onların bu münasibətlər sistemində iştirakı çox da böyük deyildir. Neoklassik
nəzəriyyə XX əsrin I onilliyində E.Hekşer və B.Olin, R. Nurkse və K.İverson tərəfindən
təkmilləşdirilmişdir. Belə ki, Hekşer son faydalılıq nəzəriyyəsinə əsasən istehsal amilləri
qiymətlərinin beynəlxalq tarazlığının tendensiyasını formalaşdırmışdır (98, 34). Bu
tendensiya özünə həm beynəlxalq ticarət, həm də istehsal amillərinin beynəlxalq hərəkəti
üzərindən yol açır ki, bu amillərin dəyər və miqdarları müxtəlif ölkələrdə bərabər deyildir.
B.Olin isə beynəlxalq ticarət konsepsiyasında göstərirdi ki, istehsal amillərinin
hərəkəti müxtəlif ölkələrdə onlara olan müxtəlif tələbatlarla bağlıdır. Onlar səmərəliliyi
aşağı olan ölkələrdən daha yüksək olan ölkələrə doğru hərəkət edir. Kapital üçün son
səmərəlilik isə əsasən faiz dərəcələri ilə müəyyən olunur. Olin həmçinin kapitalın
beynəlxalq hərəkətinə təsir edən tamamlayıcı məqamları da göstərmişdir. Bunlara o,
gömrük baryerlərini (əmtəə idxalına mane olur və xarici kapitalın ölkədaxili bazara
girməsinə şərait yaradır), filialların kapital yatırımları ilə coğrafi diversifikasiyasında can
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atmış, xarici investisiya riskləri və onların bu əsasda təhlükəsiz və riskli tiplərə ayrılmasını
aid etmişdir.
R.Nurkse kapitalın beynəlxalq hərəkətinin müxtəlif modellərini təsis etmiş və belə bir
nəticəyə gəlmişdir ki, əmtəə ixraçı sürətlə artan ölkədə əlavə kapitala tələbat yaranır və
ölkə bu kapitalı idxal edir. Nurkse bu mütənasibliyin əksini də məqbul sayır. K. İverson
neoklassik nəzəriyyəyə yeniliklər gətirərək kapitalın beynəlxalq hərəkətinin iki səviyyəsini
- real və tədiyyə balansının idarə edilməsi üçün tənzimedici səviyyələri fərqləndirir. O,
həmçinin qeyd edirdi ki, kapitalın müxtəlif tipləri əsasən kapitalın köçürülməsi səbəbindən
müxtəlif beynəlxalq mütəhərrikliyə malikdir. Hər bir ölkənin aktiv kapital ixrac və idxal
edə bilməsi də məhz bu faktla izah olunur.
Neokeyns nəzəriyyəsi - bu nəzəriyyənin tərəfdarları kapitalın hərəkəti ilə ölkənin
tədiyyə balansı arasında olan əlaqəni plana çəkirlər. Keyns özü göstərirdi ki, kapitalın
hərəkəti tədiyyə balansında tarazlığın pozulması ilə əlaqədardır. Belə ki, ölkədə əmtəələrin
ixracı onların idxalından artıq olduqda kapital ölkədən ixrac olunur və bu zaman dövlət
müdaxiləsi labüddür.
R.Harrod özünün «iqtisadi dinamika» modelində göstərir ki, kapital baxımından
zəngin olan bir ölkədə iqtisadi artım tempi nə qədər aşağı olarsa, həmin ölkədən kapital
axını tendensiyası bir o qədər yüksək olar . E.Domor ölkənin ticarət balansı və məşğulluq
səviyyəsini təhlil edərək göstərirdi ki, ölkənin kapital ixracı onun xaricdəki
investisiyalarından gələn gəlirlə daxili investisiyalardan gələn gəlirin münasibətindən
asılıdır. Əgər ölkədə investisiyaların həcmi investisiya gəlirlərindən daha çox artırsa bu
zaman ticarət balansı aktivdir. Əks halda ticarət balansı passivdir.
Marksist konsepsiya - bu konsepsiyanın banisi K.Marks kapital ixracının səbəbini
onun ölkədə nisbi artıqlığını görür. Nisbi artıq kapital məfhumu altında o, elə kapital
nəzərdə tuturdu ki, bu kapitalın ölkə daxilində istifadəsi gəlir normasının aşağı düşməsinə
səbəb olur. Nisbi artıq kapital üç formada təzahür edir: mal, istehsal (artıq istehsal gücü və
işçi qüvvəsi) və pul formasında. Ölkənin dünya kapitalizm sisteminə cəlb olunması və ilkin
şərtlərin yaranması (istehsal infrastrukturu) ilə kapital ixracı baş verir. Karl Marks həmçinin
istehsal kapitalının funksiyasından da söz açır . XIX əsrin sonunda monopoliyaların
güclənməsi kapital ixracına təkan verdikdə V.İ.Lenin bu prosesi kapitalizmin müasir
mərhələsi, onun tipik əlaməti saymışdır.
Avstriya iqtisadçısı E.Bem-Baverk qeyd edir ki, kapital insan tərəfindən istehsal
edilmiş istehsal vasitələrinin, yəni keçmiş istehsal prosesində yaradılmış, bilavasitə istehlak
üçün deyil, yeni nemətlərin istehsalı üçün xidmət etməli olan nemətlərin məcmusunu əks
etdirir. İngilis iqtisadçısı A.Marşal da bu mövqedən çıxış edərək göstərirdi ki, insanın
kapitalı, gündəlik bazar həyatında qəbul olunmuş dildə adətən sərvətin pul formasında gəlir
əldə etmək və ya daha geniş mənada ticarət- sənaye fəaliyyəti vasitəsilə satın alma üçün
ayırdığı hissəsi kimi müəyyən olunur .
İ.Fişer isə qeyd edirdi ki, kapital sərvətin istənilən xüsusi hissəsi və növü ilə
məhdudlaşmır, ona müəyyən zaman anında mövcud olan bütün sərvət və ya bu sərvətə olan
mülkiyyət hüquqları, və ya da bu sərvətin və ya ona olan mülkiyyət hüququnun dəyəri aiddir
. İ.Fişer müəyyən zaman anında insanların, müəssisələrin və cəmiyyətin malik olduğu
sərvəti və ya onun dəyərini kapital adlandırırdı. İ.Fişer həmçinin «kapital» anlayışının həm
«kapital əmtəələri» və «kapitalın dəyəri» anlayışlarını ifadə etdiyini göstərirdi. İndiki dildə
desək, kapitalı həm təbii, həm də dəyər ifadəsində ifadə edirdi. Bu ifadələrdən ilk dəfə
Amerika iqtisadçısı C.Klark istifadə etmişdir. O, kapitalı təbii ifadədə «kapital əmtəələri»,
dəyər ifadəsində isə «kapital» adlandırırdı. O qeyd edirdi ki, kapitala mobillik verən onun
dəyər ifadəsidir.
Müasir TMK nəzəriyyələri: TMK-ların XX əsrin ikinci yarısında fəaliyyətlərinin
sürətlə artması nəticəsində onlar iqtisadi nəzəriyyədə əsas diqqət mərkəzinə keçmişdir. İlk
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dövrlərdə TMK-lar ancaq firma nəzəriyyəsi çərçivəsi daxilində öyrənilirdi, sonralar isə
onlar üçün ayrıca müstəqil konsepsiyalar işlənib hazırlanmağa başlandı ki, onların da
əsasında əsasən amerikan iqtisadçılarının ideyaları üstün mövqe tutur: S.Haymerin birbaşa
investisiyaların xaricdə həyata keçirilməsi baxımından firmaların yerli rəqiblər arasında
üstünlüyə malik olma zəruriliyi nəzəriyyəsi, R.Kouzun iri korporasiya daxilində spesifik
bazarın mövcudluğu və R. Vernonun «əmtəənin həyat dövrü»
B.Helbreyt hesab edirdi ki, TMK-ların genezisi texnoloji səbəblərlə şərtlənir. Müasir
istehsal XIX əsrə nisbətən daha mürəkkəb olduğundan onun reallaşması və xidmət
firmalarından xaricdə mal-xidmət şəbəkəsi yaradılmasını tələb edir.
Maliyyə nəzəriyyəsinə görə investisiya anlayışı real və maliyyə aktivlərinin əldə
edilməsi kimi başa düşülür.
Bir qrup iqtisadçı alimlər «investisiya anlayışını» «əsaslı vəsait qoyuluşu»nun
sinonimi kimi qəbul edirlər. İnvestisiya hər bir cəmiyyətdə geniş təkrar istehsalda müəyyən
müddətlərdə adətən uzunmüddətli vəsait qoyuluşudur ki, bu da əmtəə-pul münasibətlərində
öz əksini tapır. Beləliklə, investisiya qoyuluşlarına material, əmək və maliyyə məsrəfləri
də daxil edilir ki, bu da dəyər ifadəsində xarakterizə olunur və əmtəə-pul münasibətlərinin
ən mühüm atributlarından biri hesab edilir.
Buradan aydın olur ki, «investisiya» və «əsaslı vəsait qoyuluşu» anlayışları arasında
fərq mövcuddur. Lakin onlar arasında qarşılıqlı əlaqə də vardır.
Əsaslı vəsait qoyuluşu dedikdə, istehsal və qeyri-istehsal sahələrində əsas fondların
geniş təkrar istehsalı və yeni əsas fondların yaradılmasına, mövcud müəssisələrin
genişləndirilməsinə, yenidən qurulmasına və istehsalın texniki cəhətdən silahlandırılmasına
yönəldilən vəsaitin məcmusu başa düşülür.
İnvestisiya (investisiya resursları) dedikdə, pul gəlirləri, məqsədli bank vəsa- itləri,
paylar, səhm, digər qiymətli kağızlar, texnologiyalar, maşın və avadanlıqlar, lisenziyalar (o
cümlədən əmtəə nişanları olan), kreditlər, digər əmlak və əmlak hüquqları, sahibkarlıq
fəaliyyətinə, digər fəaliyyət növlərinə qoyulan intellektual sərvətlər və müsbət iqtisadi və
sosial nəticələrə nail olmaq məqsədlərini başa düşürük.
Aparılan araşdırmadan aydın olur ki, «investisiya» anlayışı məzmununa görə «əsaslı
vəsait qoyuluşu» anlayışından daha genişdir və əsaslı vəsait qoyuluşu investisiyanın tərkib
hissəsidir. İnvestisiya formasında əsaslı vəsait qoyuluşunun müəyyən hərəkəti tamamlanır.
İnvestisiya prosesi (fəaliyyəti) dedikdə, investisiya qoyuluşlarının və onun həyata
keçirilməsi ilə bağlı olan bütün proseslərin məcmusu başa düşülür.
İnvestisiya prosesi obyektlərinə görə real və maliyyə investisiyalara bölünür.
Real investisiyalar dedikdə, maddi və qeyri-maddi aktivlərə vəsait qoyuluşu başa
düşülür.
Maliyyə investisiyaları dedikdə isə müxtəlif maliyyə vasitələrinə (aktivlərinə) vəsait
qoyuluşu başa düşülür ki, bunların da içərisində əsas yeri qiymətli kağızlara vəsait qoyuluşu
tutur.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KƏND TƏSƏRRÜFATININ
ISTEHSAL VƏ RESURS POTENSİALININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ.
OYU-nun doktorantı Ə.İ. Əmirov
Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı maddi istehsalın sənayedən sonra ikinci ən mühüm sahəsi
olmaqla ölkənin iqtisadiyyatında mühüm yer tutur. Belə ki, məşğul əhalinin 36,7 %-i, ümumi daxili
məhsulun 5,6 % (2016-cü il) onun payına düşür. Əhalinin ərzaqla təmin edilməsi məsələsinin kənd
təsərrüfatı ilə əlaqədar olduğunu nəzərə alsaq bu sahəyə diqqətin ildən-ilə artırılması təsadüfi deyildir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 25 avqust tarixli 3004 nömrəli sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə
təminatına dair” Dövlət Proqramında deyilir ki, etibarlı ərzaq təminatı ölkənin iqtisadi sabitliyinin və
sosial dayanıqlığının başlıca şərtidir.
Ölkəmiz təbii komplekslərin çoxcəhətliyi və təbii ehtiyatların zənginliyi ilə seçilir. Bu
xüsusiyyətlər kənd təsərrüfatının ərazi üzrə təşkil edilməsinin mühüm amilləri kimi çıxış edir. Kənd
təsərrüfatı üçün təbii şəraitin qiymətləndirilməsi zamanı əsas göstərici təkcə əlverişli təbii
komponentlərin olması ilə deyil, həm də bu komponentlərin istifadəsindən alınan iqtisadi səmərə ilə
ölçülür.
İqtisadiyyatın digər sahələrindən fərqli olaraq kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı prosesi
təbii-coğrafi amillərlə üzvü formada əlaqədardır və bu prosesin nəticəsi torpaq-iqlim şəraitinin
təsirindən bilavasitə asılıdır. Ona görə də ölkəmizdə kənd təsərrüfatı sahəsinin istehsal və resurs
potensialının qiymətləndirilməsi üçün, əlverişli maddi zəmin vardır.
Azərbaycanda 2015-ci ildə “kənd təsərrüfatı ili” kimi qəbul olunmuşdur. Kənd təsərrüfatı
həm ölkə iqtisadiyyatının, həm də sənayenin xammalla təmin olunması üçün mühüm strateji
sahələrdən biridir. Uzun müddətdir ki, kənd təsərrüfatında əsaslı itisadi islahatlar aparılır,
dəyişiklikləri həyata keçirilir, təsərrüfatın səmərəliliyinin artırılması məqsədilə dövlət tərəfindən
stimullaşdırıcı tədbirlər həyata keçirilir. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmas ölkə üçün mühüm
strateji məqsəddir. Bu baxımdan Azərbaycandan kənd təsərrüfat istehsalının inkişafını qeyri-neft
sektorunun mühüm istiqaməti kimi qiymətləndirmək olar.
Azərbaycan Respublikasının ərazisinin 42 %-i dağlıq və 58 %-i düzənlik və yamaclardan
ibarətdir. Azərbaycan Respublikasının ümumi torpaq fondunun kənd təsərrüfatına yararlı sahəsi
4769,8 min hektardır və əkin yerləri bunun 39,8 %-ni təşkil etməklə 1897,5 min hektardır. Çoxillik
əkinlər 237,0 min hektar, bicənək və otlaqlar isə 2595,1 min hektar təşkil edir.
Azərbaycan Respublikasının xalq təsərrüfatının inkişaf etdirilməsində su resursları əhəmiyyətli
rola malikdir. Ölkəmizin su resursları məhduddur və onun 30%-i respublikamızın öz ərazisində,
yerdə qalan 70%-i isə qonşu ölkələrin ərazisində formalaşır. Hal-hazırda kənd təsərrüfatının inkişaf
etdirilməsi və ölkənin suya olan tələbatının ödənilməsi məqsədi ilə 39 su dəryaçası düzəldilmişdir ki,
bunların da su tutumu 1 mld m3 çoxdur. Respublikamızda hər il istifadə olunan 8-9 milyard m3 suyun
67%-i kənd təsərrüfatının suya olan ehtiyaclarının ödənilməsinə sərf olunur. Azərbaycan
Respublikasının hal-hazırda mövcüd olan hidroqrafik resursları vasitəsi ilə aqrar təsərrüfata yararlı
sahələrin 1435,2 min hektarı suvarılır, ümumiyyətlə isə kənd təsərrüfatına aid torpaqların 3260,0 min
hektarı suvarıla biləcək torpaqlar sayılır.
Bütövlükdə götürüldükdə Azərbaycan Respublikası torpaq resursları məhdud olan dövlətlərə
aiddir. Belə ki, Azərbaycanda 2016-cü ilin məlumatlarına görə adambaşına 0,50 hektar kənd
təsərrüfatına yararlı torpaq və 0,20 hektar əkin yeri düşür.
Respublikamızda kənd təsərrüfatı ona xas olan sosial-iqtisadi, təbii və texnoloji mahiyyət kəsb
edən xüsusiyyətləri ilə səciyyələnir. Xalq təsərrüfatının başqa sahələrindən fərqli olaraq kənd
təsərrüfatında əsas istehsal vasitəsi torpaqdır. Kənd təsərrüfatında istehsal prosesi təbii amillərlə
birləşir və onun səmərəliliyi torpaq-iqlim şəraitindən asılıdır.
Azərbaycan Respublikasının rayonlarını bioloji məhsuldarlığına görə aşağıdakı şəkildə
fərqləndirmək olar:
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1. Bioloji məhsuldarlığı çox olan ərazilər. Bura Lənkəran düzənliyinin mülayim rütubətli subtropik
zonası, Balakən-Zaqatala rayonlarının düzənlik olan hissələri daxildir.
2. Bioloji məhsuldarlığı yuxarı olan ərazilər. Bura Masallı rayonunun bir hissəsi, Talış meşələr
zonasının orta massivləri, Qanıx vadisi daxildir.
3. Bioloji məhsuldarlığı orta səviyyədə olan ərazilər. Bu ərazilərə ölkəmizin dağlıq və dağətəyi
düzənlikləri daxildir.
4. Bioloji məhsuldarlığı aşağı səviyyədə olan ərazilər. Bura Abşeronun Şimal sahələri, Qobustanın
mərkəz və canubi, Ceyrançöl, Mil, Muğan, Şirvan düzənliyinin bəzi hissələri daxildir.
Torpaq resursları ölkəmizdə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının ən əsas vasitəsi və
amillərindən biridir. Ölkəmizin ərazisində 800-dən çox müxtəlif torpaq növlərinin olması
respublikamızın ərazisində süni suvarma və dəmyə şəraitində bitkiçilikdən yüksək məhsuldarlıq əldə
etməyə və heyvandarlığın səmərəli yerləşdirilməsinə imkan verir.
Ölkəmizin kənd təsərrüfatının əsas reqionu olan Kür-Araz düzənliyindəki boş -boş - çəmən
torpaqlardan pambıqçılıq, taxılçılıq , bostanşılıq və həmçinin heyvandarlıqda qış otlaqları kimi
istifadə edilir.
Böyük və Kiçik Qafqaz dağlarının yamaclarındakı maili düzənliklərdə çox münbit şabalıdı, açıqşabalıdı, tünd torpaqlardan taxıl, üzüm, tərəvəz bitkilərinin əkilməsi üçün istifadə edilir.
Lənkəran-Astara və Talış dağlarının ətəklərində ki, sarı-dağ, dağ-meşə və podrollaşmış sarı
torpaqlarda çay, sitrus bitkiləri və tərəvəz becərilir.
Respublikamızın əhalisinin artması nəticəsində kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların
qeyri-kənd təsərrüfatı təyinatlı fərdi tikintilərə ayrılması, başqa tətəfdən isə torpaqların
şoranlaşması,erroziyaya düşməsi və sairə səbəblərdən hər nəfərə düşən əkin sahəsi azalmağa
başlamışdır.
Statistik məlumatlarından göründüyü kimi kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsinin ümumi
strukturunda əkilməyən torpaq sahəsinin miqdarı ilbə il azalmışdir. Belə ki, 2000-ci ildə əkilməyən
torpaq sahəsi 2973.6 min hektar, 2016-cü ildə isə 2884,1 min hektar olmuşdur. Kənd təsərrüfatına
yararlı torpaq sahəsinin ümumi stukturunda əkilməyən torpaq sahəsinin miqdarı 2000-cü il ilə
müqayisədə 2016-cü ildə 62,7%-dən 60,4%-ə düşmüşdür.
BMT-nin “Minilliyin deklarasiyası”nda dünyada təhlükəli sayılan və mövcud olan 18 kürəsəl
problemlər içərisində kasıbçılığın və aclığın ləğv olunması ön yerdə durur. Deklarasiyada qeyd
edilmişdir ki, 1990-2015-ci illər ərzində gün ərzində gəliri 1 dollardan az olan əhalinin sayı iki dəfə
və həmin müddət ərzində dünya əhalisinin sayında aclıqdan əziyyət çəkən əhalinin xüsusi çəkisi iki
dəfə azaldılmalıdır.
Respublikamızın iqtisadiyyatında sənayedən sonra maddi istehsalın ikinci ən böyük sahəsi olan
kənd təsərrüfatının Ümumi daxili məhsulda payı 2016-cü ildə 5,6% təşkil etmişdir.
Son 14 ildə kənd təsərrüfati məhsullarının ÜDM strukturunda xüsusi çəkisinin 16,6 %-dən 5,6 %-ə
düşməsi bu sahədə hələ də görüləsi işlərin çox olmasından xəbər verir.
Azərbaycan Respublikasının aqrar sektorun inkişafı üçün lazım olan bütün uygun ehtiyyatlara
(torpaq, su və əmək) malik olmasına baxmayaraq, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artım tempi
sənaye, tikinti, nəqliyyat və rabitə, eləcə də əhalinin real gəlirlərinin artım tempindən geridə qalır.
Kənd təsərrüfatı sahəsində vəziyyətin bu şəkildə olmasindan asılı olaraq istehlak olunan kənd
təsərrüfatı məhsullarının müəyyən hissəsi (əsasən heyvandarlıq məhsulları) digər ölkələrdən idxal
olunur. Baxmayaraq ki, bu məhsulları respublikanın özündə istehsal etmək mümkündür. Yalnız
2014-cu ildə respublikamıza 149568,3 min ABŞ dolları həcmində diri heyvanlar və heyvan mənşəli
məhsullar, 427030,3 min ABŞ dolları həcmində bitki mənşəli məhsullar, 88110,0 min ABŞ dolları
həcmində heyvan və ya bitki mənşəli piylər və yağlar idxal olunmuşdur. Kənd təsərrüfatına 20042014 cü illər ərzində üst-üstə gotürdükdə 3071,8 mln.manat həcmində əsas kapitala yönəldilmiş
investisiya qoyulmasına və güclü maddi-texniki bazanın yaradılmasına baxmayaraq, kənd təsərrüfatı
məhsulları istehsalının artım tempi istənilən səviyyədə deyildir.
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Cədvəl 1
2011 – 2016-cü illərdə olanİqtisadiyyatın sahələri üzrə ÜDM (mln man)
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manat
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5,1

2813,7
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%

manat

%

100,0 58977,8

100.0
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100.0 60393.6

100.0
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45,5 24470,6

41,5
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32.9 32379.7

37.2

5,1

3122.2

5,4 3111,0

5,3

3371.6

6.2 3382.0

5.6

5507,9

10,1

6753.7

11,6 7397,1

12,5

6525.6

12.0 6401.7

10.6

6,7

3638,7

6,6

3580.8

6,1 3720,1

6,3

3262.8

6.0 4106.8

6.8

26,4

15710,3

28,7

18283.6

31,4 20238,4

34,4

23329.0

42.9 24036.6

39.8

ÜDM

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının statistik göstəriciləri 2011-2016
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Qeyd etmək kifayətdir ki, 2004-2016-cu illər ərzində kənd və meşə təsərrüfatı, balıqçılığın əsas
istehsal fondlarının dəyəri 2004-ci ildəki 2821,5 mln. manatdan 2016-cu ildə 6509,9 mln. manata
çataraq 3688,4 mln. manat, yaxud 2,3 dəfə artmışdır.
Əsas istehsal fondlarının artması ilə yanaşı kənd təsərrüfatında fondverimi də 2004-ci ildəki
0,56 %-dən 2016-cü ildə 0,81 %-dək yüksəlmişdi ki, bu da kənd təsərrrüfatı istehsalının səmərəli
inkişafının əsas göstəricilərindən biridir. Təbii olaraq fondveriminin yüksəlməsi ilə əlaqədar olaraq
kənd təsərrüfatı məhsullarının fond tutumu 2004-ci ildəki 1,79 manatdan 2016-cü ildə 1,24
manatadək azalmışdır. Fond tutumunun nisbətən aşağı templə azalmasınin səbəbləri ilk növbədə heç
də həmişə əlavə kapital qoyuluşlarınin kənd təsərrüfatının idarə edilməsi sisteminin keyfiyyətcə
yenidən qurulması ilə müşaiyət edilməməsi, həmçinin əsas istehsal fondlarından kifayət qədər
səmərəli və rasional istifadı olunmaması ilə əlaqədar olmuşdur.
Torpaqların yaxşılaşdırılması üzrə işlərin həcminin kifayət qədər olmaması, əsas fondların əvəz
edilmədən ləğv olunmasının artması və s. material xərclərinin artmasına gətirib çıxarmışdır ki, bu da
öz növbəsində respublikanın ümumi daxili məhsulunda və milli gəlirində kənd təsərrüfatının payının
aşağı düşməsinə səbəb olmuşdur. Kənd təsərrüfatının əsas vəzifəsi kənd təsərrüfatı istehsalının
gələcək inkişafını və sabitliyini təmin etməkdən,əhalinin qida məhsulları və istehsalın xammala olan
tələbatını tam ödəmək məqsədilə əkinçilik və heyvandarlığın məhsuldarlığını hərtərəfli şəkildə
artırmaqdan,kənd təsərrüfatı məhsullarının zəruri dövlət ehtiyyatlarının yaradilmasından ibarətdir.
Ölkəmizin kənd təsərrüfatı taxılçılıq, şəkər çuğunduru, üzümçülük, tərəvəzçilik, heyvandarlıq (o
cümlədən qoyunçuluq) kimi sahələrin inkişafı ilə xarakterizə edilir. Respublikamızın kənd
təsərrüfatının quruluşundakı belə rəngarənqlik ayrı-ayrı regionların torpaq-iqlim şərtlərinin
xüsusiyyətləri ilə müəyyənləşdirilir.
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Müəssisələrdə mənfəətin uçotu və inflyasiya şəraitində maliyyə
nəticələrinin təhlili.
Ağazadə Zaur Qalib oğlu
Odlar Yurdu Universiteti
Müəssisənin son maliyyə nəticəsi məhsul (iş, xidmət) satışı, digər maddi sərvətlərin satışı, habelə
satışdan kənar gəlirlər və itkilərdən asılı olaraq formalaşır. 80«Mənfəət və zərər» hesabının debetində
müəssisənin zərəri, kreditində isə mənfəəti əks etdirilir. Həmin hesabın debet və kredit dövriyyəsinin
üzləşdirilməsi nəticəsində müəyyən olunmuş məbləğ hesabat dövrünün son maliyyə nəticəsini
göstərir.
80 «Mənfəət və zərər» hesabı üzrə qalıq müəssisənin hesabat ilinin əvvəlindən sonunadək artan
yekunlar maliyyə nəticələsini xarakterizə etməklə, kredit qalığının ümumi məbləği hesabat dövrünün
mənfəətini. Əgər hesabat dövründə 80 hesabat debet qalığı isə zərərini göstərir.
Belə nəticənin müəyyən olunması hesabat dövrünün maliyyə nəticəsinin mənfəət və ya zərərini
göstərir. Hesabat dövrünün sonunda illik müəssisə balansının tərtib olunması ilə əlaqədar olaraq 80
«Mənfəət və zərər» hesabı bağlanır və aşağıdakı yazılış aparılır:
Ümumi mənfəət məbləği üzrə:
Debet 80 «Mənfəət və zərər» hesabı,
Kredit 88 «Bölüşdürülmüş mənfəət (ödənilməmiş zərər)» hesabı.
Ümumi zərər məbləği üzrə:
Debet 88 «Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)» hesabı.
Kredit 80 «Mənfəət və zərər» hesabı.
İnflyasiya il ərzində 3-5%-dən çox olarsa təşkilatın maliyyə nəticələrinə əhəmiyyətli təsir göstərir
belə ki:
1. İnflyasiya təşkilatın bütün daxilolmalarını və gəlirlərini dəyərdən salır. Təşkilata daxil olan
ödənişlərin cüzi gecikdirilməsi ona aid olan gəlir hissəsini tam almamasına gətirib çıxarır.
2. İnflyasiya təşkilatın kapitalının, onun aktivlərinin və öhdəliklərinin real dəyərini təhrif edir.
3. Kapitalın sadə təkraristehsal prosesini zəiflədir.
Təşkilat
rəhbərliyi bazar şəraitində inflyasiyanın
maliyyə nəticələrinə təsirini
qiymətləndirməyi,təhlil etməyi bacarmalıdır:Qiymətlərin artım indeksini nəzərə alaraq illik
inflyasiya
səviyyəsinin qiymətləndirilməsi,alıcılıq qabiliyyəti nöqteyi nəzərindən gəlirlərin
qiymətləndirilməsi, investisiya olunan vasitin real gəlirinin qiymətləndirilməsi, təşkilatın debitorlarla
hesablaşmalarının keyfiyyəti nəzərə alınaraq əsas fəaliyyətdən gələn gəlirə inflyasiyanın təsirinin
qiymətləndirilməsi .

Ədəbiyyat
1.
2.
3.

Ə.A. Sadıqov – “Mühasibat uçotu” (dərslik). Bakı 2010.
Kommersiya təşkilatları üçün Milli mühasibat uçotu Standartlarının Konseptual əsasları. AR
Maliyyə Nazirliyinin nəşri. –Bakı. 2006.
Mahmudov İ.M., Zeynalov T.Ş., İsmayılov N.M. İqtisadi təhlil. Dərslik. – Bakı,. 2010
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Kredit resurslarıanlayışı və əhəmiyyəti və onların
idarə olunması məsələləri.
Axundova Fidan Fariz qızı
Odlar Yurdu Universiteti
Azərbaycanda XIX əsrin ikinci yarısından etibarən, feodalizmdən kapitalist təsərrüfatı
sisteminə keçidlə əlaqədar olaraq, bank sistemi tədricən təşəkkül tapmağa başlamışdır. Əmtəə-pul
münasibətlərinin inkişafı nəticəsində, əmtəə istehsalçı pula daha çox ehtiyac duyurdu. Xalq
təsərrüfatının müxtəlif sahələrinin, ilk növbədə neft sənayesinin inkişafı üçün külli miqdarda tələb
edilirdi.
İltizam sisteminin ləğvinə qədər və bir az sonra mədənlərin və neft müəssisələrinin xeyli hissəsi
yerli burjuaziyanın əlində idi. Bu vaxtlar hələ xarici kapitalın iştirakına təsadüf olunmurdu.
Xaricilərin Bakıda fəaliyyəti, Nobeldən başlamışdır. Sonralara Nobelin müəssisələri Almaniyanın
banklarından birinə müraciət etmiş və oradan böyük miqdarda kredit götürmüşdür.
Bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, ölkədə xarici kapitalın köməyi olmadan da sənayeni
inkişaf etdirmək üçün kifayət qədər vəsait olmuşdur. Ancaq çar rejimi və müstəmləkə siyasəti
Azərbaycanda sənayenin müstəqil inkişafına hər vasitə ilə mane olurdu.
Kredit müəssisələrinin olmadığı şəraitdə, xırda əmtəə istehsalçısı, zavod sahibi və tacir sələm
kapitalından asılı vəziyyətə düşürdü. Sələmçi pul vəsaitlərinə malik əsas fiqur olmaqla yanaşı, həm
sələmçi, həm də banklar rolunda çıxış edirdi.
Kreditə olan artan ehtiyacın ödənilməsindən ötrü Azərbaycanda kredit müəssisələri şəbəkəsinin
yaradılması zəruri idi. Azərbaycanın kredit sistemi iki istiqamətdə inkişaf edirdi. Kredit sistemi
səhmdar və dövlət kredit müəssisələrini əhatə edirdi.
İş təcrübəsi ilə yanaşı, Bank işinin nəzəriyyəsi də inkişaf edirdi. Kredit nəzəriyyəsi məsələləri
üzrə o dövrün iqtisadçılarının baxışlarını şərti olaraq bir neçə qrupa ayırmaq olar.
I Qruplardan birinə o müəllifləri aid etmək olar ki, onlar kreditdə, təsərrüfat həyatının xüsusi
hərəkətverici qüvvəsini görürdülər. Digər müəlliflər kreditdə nemətlərin mübadiləsini həyata keçirən
qüvvəsini görürdülər. Başqaları kreditdə maddi nemətlərə tələb yaradan alıcılıq qüvvəsinin olmasını
təsdiq edirdilər. Məsələn, N.Kaufman kreditə «sahibkarlığa təkan verən alıcılıq qüvvəsi» kimi
baxardı.
II Kredit kapitaldan istifadənin verilməsi, mənfəət isə bu xüsusi qiymətli istifadədən haqq kimi
müəyyən edilirdi. Burada kapitalın qiymətliliyinə, onun istehlakı zamanı maddi nemət kimi də
baxılırdı.
III Tədqiqatçıların başqa bir qrupu kreditə «tərəflər arasında xidmətlərin ödənilən mübadiləsi»
kimi baxırdılar. Kreditorla borclunun hərəkətləri arasındakı müddət, kreditin mühüm amillərdən biri
sayılırdı.
IV Bir sıra iqtisadçılar krediti psixoloji proses sayaraq, onu kreditorun borcluya etibarı kimi
nəzərdən keçirirdilər.
Krediti təsərrüfat həyatının hadisəsi kimi nəzərdən keçirən və ayrıca birləşən müəlliflər də
mövcud idilər. Öz baxışlarına müvafiq olaraq S.Gerinq kreditdə pul ssudasını görürdü. O təsdiq edirdi
ki, kreditin predmetini müstəsna olaraq pullar təşkil edir.
V Kosinskil krediti, məhsuldar kreditizmi nəzərdən keçirirdi.
Bir sıra iqtisadçılar kreditə daha geniş izah vermiş, bu izahları V.R.İdelson xüsusilə dəqiq ifadə
etmişdir. Onlar krediti gəlir əldə etmək məqsədilə, kapitalın təsərrüfatlara istifadəyə verilməsi kimi
nəzərdən keçirirdilər. Kredit-insanların təsərrüfat fəaliyyəti aktlarının məcmusudur. İdelsona görə
kredit əməliyyatları o vaxt yaranır ki:
a)məlum xalq təsərrüfatı hüdudundan bir sıra fərdi təsərrüfat vahidləri mövcuddur;
b)kapitalın qeyri bərabər bölüşdürülməsi halı mövcuddur;
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v)mülkiyyətçi kapitalını istifadəyə verərkən, onun borclu tərəfindən mükafatlandırılması
hüququ vardır. Yəni kreditin şərtləri kimi o, xüsusi mülkiyyəti və fərdi təsərrüfat sisteminin nəzərdən
keçirirdi.
Kredit münasibətlərinin məzmununun şərhindəki fərqlər, bu münasibətlərin tədricən dərk
olunması, ayrı-ayrı ölkələrdə bərabər inkişaf etməməsi, bəzi tədqiqatçıların kreditin təşkilinin
müxtəlif tərəflərinə diqqət yetirilməsi ilə əlaqədar olmuşdur.
ƏDƏBİYYAT

1.
2.
3.
4.

«Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı haqqında qanun» Bakı 1996-cı il.
«Azərbaycan Respublikasında banklar və bank fəaliyyəti haqqında qanun» Bakı 1996-cı il
Kommersiya banklarının fəaliyyəti üzrə Azərbaycan Milli Bankının xüsusi materialı.
«Maliyyə və uçot» jurnalı. Bakı 1995-2000-ciil
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YÜNGÜL SƏNAYE MÜƏSSISƏLƏRININ RƏQABƏTLILIK
QABILIYYƏTININ YÜKSƏLDILMƏSI ILƏ BAĞLI BEYNƏLXALQ
TƏCRÜBƏ VƏ MODELLƏR
Bakı Mühəndislik Universiteti
Ceyhun Amin oğlu Vəliyev
ceveliyev@beu.edu.az
055 756 99 59
Yüngül sənayenin inkişafı ölkələrdə, məşğulluq, daxili bazarın möhkəmləndirilməsi, daxili
tələbatın ödənilməsi və ticarət yolu ilə xarici ölkələrdə dəyər yaratma baxımından xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. Bu məqsədlə xarici bazarlara yönəlmənin təməlində ilk olaraq, ixrac və rəqabət qabiliyyətli
məhsul istehsalı dayanır. Əslində dünya ölkələrinin rəqabət gücünü təyin edən ən əhəmiyyətli ünsür,
o ölkənin istər daxili bazarlarda və istərsə də xarici bazarlarda tutduğu mövqe və yaratdığı əlavə
dəyərdir. Bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da yüngül sənaye sektoru ölkənin iqtisadi
inkişafında əhəməyyətliliyi ilə seçilir. Son illər həyata keçirilən tədbirlər də məhz yüngül sənaye
sektorunun yaratdığı əlavə dəyərin artırılması və rəqabət üstünlüklərinin təmin edilməsinə
yönəldilmişdir. Bu istiqamətdə və bütövlükdə yüngül sənayenin inkişafında xüsusilə “Azərbaycan
Respublikasında sənayenin inkişafına dair 2015-2020-ci illər üçün Dövlət proqramı”nın,
“Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”nin
əhəmiyyətini qeyd etmək olar.
Rəqabət gücünü qiymətləndirmədə beynəlxalq meyarlar mövcuddur. Bu meyarlar keyfiyyətdə
beynəlxalq səviyyəyə çatma dərəcəsi, funksiyaların beynəlxalq standartlara uyğun gəlmə səviyyəsi,
texnologiya səviyyəsi, unikal xüsusiyyətlərə malik məhsul çıxarma və ya xidmət yaratma, beynəlxalq
nəqliyyat, xüsusiyyətli işçi qüvvəsinin kifayət sayda olması kimi xüsusiyyətlərdir. Ona görə də
yüngül sənaye müəssisələrinin rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsi ilə bağlı beynəlxalq təcrübədən
istifadə olunması hazırda əsas məsələlərdən hesab edilir. Belə qabaqcıl təcrübəyə Avropa Birliyi,
Yaponiya, ABŞ, Çin kimi iqtisadi baxımdan güclü ölkələr malikdir.
Bir çox ölkələr öz aralarında iqtisadi, ticarət və siyasi əməkdaşlığı genişləndirmək məqsədilə
əməkdaşlıq imkanlarını təmin edə biləcək bir quruluşun yaradılmasına nail oldu. Bu baxımdan 1970ci illərdən sonra dünya yüngül sənayesində meydana gələn inkişafdan Avropa ölkələri də təsirlənmiş,
məhsul növlərində olduğu qədər istehlak sahəsində də böyük dəyişikliklər olmuş və sürətli texnoloji
inkişaf bu sektorun inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə təsir etmişdir. 1973-1980 illəri arasında öz
xammallarını satışa çıxaran və ucuz iş gücünə sahib Asiya, Afrika və Latın Amerika ölkələrinin ucuz
qiymətlərlə bazara girmələri yüngül sənayesinin inkişafına mənfi təsir etdi.
Avropanın Mərakeş, Tunis, Əlcəzair kimi ölkələr ilə Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrindən
Polşa, Çexiya, Macarıstan, Rumıniya, Bolqarıstan və SSRİ-nin dağılmasıyla ortaya çıxan Ukrayna,
Belarus, Litva və Latvia kimi ölkələrlə edilən “güzəştli ticarət razılaşmaları” nəticəsində, bu
ölkələrdən etməkdə olduğu hazır məhsul idxalını artmağa, Braziliya, Argentina və Meksika kimi
Latın Amerika ölkələri ilə Asiya ölkəsindən edilən idxalı isə azalmağa başladı. Avropa Birliyi
ölkələrindən qeyd edilən ölkələrə edilən yüngül sənaye məhsulları ixracı da artmağa başladı.
Ümumiyyətlə isə bu cür qarşılıqlı əlaqələr AB ölkələrinin daha üstün mövqeyə malik olmasını
şərtləndirdi. AB – nin ən əhəmiyyətli rəqabət üstünlüklərini aşağıdakı kimi xarakterizə etmək olar:
keyfiyyətli məhsul, yüksək texnologiya istifadəsi, təhsilli əmək, bazara davamlı yeni məhsullar
təqdim edə bilmə, daha tez və sürətli tədarük, bazar ehtiyaclarına görə elastiklik və s.
AB –nin yüngül sənayesində rəqabət gücünə mənfi istiqamətdə təsir edən amillərdən biri kimi
yüksək əmək xərclərini qeyd etmək olar. Yüngül sənayedə istifadə olunan texnologiyalarda təmin
olunan inkişaf sayəsində, artıq iş gücü ödənişlərinin yüksək olması bu sahədə çox əhəmiyyətli bir sıra
problemlər yaratmamaktadır. Amma əmək quruluşunun mövcud vəziyyəti qorunduğu müddətcə,
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rəqabəti qeyri-mümkün hala gəlməkdədir. Aşağı xərcli ölkələrdən idxal və Avropadakı idxal
tələbatının azalması bir sıra digər problemlərə səbəb olmaqdadır.
AB-nin qurucu razılaşması olan Roma anlaşması, AB-nin təməl razılaşması xüsusiyyətindədir
və bu müqavilədə əsas hədəflər və hədəflərə çata bilmək üçün istifadə ediləcək vasitələr aşağıdakı
kimi müəyyən olunmuşdur:
• Ortaq Avropa bazarı qurmaq.
• Üzv ölkələrin iqtisadi siyasətini yaymaq.
• Üzv ölkələr arasındakı əlaqələrin və həyat səviyyələrinin balanslı və davamlı inkişafını təmin
etmək.
Yüngül sənayesinin inkişafına nail olan ölkələrdən biri də Yaponiyadır. Yaponiya Almaniya
ilə birlikdə demək olar ki, gəlirinin hamısını sənayedən qarşılayan iki ölkədən biridir. Şərtlərin
əkinçilik üçün əlverişsiz olmasına qarşı Yaponiyada kənd təsərrüfatı sahələrinin nisbəti heç də az
hesab edilməyəcək səviyyədədir və bunun böyük bir qisimini düyü təşkil edir. Ancaq Yapon
iqtisadiyyatının lokomotivi sənayenin üzərinə düşür. 1970-ci illərdə bir dünya rekordu olan 11%-lik
böyümə məhz bu ölkənin payına düşür. 1991-ci ildən etibarən istehsalda azalmalar olmasına
baxmayaraq hələ də dünyanın ən möhkəm sənaye quruluşlarından biri olan Yaponiya müəssisələri
artıq digər sənaye sahələrinin köməyilə öz yüngül sənayesini lazımi səviyyədə inkişaf etdirə
bilmişdir.
Yaponiyanın iqtisadi nailiyyətləri həm yüksək investisiyalara, həm də yüksək keyfiyyətli və
rəqabət qabiliyyətli ixracata əsaslanır. Bunun bariz nümunəsi1955-1989-cu illər arasında Yapon
ixracatının real olaraq kəskin şəkildə artmasıdır. Yapon hökuməti həmçinin Qərb ölkələrinin
bazarlarını tutmaq üçün böyük firmaları təşviq etmə siyasətinə üstünlük vermişdir. Bunun nəticəsi
olaraq Yapon sənayesində böyük bir sıxlaşma yaşanmışdır. Bu inkişaf modelində inkişafın yükü
xammal istehsalı ilə məşğul olan kənd təsərrüfatı seqmentindən sənaye bölgələrinə yönəlmək
məcburiyyətində qalmış, kənd təsərrüfatında çalışanlar çox aşağı ödənişlərlə sənaye işçisi olmağa
üstünlük vrmişlər. Ancaq Yapon firmaları, işçilərinə heç bir vaxt iş zəmanəti verməklə işdən çıxarma
yolunu seçməmişdir. Buna qarşılıq olaraq keyfiyyət dairələri vasitəsilə çalışanlara istehsalla əlaqədar
qərarlarda xüsusi rol verilir. Bu vəziyyət çalışanlarla rəhbərliyin maraqlarının eyni olmasını təmin
edir. Yaponiyada çalışanlarla idarəçilərin aralarındakı ödəniş fərqləri digər inkişaf etmiş ölkələrdən
daha azdır. Bu səbəbdən Yaponiya da gəlir bölgüsü digər inkişaf etmiş ölkələrdən daha ədalətlidir.
Yapon rəhbərlik təcrübəsində müəssisələrin rəqabət və iş potensialına xüsusi əhəmiyyət verilir. Bu
məzmunda keyfiyyətli istehsal və ümumi keyfiyyət üstünlük təşkil edir.
Rusiya modeli son illərədək kollektiv mülkiyyət əsasına dayanan inkişaf nümunəsini təşkil
edirdi. Daha əvvəl üzərində dayandığımız Qərbi Avropa və Yapon modellərinin arasında böyük
fərqlər olmasına baxmayaraq ortaq istiqaməti - xüsusi mülkiyyət təşəbbüskar sinifin varlığı, inkişafın
sahibkarlar və dövlət tərəfindən aparılmasıdır. Rusiya nümunəsində isə xüsusi mülkiyyət tamamilə
aradan qaldırılmış, kollektiv mülkiyyət əsasında sərmayələri və sənayeləşməni, uzun müddətli planlar
çərçivəsində dövlət icra etmişdir. Nəticədə Rusiya dünyanın ən güclü hərbi və iqtisadi qüvvələrdən
birinə çevrilmişdir.
“The Economist” jurnalının araşdırmasına görə, başlanılan islahatlar günümüzə qədər keçən
müddət içərisində dünya tarixindəki ən böyük iqtisadi inkişafı Çin təmin etmişdir. 1978-ci ildə Çin
Xalq Respublikası iqtisadiyyatının xaricə açılması təsdiq edilmişdir.1978-ci ildən 1990-cı illərin
ortasına qədər Çin iqtisadiyyatı təxminən dörd qat böyüməyə nail olmuşdur. Real ÜDM ildə orta
hesabla 9% nisbətində artmışdır. Bir çox problemi olsa da, Çinin iqtisadi irəliləyişini davam
etdirəcəyi və dünya iqtisadiyyatından aldığı payı artıracağı gözlənilməkdədir.
1954-ci ildə Çin hazır geyim sənayesi bir qıtlıq iqtisadiyyatı görünüşü yaradırdı. Ölkədə kupon
sistemi tətbiq olunurdu və kupon qarşılığı hazır geyim əhaliyə verilirdi. Yuxarıda da ifadə edildiyi
kimi Çin iqtisadiyyatının inkişafına paralel olaraq istehlakçıların satınalma gücü artdı və ölkə,
dünyanın ən böyük hazır geyim istehsalçısı və istehlakçısı ölkələrindən biri halına gəldi. 1950-ci ilin
əvvəli Çinin hazır geyim istehsalı xüsusi sektor tərəfindən reallaşdırılmağa başlandı. 1952-1956-cı
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illər arası dövrdə bu müəssisələr böyük müəssisələrə çevrildi. 1978-ci ildə bütün hazır geyim istehsalı
kollektiv-ictimai istehsall genişlənməyə başladı. 1978-ci ildəki çevrilmədən etibarən xüsusi sektor
yenidən sənayeyə daxil oldu.
1990-cı illərdən etibarən, dünyanı iqtisadi, sosial, siyasi, mədəni və dini baxımdan təsiri altına
alan qloballaşma axınından Çinin uzaq dayanması qeyri-mümkün idi. Çinin dünya ilə inteqrasiyası
genişlənməkdə idi. Artıq problem Çinin necə inteqrasiya siyasəti aparacağı ilə əlaqədar idi.
Qloballaşma, yüksək məhsuldarlıq nisbəti və yüksək həyat standartı kimi imkanlar təqdim etməklə
birlikdə, Çini dalğalı və xarici təsirlərə açıq bir bazar kimi ölkənin bir vərdiş olmadığı problemlərlə
qarşı-qarşıya qoydu Çin, qloballaşmanın fürsət olduğunun fərqində olmaqla birlikdə xərcləri də
hesaba qatmağa başladı.
1992-ci ildə Çində xaricə ixracetmə icazəsi verildi. Qabaqcıllar ümumiyyətlə markalaşmış
firmalar oldu . Bu inkişafın ardından Çində xarici firma sayı artdı. Bu gün Çinin hazır geyim
bazarındakı firmalar marka rəqabətinə əsaslanan firmalardır və Çində xüsusi, ictimai iqtisadi
təşəbbüs, kollektiv və xarici ortaqlı firmalardan ibarət bir quruluş mövcuddur.
Beləliklə ÜDM-n dəyərinə görə Çin ABŞ-dan sonra ikinci sırada yer almaqdadır və ixracatı ilə
dünyanın ən böyük yüngül sənaye ixracatçısı halına gələn Çin İtaliya, Cənubi Koreya və ABŞ-ı
izləməkdədir. Ucuz xərc quruluşu və tətbiq olunmaqda olan dövlət dəstəyi səbəbilə Çin ilə rəqabət
etmək və onu dayandırmaq demək olar ki, qeyri-mümkündür. ABŞ və AB bazarlarında tam bir Çin
“istilasının” yaşanacağını söyləmək səhv olmaz. 1994-2001-ci illər arasında hazır geyim ixracatını 4
dəfə artıraraq Amerikanın bir nömrəli tədarükçüsü mövqeyinə gələn Meksika, 2001-ci ildən sonra
bazar payını Çinə uduzması bunun açıq bir göstəricisidir. ABŞ, “Çin ixracatı haqqında Xüsusi
Tədbirlər” şərtinə söykənərək, Çin yüngül sənaye məhsullarına kvota tətbiqini davam etdirmə qərarı
almışdır. Ancaq bu Çin təhdidini sona çatdırmış deyil.
Hal-hazırda yüngül sənayenin ətrafında milli və ya beynəlxalq sahədəki müzakirələrdə Çin
mövzusu gündəmə gəldiyində bu ölkənin güclü sənayesi dünyanın qalan iqtisadiyyatlarını nə hala
gətirəcəyinə dair qorxu hakimdir. Əslində, Çin 1980-ci illərdən qlobal yüngül sənaye üçün bir təhdid
ünsürüdür. Günümüzdəki narahatlıq isə Çinin istehsal və ticarət gücünün, əgər nəzarət altına
alınmazsa bütün dünyanı zəbt edəcəyi düşüncəsindən qaynaqlanır.
Son zamanlarda inkişaf yolundakı bir çox ölkə hazır geyim ixracatçısı tərəfindən ABŞ və ABnin Çin yüngül sənaye və hazır geyim ixracatına kvota tətbiqini təkrar başlada biləcəyi yolunda
fikirlər irəli sürülməyə başlanmışdır. Beləliklə, Çinin yüngül sənayenin inkişafı üzrə həyata keçirdiyi
strategiya inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün mühüm təcrübədir.
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BANK RESURSLARI VƏ ONLARIN İDARƏ OLUNMASI
Beydullayeva Dünya
Həbibulla
Odlar Yurdu Universiteti
Bank resursları - bankın özünə məxsus və ya cəlkb etdiyi maliyyə resurslarının müxtəlifliyi,
tərkib hissəsidir. Özunə məxsus kapital - ehtiyat və səhm kapitalı, həmçini bölüşdürülməmiş
mənfəətdir. Cəlb olunmuş kapital əmanətlər, istiqraz və digər qiymətli kağızların satışından əldə
edilən vəsaitlərdir.
Bank resursları şərti olaraq iki səviyyədə dövlət və kommersiya bankının özünün səviyyəsində
idarə olunur. Hər iki səviyyədə iqtisadi və təşkilati metodlardan istifadə olunur. Bu metodların özləri
də bilavasitə və dolayısı ilə kommersiya banklarının resurslarının səviyyəsinə təsir göstərir. Dövlət
səviyyəsində resurslar ayrı-ayrı idarələr və əsasən Mərkəzi Bank tərəfindən idarə olunur.
Resursların nizamlaşdırılmasında kommersiya bankının likvidliyi və bir borc alana riskin
maksimum səviyyəsi göstəricilərindən geniş istifadə olunur. Göstəricilərə riayət etmək üçün
vəsaitlərin cəlb olunması ilə onların yerləşdirilməsi müddətləri arasında uyğunluğu gözləmək
lazımdır. Kommersiya bankları öz resurslarını yerləşdirərkən ilk növbədə müştərilərin kredit
qabiliyyəti səviyyəsini nəzərə almalıdır. Bununla yanaşı resursların bir və ya bir neçə borc alan
arasında bölgüsü və eləcə də bir və ya bir neçə müştərinin borcunu vaxtında ödəyə bilməməsi halları
mövcuddur. Ona görə də belə halları aradan qaldırmaq üçün bir borcalan verilən kreditin həcminin
məhdudlaşdırılması qaydasının tətbiqi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Mərkəzi Bank tərəfindən resurslardan büdcə defisitinin örtülməsinə istifadə olunması qaydası
kommersiya banklarının resurslarını azaldır. Əhalinin, müəssisə və təşkilatların müvəqqəti sərbəst
pul vəsaitlərinin cəlb olunması əməliyyatlarının təkmilləşdirilməsində bankın marağını azaldır.
Resursların idarə olunmasında əsas rolu kommersiya banklarının özləri oynayırlar. Belə ki,
kommersiya bankları ilk növbədə Mərkəzi Bankın müəyyən etdiyi iqtisadi normativlərin tələblərinə
əməl etməli və balanslaşdırılmış passiv və aktiv siyasəti həyata keçirməlidirlər.
Müvəqqəti sərbəst pul vəsaitlərinin cəlb olunub, real kredit resurslarına çevrilməsi üçün
kommersiya bankları qoyuluşların cəlb olunub onların qorunub saxlanmasını təmin edən tədbirlər
həyata keçirməlidirlər.
Müvəqqəti sərbəst pul vəsaitlərinin resursa cəlb olunma əməliyyatlarının inkişafında
müştərilərə xidmət keyfiyyəti xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Kommersiya bankları tərəfindən cəlb olunmuş resursların idarə olunmasının kəmiyyət tərəfi
ilə keyfiyyət tərəfi də vardır. Resursların yerləşdirilməsi məsələsi həll edilmədən resurs cəlb etmək
mənasızdır. Kəmmersiya bankları cəlb etdikləri resursları elə yerləşdirməlidir ki, oxərcləri ödəməklə
yanaşı banka mənfəət gətirməli və bankın likvidliyinin təmin olunması üzrə Mərkəzi bankın
tələblərini yerinə yetirmiş olsun. Bunun üçün kommersiya bankları aktiv və passiv əməliyyatları sıx
qarşılıqlı əlaqə şəraitində həyata keçirməlidirlər.
Kommersiya banklarının böyük əksəriyyəti aktivlərin idarə edilməsində pul vəsaitlərinin
ümumi fondu göstəricisindən istifadə edirlər. Bu o deməkdir ki, banklar vəsaitləri cəlb edib həmin
anda meydana çıxan ehtiyacların ödənilməsinə istifadə edirlər. Bu zaman resursların cəlb olunma
mənbələri və müddətlərindən asılı olaraq yerləşdirilməsində mövcud olası qarşılıqlı əlaqə itir, risk
səviyyəsi və gəlirliliyisəviyyəsinə diqqət yetirilir ki, bu da bankın likvidliyi və onun ödəmə
qabiliyyətinə mənfi təsir göstərir. Ona görə də bəzi kommersiya bankları aktivlərin bölgüsündə
vəsaitlərin onların yaranma mənbələrindən asılı olaraq yerləşdirilməsi metodundan istifadə edirlər.
Aktivlərin bölüşdürülməsi metodu konkret resurs mənbəyinin konkret qoyuluşla dəqiq
əlaqələndirilməsini tələb edir ki, bu da bankın likvidliyinin və ödəmə qabiliyyətinin yüksəldilməsinə
kömək edir.
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Kommersiya banklarının bəziləri öz fəaliyyətlərində idarəetmənin elmi metodundan istifadə
edirlər. Bu metodun əsasını riyazi metodlar təşkil edir. Bu metod riyazi düsturların köməyi ilə
vəsaitlərin yerləşdirilməsi istiqamətləri müəyyən edilir.
Kommersiya bankları xüsusi vəsaitləri ilə cəlb olunmuş vəsaitlər arasında müəyyən nisbəti
gözləməlidirlər. Cəlb olunmuş vəsaitlərin çoxluğu riski artırır və bankın ödəmə qabiliyyətinin aşağı
düşməsi təhlükəsi yaranır ki, bu da son nəticədə digər bankların təsiri altına düşməsinə gətirib çıxara
bilər.
Resursların əsasən xüsusi kapitallar hesabına formalaşması da düzgün siyasət hesab edilir.
Belə ki, belə olan halda bir qrup səhmdar kommersiya bankı üzərində nəzarətini itirə bilər, ödənilməsi
dividendlərin həcmi və səhmlərin bazar qiyməti aşağı düşə bilər. Kapitalın quruluşundakı qeyrimütənasiblik kommersiya bankının fəaliyyətini xarakterizə edən göstəricilərin pisləşməsinə, pul
resursları bazarında imicinin aşağı düşməsinə gətirə bilər.
Kommersiya bankı bank kapitalının elə quruluşunu seçməlidir ki, bu quruluş bank
resurslarının formalaşmasına, az xərclə dividendlərin və gəlirlərin stabil səviyyəsi təmin olunsun,
bank sərfəli şərtlərlə resurs cəlb etmək qabiliyyətini saxlaya bilsin.
Beləliklə, bank resurslarının idarə olunması mürəkkəb və çoxcəhətli problemdir. Bu
problemin həlli nəinki bank aktivləri və passivlərinin gündəlik təhlilini həmçinin ölkənin
iqtisadiyyatının ümumilikdə vəziyyətinin təhlilini tələb edir.
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Maliyyə əmsalları maliyyə dayanıqlığının qiymətləndirilməsi vasitəsi kimi
Elay Cəlal oğlu Zeynallı
Azərbaycan Dövlət Aqrar
Universiteti, magistrant
+994 552304989
elayzeynalli@yahoo.com
İqtisadi subyektin maliyyə dayanıqlığının qiymətləndirilməsi heç şübhəsiz onun biznes
fəaliyyətinin “maliyyə güzgüsü” hesab olunan maliyyə hesabatlarında qeyd olunan informasiyaların
təhlilinə əsaslanmalıdır.
Düzgün aparılmış əmsal təhlili mümkün risk şəraitində iqtisadi subyektin ödəmə
qabiliyyətinin, maliyyə resurslarının bölüşdürülməsi və istifadəsinin, xüsusi kapital səviyyəsinin və
öhdəlikləri yerinə yetirmə qabiliyyətinin, bir sözlə maliyyə dayanıqlığının qiymətləndirilməsinə
şərait yaratmaqdadır.
Maliyyə dayanıqlığı iqtisadi subyektin yalnız gəlirlərinin xərclərdən sabit olaraq yüksək
olması deyil, həm də təsərrüfat subyektinin səmərəli və fasiləsiz fəaliyyətini təmin edən mənfəətin
artırılmasının vəziyyətidir.
Müasir dövürdə maliyyə dayanıqlığının sərhədlərini müəyyənləşdirmək təhlil üçün olduqca
çətindir. Ona görə ki, müəssisədə istehsalın genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsindən ötrü
vəsaitlərin satışmazlığına, ödəmə qabiliyyətinin zəifləməsinə və yekun olaraq müəssisənin iflasına
gətirib çıxara bilər. Əksər hallarda “normadan artıq” olan dayanıqlıq göstəricisi müəssisənin
inkişafına maneçilik törədir, lazım olmayan ehtiyatların yaradılmasına və məsrəflərin artmasına
səbəb olur.
Maliyyə əmsalları iqtisadi subyektlərin maliyyəfəaliyyətinin təhilinə yönəlmiş təhlil metodu
olub, maliyyə hesabatında qeyd olunana iki göstəricisinin nisbəti kimi başa düşülməlidir. 09.02.1895ci ildən etibarən həyata keçirilməkdə olan maliyyə hesabatlarının təhlil prosesində müxtəlif
metodlardan istifadə edilməkdədir. İstifadə edilən metodlar arasında əmsal təhlili bu gündə öz
aktuallığını qorumağa davam edir. Metodun müəllifi olan William Rosendale 1908-ci ildə nəşr
etdirdiyi “Credit Department Method” məqaləsində kredit qərarlarının qəbulu üçün balans maddələri
arasında qarşılıqlı əlaqələrin təhlilinin əhəmiyyəti barədə qeyd edərək, qısamüddətli aktivlərin
qısamüddətli öhdəliklərə nisbətinin (cari likvidlik əmsalı) 2,5:1 olmasını vurğulamışdır. Beləliklə, ilk
maliyyə əmsalı olan cari likvidlik əmsalını təhlilə gətirdi. Sonralar Thomas Woodlock təhlil
prosesində ilk dəfə olaraq maliyyə strukturu və mənfəətlilik əmsallarını təhlilə gətirərək, istifadə
etmişdir. Lawrence Chamberlain mənfəətlilik əmsallarının təhlili sahəsində böyük həcmdə
təkmilləşdirmələr
Aparmışdır.
Keçən bir necə onilliklər ərzində maliyyə əmsallarının sayı ilə bərabər onların tətbiq
sferasında artmağa başladı. Belə ki, istifadə edilən əmsallar yalnız kreditin geri ödənilməsi
qabiliyyətinin müəyyən edilməsi üçün yox, eyni zamanda investisiyaların yatırımının
qiymətləndirilməsi, risk menecmenti strategiyasının müəyyənləşdirilməsi, gəlirlilik (rentabellik)
səviyyəsinin dəyərləndirilməsi və gələcək fəaliyyətin proqnozlaşdırlmasına da xidmət etməyə
başladı.
Müasir dövrdə müxtəlif istiqamətli informasiyaların təhlilinə yönəlmiş maliyyə əmsalları
mövcuddur ki, bu əmsallara likvidlik, dövriyyə, maliyyə stukrutur və ödəniş qabiliyyəti, mənfəətlik
və qiymətli kağzılar bazarında fəaluyyət əmsalları aiddir. Sözsüz ki, digər maliyyə əmsallarını təhlil
metodlarından fərqləndirən bu “müxtəliflik” onun dinamikanın və sahələrin müqayisəsini aparma
imkanından qaynaqlanır.
Likvidlik əmsalları iqtisadi subyektin qısamüddətli öhdəliklərinin icrası məqsədi ilə
hesablanan əmsal qrupudur. Göstəricinin yüksək olması subyektin likvidlik problemi ilə
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üzləşməməsi, yəni ehtiyac duyduğu andaca nağd pul vəsaiti əldə etməsi və öhdəliklərini tam şəkildə
icra etməsi kimi qəbul edilir. Likvidlik əmsallarının “etalon” qiymətlərdən yüksək olması, bir çox
mütəxəssislər tərəfindən müsbət qarşılanmır. Bu zaman uzunmüddətli aktivlərin istifadədə olmadığı
faktı ortalığa çıxır.
Dövriyyə əmsalları subyektin sahibi olduğu və biznes fəaliyyətində istifadə etdiyi aktivlərinin
hansı dərəcədə səmərəli istifadə edildiyini və səmərəli fəaliyyət üçün ehtiyac duyulan aktivləri
göstərir. Bu göstəricinin yüksək olması subyekt üçün müsbət hal olsa da, tək başına yetərli deyildir.
Məhz buna görə də subyektin dövriyyə əmsalları mənfəətlik əmsalları ilə qarşılıqlı əlaqədə şərh
vacibdir.
Maliyyə strukturu və ödəniş qabiliyyəti əmsalları qrupu aktivlərin hansı hissəsinin xüsusi
kapital, hansı hissəsinin isə cəlb olunmuş və ya borc götürülmüş vəsait hesabına maliyyələşdiyini
göstərməklə, mümkün risk şəraitində mənfəətliliyin azalması halında uzunmüddətli öhdəliklərinin
icra qabiliyyətini, yəni maliyyə dayanıqlığını təhlil edir. Xüsusi kapital göstəricisinin yüksəkliyi
borcverənlər üçün risk amilinin azaldılması üçün əsaslı göstərici hesab edilir.
Mənfəətlik əmsalları subyektin maliyyə və investisiya fəaliyyətinin hansı dərəcədə faydalı və
etibarlı olduğu qərarını verməyə kömək edir. Bu əmsal qrupu satış və investisiya gəlirləri əsasında
qiymətləndirildiyini nəzərə alsaq , eyni zamanda strateji qərarlarının qəbulu üçün də mühüm
əhəmiyyət daşıdığını aydın müşahidə edə bilərik.
Qiymətli kağızlar bazarında fəaliyyət əmsalları digər əmsal qruplarından fərqli olaraq həm
maliyyə hesabatlarına, həm də qiymətli kağızları bazarının informasiyasına əsaslanmaqla şərh tələb
edir. Bu əmsal qrupu şirkətin investisiya fəaliyyəti üçün mühüm önəm kəsb edərək, səhmin gəlirliliyi,
səhmin bazar dəyəri, divident ödəmə gücünü müəyyən etməyə kömək edir.
Göründüyü kimi maliyyə dayanıqlığının müxtəlif aspektlərdən qiymətləndirilməsində
maliyyə əmsalarının əvəzsiz rolu vardır. Məhz bu göstəricilərin vasitəsi ilə iqtisadi subyekt haqqında
sağlam qərar formalaşdırmaq mümükündür.
Bütün bunlarla yanaşı olaraq, unutmaq olmaz ki, maliyyə əmsallarının etibarlılığı onun
əsasında tərtib olunduğu maliyyə hesabatından və məlumatların dürüstlüyündən birbaşa asılıdır.
Əmsalın keyfiyyəti göstəricilərin və onların əsasında alınmış məlumatların keyfiyyətindən yüksək
ola bilməz. Əfsuslar olsun ki, bu gun ölkəmizdə milli iqtisadiyyatın sektorları üzrə icmal hesabatlar
və onun əsasında hazırlanan maliyyə əmsalları göstəricilərinin olmaması təhlilin obyektivliyini süphə
altına salan əsas amillərdən birdir.
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Müasir dünya siyasətinin qlobal gücü hesab olunan ABŞ-ın Türkiyə ilə münasibətləri hələ
Soyuq müharibə dövründən inkişaf etmiş və xüsusilə də, NATO daxilində daha da inkişaf
etdirilmişdir. Məlumdur ki, Türkiyənin xarici və daxili siyasətinin ABŞ maraqları üçün xüsusi
əhəmiyyəti vardır və NATO aləti hər zaman münasibətlərdə əsas açar rolunu oynamışdır. Çağdaş
dövrdə hər iki dövlətin maraqları və dəyərləri üst-üstə düşməsinə baxmayaraq, tərəflər arasında
yaşanan böhranlar və yaranan gərginliklər NATO-nu Türkiyənin Qərb dünyası ilə olan
münasibətlərinin ən mühüm strateji vasitəsinə çevirmişdir. Belə ki, Türkiyə-Avropa Birliyi
əlaqələrindəki problemlərin NATO üzvü olan Avropa ölkələrinə təsiri Türkiyə ilə ABŞ arasındakı
ikitərəfli münasibətlərin, Türkiyə-NATO əlaqələri üçün onun əhəmiyyətini artırmışdır. Məhz bu
səbəbdən Soyuq müharibə dövründə Türkiyə-ABŞ münasibətləri Türkiyə-NATO münasibətlərinin
tərkib hissəsi idisə, Soyuq müharibədən sonrakı dövrdə Türkiyə-NATO münasibətləri Türkiyə-ABŞ
əlaqələrinin təbii davamı olmuşdur.
Vaşinqton və Nyu-Yorkdakı 11 sentyabr terror aktlarından sonra Türkiyə müttəfiqi olan ABŞa dərhal dəstək verdi. Türkiyə hava məkanı dərhal ABŞ təyyarələri üçün açıldı və Əfqanıstana insani
yardım və dəstək “İncirlik” bazası vasitəsi ilə göndərildi. [3, 40] ABŞ Əfqanıstanı işğala hazırlaşanda
və bu məqsədlə ölkədə Talibana qarşı mübarizə aparan “Şimal İttifaqı”-na verdiyi dəstəyi artıranda
Türkiyənin də bütün bu müddət ərzində yardımını aldı.
Əfqanıstan hadisələri NATO-nun fəaliyyətində ABŞ-ın rolunun daha böyük olduğunu
göstərmiş oldu. Artıq düşmən obrazı və onun necə cəzalandırılması ABŞ tərəfindən müəyyən
olunurdu. Beləliklə, NATO Amerikan işğalçılıq siyasətinin itaətkar alətinə çevrilmiş olur.NATO
2003-cü ilin avqustundan Əfqanıstanda sülhqoruma əməliyyatlarına rəhbərlik edir, bununla da,
ölkədə təhlükəsizliyin təmin olunması üçün şəraitin yaradılmasına yardım edir. [1, 153]
Fikrimcə, Türkiyə ilə münasibətlərə “NATO reaksiya qüvvələri” çərçivəsində də baxılmalıdır.
2002-ci il Praqa Zirvəsində alınan qərarla “NATO reaksiya qüvvələri” yaradıldı. [4, 314-315] Bu,
quru, hava və dəniz ünsürlərindən ibarət, Şimali Atlantika Şurasının verəcəyi qərara əsasən 5 gün
içində hərəkətə keçməli olan, sürətli reaksiya qabiliyyətinə malik 20 min nəfərlik bir hərbi birlik
olmalı idi.
Türkiyə NATO-nun bu Reaksiya Qüvvələrinə quruluşundan etibarən olduqca həvəsli
yaxınlaşdı. Hələ qurulan zaman İstanbul Ayazağadakı 3-cü hərbi komandanlığın bu qüvvələr üçün
hazır saxlanılmasını təklif etdi. Bu təklif qəbul edildi və bu komandanlıq NATO içərisindəki 6
qərargahdan biri oldu. [4, 314-315]
C.Buşun “Şər üçbucağı”-na daxil olan İran, Şimali Koreya və İraqdakı S.Hüseyn rejimi
Amerika hökuməti tərəfindən hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmalı olan ilk hədəflər kimi
müəyyənləşdirilmişdi. Bu məqsədləri həyata keçirmək üçün ABŞ tərəfindən gündəmə gətirilən
İraqdakı Kütləvi Qırğın Silahlarının varlığı və İraqın hərbisizləşdirilməsi ideyaları Türkiyə tərəfindən
təmkinli qarşılanmışdır.Türkiyəni narahat edən əsas məsələ İraqın ərazi bütövlüyü olmuşdur. Çünki
299

müharibə nəticəsində İraqın parçalanması, nəticədə Şimali İraqda qurulma ehtimalı yaranan Kürd
dövləti Türkiyənin təhlükəsizliyinə hədə idi.
NATO-nun 53 illik fəaliyyəti ərzində ittifaqın qarşılaşdığı ən gərgin böhran kimi
dəyərləndirilən bu vəziyyətdə Türkiyə NATO anlaşmasının 4-cü maddəsinə əsaslanmaqla özünün
təhdid altında olduğunu NATO-ya bildirərək hərbi hazırlıq planlarının həyata keçirilməyini istəyir.
ABŞ-ın təklifi ilə bu məsələ Fransanın daxil olmadığı NATO Müdafiə Planlaşdırma Komitəsində
müzakirə olunduqdan sonra Türkiyənin tələblərinə razılıq verilir. Türkiyəyə yardım məsələsində
NATO üzvləri arasındakı baş verən mübahisələr Trans-Atlantika münasibətlərindəki gərginliyi ön
plana çıxarmış oldu. Bu hadisələr NATO içırisində ABŞ-Avropa uyğunsuzluğunu ortaya çıxarmışdır.
“Terrorizmə qarşı mübarizə” və Əfqanıstan hərəkatı məsələlərində verdiyi dəstəyi nəzərə alan
ABŞ Türkiyəyə 2001-ci ildə 20 mln, 2002-ci ildə 28 mln, 2003-cü ildə 17,5 mln dollar həcmində
yardım etmişdi. [4, 319] Lakin Türkiyənin müdafiə sahəsindəki xərcləri nəzərə aldıqda bu miqdarın
çox az olduğu da bəlli olurdu.
Suriya böhranı gözlənildiyi kimi qısa müddət davam etməyib Türkiyə üçün açıq təhdidə
çevriləndə NATO-dan Türkiyəyə dəstək açıqlamaları gəldi. Bu ərəfədə NATO Baş Katibi Türkiyəyə
ediləcək hücumun bütün təşkilata qarşı çevriləcəyini bildirərək əlavə edir ki, NATO Türkiyənin
hücuma məruz qalmayacağı təqdirdə Suriyaya hərbi müdaxilənin bitməsinin əleyhinədir.
Türkiyə NATO ölkələri içində hərbi gücü yüksək səviyyədə olan bir ölkədir. Türkiyənin
Beynəlxalq Təhlükəzsizliyə Yardım Qüvvələri tərkibində Əfqanıstanda 1790 əsgəri yerləşməkdədir.
Əfqanıstanda dövlət yaradılması, təhlükəsizlik və sabitliyi təmin etmək sahələrində türkiyənin
gündən günə artan rolu NATO üzvləri başda olmaqla bütün dünyanın diqqətini çəkməkdədir.
Türkiyənin Əfqanıstan ilə münasibətləri Dost və Qardaş ölkə zəminində inkişaf etməkdədir.
Türkiyənin buradakı addımları təkcə Əfqanıstan ya da ABŞ tərəfindən yox, həm də beynəlxalq
arenada təqdir edilir. NATO üzvləri 2011-ci ildən başlayaraq hissə-hisssə geri çəkilib 2014-cü ilə
qədər bu ərazidən tam çıxmağı planlaşdırır. Türk orduları da NATO-nun müəyyənləşdirəcəyi cədvəl
üzrə buradan çıxmalıır.
Türkiyə-NATO münasibətlərinin inkişafında ən önəmli hadisələrdən biri də NATO Baş
Katibinin müavini vəzifəsinə səfir H.Diriözün gətirilməsi ilə əlaqədardır. H.Diriöz 31 illik fasilədən
sonra NATO Baş katibinin müavini vəzifəsinə gətirilən ilk türk rəsmisidir. Bu amil Türkiyənin
NATO içindəki mövqeyinin get-gedə inkişaf etdiyini göstərən önəmli göstəricilərdən biridir.
Türkiyənin NATO üçün önəmli olduğu və hər zaman NATO tərkibində təsir dairəsi güclü olan
bir mövqedə yerləşdiyi bəllidir. Türkiyə iqtisadiyyatı xarici kapital, aktiv ticarət, iqtisadi və maliyyə
əlaqələri baxımından ABŞ, Aİ və Rusiya olmaqla yanaşı, qonşu ölkələrlə yüksək xarakterə malikdir.
[8, 17] Obama administrasiyası 2005-ci ildən həyata keçirilən Türkiyə ilə çoxtərəfli əməkdaşlıq
xəttini davam etdirir [7, 231]
Əfqanıstan hadisələri də SSRİ-nin çöküşündən sonra yenə də belə güclü təsirin varlığından
xəbər vermişdir. Lakin son zamanlarda bu mövqenin, hətta NATO ilə təşkilati bağlılığın da sual
altında olduğu da məlumdur. “NATO Türkiyə üçün bir güc deyil, bir yükdür”- deyənlərin sayı
artmaqdadır. Bu suallar və tənqidlər həqiqətdə Türkiyənin kapitalist ölkələrin liderləri ilə yaşamaqda
olduğu münasibətlərin suallar yaradan və tənqidə məruz qalan olduğunu göstərir.Unutmaq olmaz ki,
NATO-nun bir məqsədi də kapitalist sistemi və kapitalist dünyanı qorumaqdan ibarətdir. NATO ilə
olan münasibətlərin gələcəyi isə əsasən kapitalis ölkələr və ən çox da ABŞ ilə olan münasbibətlərin
xarakterinə əsasən müəyyənləşəcək.
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РЕЗЮМЕ
Отношения США, которая является глобальной силой современной мировой политики
с Турцией, развивались в эпохе холодной войны, а также получили дальнейшее развитие в
рамках НАТО. Известно, что внешняя и внутренняя политика Турции имеет особое значение
для интересов США и НАТО играет ключевую роль в этих отношениях. Несмотря на интересы
обеих стран современном мире, кризис и напряженность между двумя государствами стал для
НАТО самым важным стратегическим инструментом в отношении Турции с Западом. Таким
образом, проблемы в отношениях между Турцией и Европейским Союзом, влияние
европейских стран, которые являются членами НАТО, двусторонние отношения между
Турцией и США, увеличила свою важность для отношений Турция-НАТО. По этой причине,
турко-американские отношения в период холодной войны был неотъемлемой частью
отношений между Турцией и НАТО, после окончания холодной войны был естественным
продолжением отношений между Турцией и США.
Таким образом, в статье было сказано об американо-турецких отношениях в рамках
НАТО, а также было изложено драматическое изменение в треугольнике Турция-НАТОСША.
SUMMARY
The relations between Turkey and the US, the global power of the modern world politics, have
advanced since the Cold War, and especially, have been enhanced a lot through NATO. It’s known
that, there is a special significance of Turkey’s foreign and domestic policy for US interests, and
NATO has always played the key role in these affiliations. Even though, the interests and values of
two nations meet, the crises and tensions between sides have placed NATO as the most important
strategic means for Turkey’s relations with the West. Thus, the effects of the problems in TurkeyEuropean Union relations to European countries of EU have increased the importance of two-sided
relations between Turkey and USA for Turkey-NATO relations. Therefore, if during the Cold War,
Turkey-USA affairs were a part of Turkey-NATO relations, after the Cold War, Turkey-NATO
affairs are the natural continuation of Turkey-USA relations.
Consequently, in this article, the Turkish-American relations as part of NATO have been
evaluated and the dramatic alterations in Turkey-NATO-USA triangle have been clarified.
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Biznes müəssisələrində insan resurslarının idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi
Əliyev Ruslan Yaşar oğlu
“Odlar Yurdu” universiteti
İdarəetmə ictimai iqtisadi münasibətlərin konkret məqsədəuyğun təşkil edilməsidir, bütöv
tam bir sistemin ayrı-ayrı hissələri, ünsürləri arasındakı əlaqəni təmin edən yeni prosesdir. İdarəetmə
əvvəlcədən nəzərdə tutulan və dərk edilmiş məqsədə nail olmaq, nəticələr əldə etmək üçün hər hansı
konkret obyektə məqsədəuyğun təsir etmə vasitəsidir. İdarəetmə bütün obyektiv qanunlar sisteminin
tələblərinin habelə müasir cəmiyyətə xas olan ictimai, kollektiv və şəxsi mənafelərin həyata
keçirilməsi mexanizmidir.
İdarəetmənin üç əsas növü vardır:
a) cansız təbiətin idarə edilməsi. Məsələn, maşınların, avadanlıqların, texnoloji, ETT-nin idarə
edilməsi; b) canlı təbiətin, orqanizmin idarə edilməsi, məsələn, fizioloji, biokimyəvi və biofiziki
idarəetmə;
c) şüurlu, sosial idarəetmə-cəmiyyətin idarə edilməsi.
İdarəetmənin ən mühüm növlərindən biri də, biznes müəssisələrində insan resurslarının
idarəedilməsidir.Biznes müəssisələrində insan resurslarının idarəedilməsi strukturları müəssisədə
çalışan işçi ilə rəhbərlik arasında bir körpü rolunu oynayır. İnsan resursları sosial-iqtisadi kateqoriya
olub, cəmiyyətin (ölkənin ) malik olduğu fiziki və intellektual imkanların məcmusunu təşkil edir.
Onun tərkibində ən mühüm və aparıcı yeri fiziki və zehni cəhətdən inkişaf etmiş əmək qabiliyyətli
yaşında olan əmək qabiliyyətli əhali tutur. Bu isə o deməkdir ki, konkret sosial-iqtisadi tarixi inkişaf
mərhələsində, hansı ölkədə ictimai istehsal prosesinin əsasını və subyektini təşkil edən əhalinin fiziki
və zeyni cəhətdən inkişaf etmiş hissəsi çoxdursa, həmin ölkə daha çox məhsuldar insan resurslarına
malikdir.
insan resurslarının idarə edilməsi aşağıda kompleks məsələləri əhatə edir:
1.
Firma və şirkətlərin konkret strategiyasına uyğun gələn işçi heyətinə tələbatın müəyyən
edilməsi;
2.
əmək bazarının qiymətləndirilməsi və məşğuliyyət amillərinin təhlili;
3.
əməkdaşların karyerasının planlaşdırılması, onların inkişaf imkanları;
4.
fəaliyyətin motivləşdirilməsi sisteminin hazırlanması;
5.
əmək məhsuldarlığının idarə edilməsi;
6.
əmək gəlirlərinin, firmadaxili əmək və istehlak ölçüsünün tənzimlənməsi;
7.
firmadaxili fəal sosial siyasətin aparılması;
8.
yaradıcı işin, o cümlədən texniki yaradıcılığın stimullaşdırılması;
9.
qabaqcıl əmək üsullarının tətbiqi;
10. heyətin peşə-ixtisas hazırlığı;
11. münaqişələrin yumşaldılması və idarə edilməsi;
12. sosial-psixoloji mühitin yaradılması.
İnsan resurslarının düzgün şəkildə idarə edilməsi istənilən idarə və müəssisədə işin
məhsuldarlığına və keyfiyyətinə təsir edən əsas amillərdən biridir. Eyni zamanda, mülkiyyət
formasından asılı olmayaraq müəssisə və təşkilatlarda insan resurslarının düzgün idarə edilməsi
nəticə etibarı ilə ümumilikdə ölkədə bütün sahələrdə dinamik inkişafa nail olmaqa zəmin yaradır.
Müəssisə daxilində insan resurslarının planlaşdırılması, bunun üçün lazımlı iş təhlillərinin və
öhdəliklərin müəyyənləşdirilməsi, insan resurslarının seçilməsi üçün iş elanlarının verilməsi, iş üçün
müraciət edənlərin qəbul edilməsi, görüşlərin keçirilməsi, işə uyğunlaşma, təhsil və inkişaf
məsələləri, uğur və iş qabiliyyətinin ölçülməsi əsas məsələlərdir. Eyni zamanda, müəssisə vəzifədə
yüksəlmə, iş dəyişdirmə, işdən çıxarılma, işi qiymətləndirmə, əməkhaqqı, nizam-intizam, sosialmədəni fəaliyyətlər, tibbi xidmət və digər oxşar işləri əlaqələndirir.
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Sənədləşdirilmiş müvafiq standartlara, prosedur və qaydalara uyğun olaraq işin təşkil edilməsi
üçün insan resurslarının idarə edilməsini həyata keçirəcək qurumun təşkilati strukturu yaradılmalı və
struktura uyğun işçilərlə komplektləşdirilməsi təşkil edilməlidir. Təşkilati struktur yaradılarkən onun
işləkliyi və optimallığı mütləq nəzərə alınmalıdır. Təşkilati struktura uyğun olaraq komplektləşdirmə
zamanı bölmələrdə çalışacaq personların düzgün seçilib yerləşdirilməsi gələcəkdə müəssisədə insan
resurslarının idarə edilməsi siyasətinin effektli həyata keçirilməsinin, demək olar ki, əsas faktoru
olacaqdır. Doğrudur, burada ən vacib rolu oynayan qurumun birinci şəxsi və onun iradəsidir. Ancaq
icraçıların səriştə, bilik və bacarıqlarından daha çox onların dürüst və məsuliyyətli olmalarının işə
böyük təsiri vardır. Ona görə də hər bir bölmənin komplektləşdirilməsi zamanı işçilərin lazımi
keyfiyyət göstəricilərinə malik olmalarını təmin edən kriteriyalara nail olmaq üçün tələb olunan
təlimlərin də təşkil edilməsi zəruridir.
İnsanın özü çox mürəkkəb bir varlıq olduğu üçün müəssisədə insan resurslarının idarə
edilməsi prosesləri də mürəkkəb xarakter daşıyır. Qeyd etdiyimiz kimi, tələb olunan işçinin işə
qəbulu, təlimləri və karyera inkişafı ilə bağlı həyata keçirilən proseslər nə qədər vaxt və əmək tələb
edirsə, peşəkar və səriştəli insanların potensialından maksimum dərəcədə istifadə etməklə onların
müəssisədə saxlanılması da bir o qədər diqqət tələb edən vacib məsələlərdəndir. Ona görə də
kollektivdə sağlam iş və rəqabət mühitinin yaradılmasının, zəruri təlimlərin təşkilinin, işlək karyera
inkişaf proqramlarının olmasının, mükafatlandırma və cəzalandırma zamanı ədalətlilik prinsipinə
ciddi əməl edilməsinin, daxili intizam mədəniyyətinin təmin edilməsinin əhəmiyyəti
böyükdür. Müəssisələrdə insan resursları xidmətlərinin yuxarıda sadalanan aspektlərini tətbiq
etməklə hər bir işə qəbul olunan vətəndaşa öz karyerasını qurmaq imkanı yaradılır.
Biznes müəssisələrində insan resurslarının idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsinin mahiyyəti
ondan ibarətdir ki, insanlar rəqabət obyekti olaraq, məqsədə çatmaq üçün başqa resurslarla yanaşı,
səmərəli yerləşdirilməli, inkişaf etdirilməli və motivləşdirilməlidirlər. Vətənimizin və xarici ölkələrin
müəssisələrinin təcrübəsinin ümimiləşdirilməsi insan resurslarının idarə edilməsinin qlobal
məqsədinin formalaşdırılmasına, yəni ölkənin ( müəssisənin, idarə və təşkilatların və s.) inkişafına
mühüm töhvə verəcəkdir.

Ədəbiyyat:
1. Tofiq Quliyev - İnsan resurslarının idarə edilməsi – 2013
2. M.Əliyev, H.Həmidov - İnsan resurslarının idarə edilməsi – 2002
3. Prof.Dr. Ramazan GEYLAN – İnsan Kaynakları Yönetimi
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AZƏRBAYCANDA BANK SİSTEMİNİN İNKİŞAFINDA KOMMERSİYA
BANKLARININ ROLU
Əliyeva Aynurə Qoşqar qızı
Odlar Yurdu Universiteti
aynura.aliyeva_94@mail.ru
Yeni iqtisadi münasibətlərə keçid dövründə bank sisteminin rolu artmaqda davam edir.
Azərbaycan Bank sisteminin ilkin inkişafı hələ XIX əsrin ikinci yarısından başlamışdır. Azərbaycan
Bank Sisteminin tarixinə nəzər salsaq, onu dörd mərhələyə bölmək olar:
1.
İnqilaba qədərki dövr
2.
Azərbaycan Demokratik Respublikası dövrü (1918-1920)
3.
Sovet dövrü (1920-1991)
4.
Müstəqillik dövrü (1991- bü gün)
Azərbaycanda bank sistemi aşağıdakıları özündə əks etdirir [1]:
Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı;
Mərkəzi Bank;
Kredit Təşkilatları (kommersiya bankları, xarici bankların yerli filialları, bank
olmayan kredit təşkilatlar).
Bank – fiziki və hüquqi şəxslərin pul vəsaitinin depozitə cəlb edilməsi həmin vəsaitin
müddətlik və faizlə geri qaytarmaq şərti ilə öz adından və öz hesabına yerləşdirilməsi, fiziki və hüquq
şəxslərin hesablarının açılması və aparılması əməliyyatlarının məcmusunu həyata keçirmək üçün
müstəsna hüquqa malik kredit təşkilatıdır. Azərbaycanın Respublikasının iqtisadiyyatının inkişafında
kommersiya banklarının rolu böyükdür. Hal-hazırda Azərbaycanda 30 kommersiya bankı, 123 bank
olmayan kredit təşkilatı fəaliyyət göstərir. Kommersiya banklardan 2-si dövlət (Azər-Türk Bank,
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı), digərləri isə qeyri-dövlət banklarıdır. Depozit faizləri əvəzində
vəsaitlərin cəlb olunması, onların ssuda faizləri qarşılığında kredit bazarında yerləşdirməsi
kommersiya banklarının funksiyalarıdır. Kommersiya banklarında
maliyyə resursları nizamnamə kapitalı, bölüşdürülməmiş mənfəət və cəlb edilmiş vəsaitlərdən (depozitlər, müddətli və
ya tələbli, cari və ya əmanətlər) ibarətdir. Kommersiya bankları ölkəmizdə kredit resurslarının vacib
hissəsinin toplanmasına xidmət edir və eyni zamanda müştərilərə maliyyə-kredit xidmətlərinin bütöv
kompleksini təqdim edir. Kommersiya banklarının funksiyalarını qısaca olaraq sexm 1-də görmək
olar:
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Sxem1. Azərbaycanda kommersiya banklarının funksiyaları
Kommeriya banklarının
funksiyaları

Kapitalın
yığılması və

Pul ödəmələri və
hesablaşma

Vasitəçilik

Qiymətli kağızları
buraxılması və
yerləşdirilməsi

Depozit funksiyası

Bankların
konsultasiya xidməti

Müasir dövrdə artıq nağd hesablaşmalardan nağdsız hesablaşmalara keçid sürətlənmişdir.
Məhz bu səbəbdən qeyd edə bilərik ki, banklar tərəfindən nağdsız hesablaşmalardan istifadə istər ölkə
daxili, istərsə də ölkədən kənar alqı-satqı əməliyyatları zamanı hesablaşmaların asanlıqla həyata
keçirilməsinə imkan verir. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra qısa vaxt ərzində iqtisadi
artıma və inkişafa nail olmuşdur. Əldə olunan nailiyyətlərdə bank sisteminin rolu xüsusi qeyd
olunmalıdır. Ona görə ki, iqtisadi inkişaf səviyyəsindən asılı olmayaraq istənilən ölkənin
iqtisadiyyatının möhkəmliyində, hərtərəfli və dinamik inkişafında həmin ölkənin bank sisteminin
əsaslı dərəcədə rolu böyükdür.

Ədəbiyyat
1. R. Bəşirov, “Bank işi”, Bakı,2016
2. https://az.wikipedia.org
3. http://banker.az
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GÖMRÜK , VERGİ VƏ MALİYYƏ NƏZARƏTİNİN QARŞILIQLI ƏLAQƏ
SİSTEMİNİN İNKİŞAFI VƏ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ
Əliyeva Aysel Sacəddin qızı
Odlar Yurdu Universiteti
Bütün sosial-iqtisadi sistemlərin ən vacib və qəliz elementi nəzarətdir. Hər bir mürəkkəb sistem bu
və ya digər obyektiv və subyektiv səbəblərə görə hər zaman nəzarətdən kənarlaşmağa çalışır. İdarəetmə
qüvvələri və onun nəzarət elementi bütün gücü ilə bu cür yayınmalara qarşı çıxır. Buna görə də ,
idarəetmənin səmərəliliyi nəzarət sisteminin necə təşkil olunmasından və onun aparılmasından asılıdır.
Deməli, nəzarət istənilən bir idarəetmə prosesinin ayrılmaz bir parçası kimi idarəetmə obyektinin
fəaliyyətini yetəri qədər təmin etməyə qadirdir. İdarəetmə və hüquqi baxımdan tənzimləmə fərqli
ictimai münasibətlər sisteminin növlərinə tətbiq edildiyindən , nəzarətin nəzərdə tutulan digər
növlərindən və onların qarşılıqlı əlaqələrindən istifadə olunur.
Vergi və gömrük nəzarətinin xarakteristikasını vermək üçün maliyyə nəzarətinin məğzini
aydınlaşdırmaq mühüm əhəmiyyət daşıyır , belə ki, vergi nəzarəti maliyyə nəzarətinin tərkib hissəsini
təşkil edir. Nəzərə almaq lazımdır ki , dövlət var olduğu bütün dövrdə öz fəaliyyətinin təmin edilməsi
üçün müxtəlif metodlardan istifadə edir , ona görə də dövlət maliyyə nəzarətinin vahid sistemini təşkil
etmək məcburiyyətində qalır .
Maliyyə nəzarəti - cəmiyyətin sosial və iqtisadi həyatının fərqli sahələrində və təsərrüfatın müxtəlif
səviyyələrində irəlin sürülən tələblərə müvafiq idarə edilməsini həyata keçirmək üçün qəliz məsələləri
həll edir. Başqa sözlə desək , maliyyə nəzarəti ölkənin sosial - iqtisadi baxımdan yüksəlişi məqsədi
ilə həm müəssisələrin, həm də dövlətin və bələdiyyələrin pul fondlarının təşkili , bölüşdürülməsi və
onların məqsədli şəkildə istifadə edilməsi üzərində olan nəzarət başa düşülür . Maliyyə nəzarəti həyata
keçirdiyi hər bir subyektin : dövlət , müəssisə və təşkilatların maliyyə fəaliyyəti üzərində qanunverici
və icraedici hakimiyyət orqanlarının nəzarətidir.
Vergi nəzarəti maliyyə nəzarəti çərçivəsində mühüm zərurət kəsb edir . Vergi nəzarəti maliyyə
münasibətlərinin bir hissəsi olan vergi münasibətləri və vergi kateqoriyasının qərəzsiz mövcudluğu ilə
müşayiət olunur.
Maliyyə sisteminin stabilləşdirilməsi , büdcənin mütəmadi şəkildə gəlirlərlə təmin edilməsi , dövlət
qarşısında istər fiziki , istərsə də hüquqi şəxslərin öz öhdəliklərini tam şəkildə həyata keçirməsi üçün
vergi intizamının gözlənilməsi tələbləri dövlət maliyyə intizamının başqa bir istiqamətinin - vergi
nəzarətinin meydana gəlməsinə şərait yaradır.
Vergi nəzarəti vergilərin tam formada , vaxtlı -vaxtında yığılmasını təmin etmək məqsədi ilə vergi
orqanlarının yerinə yetirdiyi fəaliyyətdir. Eyni zamanda vergi nəzarəti büdcəyə və büdcədənkənar
fondlara vergilərin doğru hesablanmasını , köçürülməsini , vergi subyektləri tərəfindən vergi qanun
vericiliyinə düzgün əməl edilməsini təmin edən mövcud səlahiyyətli təşkilatların fəaliyyəti ,
qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş üsul və vasitələrin məcmusudur. Həmçinin , dövlət idarə etmə
funksiyalarından biri olan vergi nəzarəti
vergi qanunvericiliyinə düzgün əməl olunması üçün
tədiyyəçinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin optimallaşdırılması məqsədini güdən müşahidə sistemidir.
Vergi nəzarəti vergi və gömrük orqanlarının , həmçinin , onların vəzifəli şəxslərinin səlahiyyətləri
çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının Gömrük
Məcəlləsinə və nəzərdə tutulmuş müvafiq qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq həyata keçirilir.
Gömrük nəzarəti Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinə əsasən gömrük nəzarətinin
subyektləri yəni , Gömrük orqanlarının səlahiyyətli nümayəndələri və vəzifəli şəxsləri tərəfindən gömrük
işi barəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və dövlətlərarası müqavilələrə əməl
olunmaqla aparılan fəaliyyətlərin məcmusudur.

Ədəbiyyat
1.
2.
3.

C.Məmmədov - Maliyyə , Bakı-1995
Azərbaycan Respublikasının Gömrük Kodeksi
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəllə
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İnvestisiyaların regional idarə olunmasının konseptual əsasları
Balakişiyev Elvin Cəfər oğlu
Odlar Yurdu Universiteti
Regionda bütövlükdə social-iqtisadi proseslərin idarə olunmasnın səmərəliliyini yüksəltməkdən ötrü,
investisiyaların regional idarə olunmasının konsepsiyasının yaradılmasının əhəmiyyəti artır.
İnvestisiyaların regional idarə olunmasının konsepsiyasının hazırlanması, sistem yanaşma, yəni həm
ərazi, həm də sahə istiqamətli fəaliyyətin ümumi nəticəsinə münasibət prinsiplərinə əsaslanır. Belə
yanaşma, regional idarəetmənin iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi məqsədi ilə, bir çox iqtisadi və
kommersiya məsələlərini cəm halında yoluna qoymağa imkan verir.
İnvestisiyaların regional idarə olunmasının, regionun bütün idarəetmə sisteminin tərkib hissəsi
olduğunu nəzərə alaraq, onun formalaşmasında regionun idarəçilik fəaliyyətinin bütün müsbət və
mənfi tərəflərini nəzərə almaq lazımdır. Bu zaman regionun idarəetmə sistemində həm cari və
ortamüddətli, həm də uzunmüddətli məsələlər nəzərə alınır.
İnvestisiyaların regional idarə olunmasının konsepsiyasının yaradılması zamanı çoxlu faktorları
nəzərə almaq lazımdır, onların arasında:
- investisiya cəlbediciliyini;
- investisiyaların təmərküzləşmə səviyyəsinin qiymətləndirilməsini;
- investisiyaların regional idarə olunması üzrə tərəflərin məqsəd və maraqları-nın məcmusunu
xüsusilə qeyd etmək olar [1].
Zənnimizcə, məhz yuxarıda adı çəkilən elementlərin sistem halında nəzərdən keçirilməsi,
investisiyaların regional idarə olunmasının konseptual əsaslarını təşkil etməlidir. Həmin elementlərin
və faktorların qısa xarakteristikasını verək:
- investisiya cəlbediciliyi regional sosial-iqtisadi inkişaf faktorlarını nəzərə alır, bu da həm keyfiyyət,
həm də kəmiyyət münasibətlərində cəlb olunan investisiyaların miqdarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir
göstərə bilər;
- investisiyaların təmərküzləşmə səviyyəsi bütövlükdə iqtisadi regionun eynilik (oxşarlıq) dərəcəsini
aşkar etməyə imkan verir;
- investisiyaların regional idarə olunması üzrə tərəflərin məqsəd və maraqlarının məcmusu regional
idarəetmənin həm xarici, həm də daxili faktorlarını nəzərə alan maksimal effekt əldə etməyə imkan
verir.
Göründüyü kimi, yuxarıda adı çəkilən elementlərin və faktorların yalnız məcmusu, bir çox inteqrasiya
məsələlərinin həlli yolu ilə, respublikada investisiyaların regional idarə olunması sisteminin
səmərəliliyini artırmağa qadirdir.
Bu səbəbdən, investisiyaların regional idarə olunmasının əsas konsepsiyası, regional idarəetmə
sistemində (investisiya cəlbediciliyi faktorlarının məzmunundan, istiqamətindən və əlaqəsindən asılı
olaraq) investisiyaların idarəetmə mexanizminin tənzimlənməsinin idarə olunmasının, strukturunun
və üsullarının funksiyalarının yaradılmasından ibarətdir.
Konsepsiyanın və məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün, regional idarəetmə sisteminin mühüm alt
sistemi kimi, regional investisiyların idarə olunması mexanizminin sintezi məsələsini həll etmək
lazımdır. Sistemli təhlilin metodologiyasına uyğun surətdə, sintezdə, idarəetmə nəzəriyyəsinin əsas
müddəaları kimi, mexanizmin formalaşması prinsipləri (onların praktik tətbiqini rasional təşkil
etməklə) əsas götürülür.
Zənnimizcə, regional idarəetmə konsepsiyasının yaradılmasına daha ümumi yanaşmalar, professor
А.А.Аlabuqin tərəfindən işlənib hazırlanmışdır. O, hesab edir ki, regional iqtisadi sistemin inkişafı,
idarəetmənin elmiliyi prinsiplərinə əsaslanmalıdır. Onların sırasına aşağıdakıları aid etmək olar.
I. Makroiqtisadi və mikroiqtisadi sistemlərin komponentlərinin özünütəşkil prosedurlarında sinergiya
qanununun bazasındakı prinsiplər, aşağıdakı alt prinsiplərin tanınması ilə:
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- regionun idarə olunmasının ümumi sistemində prosesin idarə olunması, regional investisiyaların
idarə olunması;
- o biri regionların tərkibində investisiya fəaliyyətinin potensialının idarə olunması;
- investisiyaların regional idarə olunması sistemində strateji dəyişikliklərin idarə olunması.
II. Sistemin özünümühafizə qanununun bazasındakı prinsiplər onunla müəyyən olunur ki, sistem
investisiyaların regional idarə olunmasının dayanıqlı inkişafının aşağıdakı tərkib hissələrini:
- maraqlı tərəflərin qaydalara riayət etmələri şərti ilə investisiya potensialının regional idarə
olunmasını;
- investisiyaların regional idarə olunmasının formalaşması zamanı risk və qeyri-müəyyənlik
faktorlarının nəzərə alınmasını;
- maraqlı tərəflərin amillərini nəzərə almaqla, investisiya modellərinin və layihələrinin seçimini;
- investisiya fəaliyyəti sferasında regionların idarəetmə sistemlərinin əsas parametrlərinin və
göstəricilərinin seçimini;
- tədqiqatın keyfiyyət və kəmiyyət metodlarının işlənib hazırlanmasını;
- investisiyaların regional idarə olunması sistemində təcililik və xərclərin ödənməsi amillərinin nəzərə
alınmasını təmin edir.
İnvestisiya fəaliyyətinin regional idarə olunması zamanı təkamül qanunlarına, investisiyaların
regional idarə olunması sistemində dəyişikliklərin periodikliyinin və dövriliyinin nəzərə alınması
prinsipləri daxildir.
İnvestisiyaların regional idarə olunması konsepsiyası, regional hakimiyyət orqanlarının,
bələdiyyələrin və biznes strukturlarının qarşılıqlı əlaqələrinin bazasında tərtib olunmalı, onların
arasında:
- investisiyaların əsas obyektlərə yönəldilməsinin uçotu;
- investisiyaların maliyyələşmə mənbələrinin tənzimlənməsi, büdcədən pul ayrılmasının, özəl
investorların resursları ilə əvəz olunması;
- investisiya proseslərinin idarə olunmasının rasional təşkilati strukturlarının yaradılması və iqtisadi
metodlarının tərtib olunması;
- xüsusi əhəmiyyət kəsb edən, xərclərinin ödənməsi, yeni iş yerlərinin yaradılması cəhətlərinə görə
sərfəli yeni investisiya layihələrinin aşkar edilməsi və s. qeyd oluna bilər.
Tədqiqatların sistemləşdirilməsi, regional investisiya siyasətinin həyata keçirilməsinin və regional
investisiyaların cəlb olunmasının əsas mürəkkəb-liklərini:
- ayrı-ayrı rayonlardakı əyintilər və struktur disproporsiyaları ilə bağlı, çox regionların investisiya
iqliminin nisbətən zəif cəlbediciliyini;
- dövlət regional siyasətinin işlənib hazırlanması zamanı onun zəif komplektliyini, zəif normativhüquqi bazanı, regionların investisiya inkişafının dövlət stimullaşdırma vasitələrinin kifayət qədər
tətbiq olunmamasını;
- yerli büdcələrin yaradılması sisteminin, regionların iqtisadi inkişafına zəif təsirini;
- mərkəzləşdirilmiş resurslar hesabına regional investisiya fəaliyyətinə dəstəyin minimum
səmərəliliyini və məhsuldarlığını, büdcə prosesinin desentralizasiyası proseslərinin ləngidilməsini və
onlara müqavimət göstərilməsini, büdcə intizamının zəif səviyyəsini;
- regionlar arasında investisiya rəqabətinin ziddiyyətliliyini qeyd etməyə imkan vermişdir [2, səh. 3-5].
Müasir mərhələdə həm makrosəviyyədə, həm də mikrosəviyyədə investisiya resurslarının
yaradılması problemi regional investisiya siyasəti üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Regional, yerli
hakimiyyət orqanları və biznes strukturlarının qarşılıqlı əlaqəsi prosesində zəruri regional
investisiyalar, müxtəlif mənbələrin vəsaitləri:
- şəxsi maliyyə resursları və vəsaitləri – investorun daxili ehtiyatları: gəlirləri, amortizasiya
ayırmaları, əmanətləri, firmaların gəlirlərinin toplanması;
- büdcədənkənar fondların vəsaitləri;
- dövlət büdcəsinin vəsaitləri;
- yerli büdcələrin vəsaitləri;
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- investorların vəsaitləri hesabına qoyula bilər.
Müasir şəraitdə investisiya qoyuluşunun zəruri həcminin formalaşdırılması üçün (investisiya
resurslarının təmərküzləşməsinin forma və mexanizmlərinin faktik istifadəsi məqsədi ilə) əsas
məsələ, regional, yerli hakimiyyət orqanları və biznes strukturlarının qarşılıqlı əlaqəsidir.
Regional inkişafın investisiya siyasətinə, dövlət və regional prioritetlərinin müəyyən edilməsi, habelə
ETTKİ sisteminin təşkilati və struktur istiqamətinin dəyişməsi, elmi-texniki istiqamət üzrə müasir
ölkə strukturlarının yaradılması daxildir.
Bu istiqamətlərə, investisiyaların seçilməsi və cəlb edilməsi üzrə tədbirləri aid etmək olar. Regional
investisiya siyasətinin sonrakı elementi, regional investisiyaların prioritetlərinin seçimidir, burada,
iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində prioritetlik və məqsədli investisiya layihələrinin yaradılması qeyd
olunur. Məqsədli investisiya layihələrinin sistemi, daha səmərəli istiqamətlərdə regionun inkişafının
zəruri şərtlərini və imkanlarını yaradır.
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Bank riskləri və onların idarə olunması
Eminov Emin İdris oğlu
Odlar Yurdu Universiteti
Risk italyan sözü olub təhlükə ,qorxu deməkdir,hərfi mənası isə sıldırımı qayanı dolanmaq
ifadəsini verir.Kredit sözlüyündə bank riski “kredit idarələrinin həyata keçirdikləri bank
əməliyyatlarının spesifikasından irəli gələn itkilər təhlükəsi “ kimi səciyyələnir.Risk-bankın
məənfətinə və kapitalına təsir edən gözlənilməz zərərin baş verməsi ehtimalıdır.
Mərkəzi Bank tərəfindən banklarda risklərin idarə edilməsi sisteminin effektivliyinə qarşı
tələblər artırılmışdır.O cümlədən beynəlxalq təşkilatlarla birlikdə əməliyyat riskinin tənzimlənməsi
çərçivəsinin yaradılması istiqamətində tədbirlər görülmüşdür.Bank sektorunda idarəetmə və
hesabatlıq sisteminin effektivliyinin artırılması məqsədilə yeni korporativ idarəetmə
standartlarının tədbiqinə başlamışdır.
Maliyyə riskləri aktiv və passivlərin sturukturunda,dəyərində,gəlirliyində,həcmində mövcud
olan gözlənilməz dəyişikliklər ilə sıx əlaqədardı.Bu səbəblərə görə maliyyə risklərini aşağıdakı yarım
hissələrə bölmə olar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Likvidlik riskləri
Kredit riskləri
Qiymət riskləri
Fond riskləri
İnflyasiya riskləri
Əməliiyat riskləri
Ödəniş qabiliyyətinin olunmaması riskləri
Funksional riskləri
Strateji riskləri
Reputasiya riskləri
Texnoloji riskləri
Effektivsizlik riskləri
Digər xarici riskləri

Likvidlik riski.Bankın likvid olması bankın əmanətçilərinin digər borclular qarşısında
öhdəliklərini vaxtında yerinə yetirmək fikvidlik bacarığıdır.Kifayət qədər ödəniş qabiliyyətinin
olmaması riski isə bankın vaxtı-vaxtında öz öhdəliklərini yerinə yetirə bilməməsi əlverişsiz şəraitdə
Bankın ayrı-ayrı aktivlərinin satışı deməkdir.İfrat ödəniş qabiliyyəti riski-Bankın yüksək likvid
aktivlərinin ifrat çoxluğu nəticəsində gəlirin itkisi riskin meydana çıxması deməkdir.Bu da bank üçün
ödənişli resuslar vasitəsilə az gəlirli aktivlərin əsassız maliyyələşdirilməsinin nəticəsidir.əgər kredit
təşkilatı əmanətçilər qarşısında vaxtı-vaxtında öz öhdəliklərinin yerinə yetirə bilmirsə onda <<koma
effekti>> meydana çıxır.Yəni, depozitlərin axını baş verir və hesablarda qalan qalıq prinsipial surətdə
ödəniş qabiliyyətinin azalmasına şərait yaradır.
Ödəniş qabiliyyəti riskini müəyyən etmək çox çətindir.Ən əsası ona görə ki,bankın ödəniş
qabiliyyətinə bir çox amillər təsir göstərir.Bu amillərə bank da öz növbəsində əks təsir göstərə
bilmir.Təcrübədə bir sıra göstəricilərdən istifadə edilir.Onların hər biri bankın likvidliyini müəyyən
edən anı xarakterizə edir.Göstəricilərin ilk növbədə məlum qrupuna balans likvidliyinin əmsalları
daxildir.Aktivlərin likvidlik səviyyəsini xarakterizə edən ən sadə əmsallardan biri kredit
təşkilatlarının likvid aktivlərinin ümumi aktivlərə olan nisbətidir.Passivləri daimi şəkildə nəzərə
almaq üçün az davamiyyətli aktivlər ilə likvidli aktivlərin qarşılıqlı əlaqəsini nümayiş etdirən
əmsallardan digər əmsalların sırasına az likvidli aktivlər ilə daimi passivlər,likvid aktivlər ilə daha
böyük öhdəliklər,kreditlər ilə aktiv depozitlər arasında əlaqəni dəqiq əks etdirən əmsallar
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aiddir.Likvidlilik əmsallarının hesablanması zamanı prinsipial surətdə belə bir sual meydana
çıxır:Aktivlərdən hansı birini likvidli hesab etmək olar? Belə ki ,həm sənaye müəssisələrinin maliyyə
təhlilinin təcrübəsi, həm də ticarət sahəsi hal-hazırda aktivlərin hansı birinin likvidli olmasını
əmsalların meydana çıxmasına şərait yaratmışdır.Bu mənada banklara dair əsas problem meydana
çıxan müəyyən müddət ərzində ödənilən,lakin bu müddətə kimi sıfıra bərabər dövrüyyəyə olan kredit
qoyuluşu likvidli kredit qoyuluşu kimi tədqiq edilməlidirmi?Bu məqsədlə ,Mərkəzi Bankın xüsusi
yanaşmasına uyğun olaraq ,likvid aktivlər kredit qoyuluşundan ibarət olmayan yüksək likvidli
aktivlərə 30 gün ərzində aktivlərin likvid aktivlərə keçməsi müddəti çox olduğundan,bu intervalı 2-3
dəfə azaltmaq daha məqsədə uyğundur.Balansın likvidliyinin qiymətləndirilməsi məqsədilə
əmsalların təhlili metodundan,başqa digər alətlərdən də istifadə olunur.Buna misal olaraq:aktiv və
passivlərin müddətinə görə təhlili göstərmək olar.Lakin bu cür təhlilin analitik dəyəri çox aşağı
olduğundan onu,daha təfsilatlə likvidlik əmsallarının təhlili üçün zəruri olan ani məlhələ kimi
nəzərdən keçirmək mümkündür.Balansın likvidlilik göstəriciləri sadə,nisbi istifadə sayəsində vüsət
almışdır.Bununla belə onlar prinsipial çatışmamazlığa malikdirlər.Bu cür yanaşma zamanı bankı
fəaliyyətdə olan təşkilat kimi deyil,ləğv olmağa hazır olan aktiv passivlərin portfeli kimi nəzərdən
keçirilir.bu cür mülahizə bankın nəzarət orqanları və investorlar vasitəsilə xaricdən təhlilinə
tamamilən münasibdir,lakin bu ehtimal bank daxilində idarəetmə sənədləri üçün qətiyyən yararsızdır
.Belə halda balans likvililiyinin təhlilini pul vəsaitlərinin dövrüyyəsinin təhlili və qiymətləndirilməsi
vasitəsilə tamamlamaq zəruridir.Bu zaman vəsaitlərin,geriyə,onların arasındakı fərqi,ayrı-ayrı
dərəcələrə bölünməsini nəzərə alan pul vəsaitlərinin dövrüyyəsi haqqında hesabatın tərtibatı mərkəzi
element kimi çıxış edir.
Kredit riski. Kredit riski borcalanın banka olan borcunun tam və ya qismən ödənilməməsi
riskidir.Yəni, borc alan şəxslərin ,o cümlədən də kontraqentlərin öhdəliklərini yerinə yetirəmədikləri
təqdirdə mümkün maliyyə itkisi deməkdir.Kredit riski kontraqentlərin balansı və balansarxası
öhdəlikləri zamanı meydana çıxır.Tərəfdaş,borclu tərəf,emitent tərəfindən nəinki formal,hətta qeyriformal öhdəliklər üzrə kredit riski yarana bilər .o həm real,həm də nominal itkilərə səbəb ola
biər.Kredit riskinin əsas tərkib hissələrindən biri sahə riskidir.Sahə riski borclu şəxsin inkişaf
sahəsinin prespektivləri və onun yerləşmə məntəqəsilə əlaqəli olub ölkədə mövcud risk üzrə qeyrimüəyyənlik üzrə sıx şəkildə üzləşir.Ölkədəki risk səviyyəsi əcnəbi borc alan şəxslərə kreditin
verilməsi əhəmiyyətli yer tutur və borc alan şəxsin yaşadığı ölkəyə aid risk amillərin fəaliyyətindən
çox aslıdır.
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YUNESKO (United Nations Education, Scientific and Cultural Organization ) dünyanın
təhsil, elm, mədəniyyət əməkdaşlığı həyata keçirən yeganə qlobal hökümətlərarası forumudur.
Nizamnaməsi 1945-ci il 16 noyabrda London konfransında qəbul edilmişdir. Bu qurumun vəzifəsi və
məqsədləri, prinsipləri nizamnamədə və digər sənədlərdə öz əksini tapır. Ali məqsədi təhsil, elm,
mədəniyyət və kommunikasiya vasitələri yolu ilə insanların şüurunda sülhü müdafiə etmək ideasını
möhkəmləndirməyə yönəlmişdir. Nizamnamənin 1ci maddəsində qeyd edilir: təşkilat irqindən,
dilindən, cinsindən , dinindın asılı olmayaraq bütün xalqlar üçün BMT nizamnaməsində elan edilmiş
ədalətə, qanunauyğunluğa və insan hüquqlarına, habelə əsas azadlıqlara hamılıqla hörmətin təmin
edilməsi naminə xalqların təhsil, elm, mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığını genişləndirməklə sülh və
təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə yardım göstərməyi qarşısına məqsəd qoyur. əsas orqanları baş
konfrans, icraiyyə şurası və katiblikdir. [1, s 5]Mənzil qərargahı Parisdə yerləşir. Yeganə daimi
fəaliyyət göstərən orqan katiblikdir. Hal hazırda baş katibi 2017-ci ildə seçilən Odri Azulaydır.
YUNESKO Parisdəki mənzil qərargahdan başqa dünyanın müxtəlif ölkələrində regional burolar ,
institutlara və mərkəzlərə sahibdir.
Təşkilatın fəaliyyəti 5 əsas proqram sektorundan ibarətdir.
1.
2.
3.
4.
5.

Təhsil
Dəqiq elmlər
Sosial və humanitar elmlər
Mədəniyyət
Kommunikasiya və informasiya.

Hal hazırda üzvlərin sayi 195-dir. Üzv dövlətlərin sayi 95, əməkdaş üzvlərin sayı isə 8dir.
Əməkdaş üzvlər öz xarici siyasətinə görə məsuliyyət daşımırlar. Üzvlərdən 182-sinin Parisdə təşkilat
yanında daimi nümayəndəliyi var. 4 müşahidəçi və 9 beynəlxalq təşkilatın müşahidəçi missiyası var.
Təşkilatın dünyanın müxtəlif bölgələrinə səpələnmiş 60 bürosu və mərkəzi var. [1, s 23]
Hal-hazırda təşkilat daha çox iki sahəni prioritet istiqamət seçib:
1.
2.

Afrika
Gender bərabərliyi
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TƏHSİL
YUNESKO yarandığı gündən təhsilə daha böyük önəm verir. İkinci dünya müharibəsindən
sonra təşkilat dağıdılmış məktəblər, həmçinin təhsil sisteminin bərpası ilə məşğul idi. 50ci illərin
sonlarından etibarən YUNESKO insanların təhsil hüququ ilə məşğul olmağa başladı. 1960ci ildə
“Təhsil sahəsində ayrı seçkilikdə mübarizə”-yə dair konvensiya qəbul edildi. Afrika ilindən sonra
diqqət daha çox inkişaf etməkdə olan ölkələrə verildi. 1990ci ildə BMT inkişaf programı,
YUNESKO, BMT-nin Əhali Fondu, YUNİSEF və Dünya Bankı Taylandın ContYon şəhərində
“Hamı üçün təhsil” beynəlxalq konfransı keçirir. [2, s 76]Orada qəbul edilmiş qərara görə 2000-ci il
üçün “İlkin təhsil universallaşdırılması və savadsızlığın ləğvi” sənədi qəbul edildi. Bu lahiyə “hamı
üçün təhsil” adlandırılır. 2000-ci ildə Dakarda keçirilmiş Ümumdünya təhsili forumuda isə təşkilat
elan etdi ki,müxtəlif uğuralara baxmayaraq proqramın heç bir təsiri olmayıb. Forumda lahiyənin yeni
proqramı və məqsədləri elan edildi. 25 noyabr 2008ci ildə YUNESKO-nun yeni hesabatında belə bir
fikir irəli sürülür ki,programın gələcək inkişafi üçün siyasi sistemlər öz əlləindən gələni etmirlər.
Lahiyəsin əsas məqsədlərindən biri də məktəblilərin hərbi münaqişəyə həmçinin uşaq əməyinin
istismarının qarşısın almaq idi.
Hazirda YUNESKO-nun təhsil sistemində etdiyi yeniliklər və siyasi təşkilat kimi müxtəlif
lahiyələri bir neçə dünya universitetlərində açilmış YUNESKO kafedralarında izlənilir. Təhsil
sistemində YUNESKO 4 əsas şüar irəli sürür: 1) Bilmək və öyrənmək 2) Bacarmaq üçün öyrənmək
3) Yaşamağı öyrənmək 4)Birgə yaşamağı öyrənmək

İNSAN HÜQUQLARI
YUNESKO-nun 2001də “Mədəni Müxtəliflik haqqında” bəyanmaməsi qəbul edildi. Insan
hüquqları BMTnin nizamnaməsində “ ayrı seçkilik olmadan hamı üçün” şüarı altinda yer alır.
YUNESKO-nun yanaşması ilə bütün mədəni konvensiyalar bu prinsipə əsaslanır. Burada əsas diqqət
universal dəyərlər və mədəni sərhədlər daxilində qarşılıqlı hörmət əsasında qurulan məcburi qlobal
etikanın əsasında digər mədəniyyətlərə qarşı anlayış və dözümlülükdədir. Insan hüquqlarına bərabər
diqqət və mədəni həyatda iştirak etmək hüququ verən çox mühim mədəni hüquqlar daxildir. Lakin
bunlar limitsiz deyil. Beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq mədəniyyət hüququ başqa bir insan hüququnu
pozduğu nöqtədə limitlənir və məhdudlaşır. Insan hüquqları üzrə Ali komissiyanın ofisi hökümətlər,
qanunverici orqanlar, məhkəmələr, milli institutlar, sivil cəmiyyətlər, regional və beynəlxalq
təşkilatlarla və YUNESKO ilə işləyir. Beynəlxalq normalara uyğun olaraq insan hüquqlarının
qorunması, xüsusilə də milli səviyyədə onun inkişafi və gücləndirilməsi üçün proqramların yazılması
insan hüquqlarina dəsdək üçün YUNESKO-nun başçılığı ilə görülən işlərdəndir. BMT sisteminin
insan hüququ monitorinq mexanizmləri, BMT nizamnaməsinin əsas orqanları, İnsan Hüquqları Şurası
daxil olmaqla bəzi orqanlar beynəlxalq insan hüquqları müqavilələrinə əsasən yaradılıb və onlar
dövlət partiyalarının müqavilə öhdəliklərinə riayət etməsinə nəzarət etməsi üçün müstəqil ekspert
yaradırlar. YUNESKO ilə əməkdaşlıq edən əsas hüquq orqanları: 1) Iqtisadi, sosial və mədəni
hüquqlar üzrə komitə ( the Committe on economic social and cultural rights CESCR) 2) Qadınlara
qarşı ayri seçkiliyin aradan qaldırılmasına qarşı komitə ( Committe on the elimination discrimination
against Women CEDAW) 3) Uşaq hüquqları ürzə komitə 4)Miqrant işçilər üzrə komitə[6]

MƏDƏNİYYƏT
YUNESKO-nun əsas işi mədəni müxtəlifliyə xidmət, onların qarşılıqlı əlaqəsi və s.dir.
2001ci ildə “Ümumdunya mədəni müxtəlifliyi üzrə” bəyannamə qəbul edildi. Dünya mədəniyyətinin
qorunması, bəşər dəyərlərinin qorunması və saxlanilması üçün YUNESKO-nun qeyri maddi
mədəniyyətini, həmçinin şifahi sənətin inkişafini təmin edir. 1954cü ildə Haaqada keçirilmiş
konfransda “Silahlı münaqişələr zamanı mədəni abidələrin mühafizəsina dair” konvesiya qəbul
edildi. Mədəniyyət sahəsində ixtisaslaşmış bürolar Venesiya və Havanadadir. 1972ci ildə
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YUNESKO“Dünya və mədəniyyət irsinin müdafiəsi haqda” konvensiya qəbul etdi. Demək olarki hər
il Ümumdünya irsi komitəsi yığışaraq dünya ölkələrində təbiət və ya insanlar tərəfindən düzəldilmiş
mədəni obyektlərin siyahısını düzəldirlər. Burada məqsəd onları qorumaq, həmçinin
populyarlaşdırmaqdır. Təbiət obyektlərinin siyahıya alınması 2002ci ildən başlandı. Qeyri maddi
mədəniyyət irsi 2003-cü ildə YUNESKO-nun qeyri maddi mədəniyyət irsi ilə bağlı konvensiyada
qəbul edildi. Bi siyahiya şifahi ənənələr, ənənəvi musiqi, rəqs və s daxildir. Bu obyektlərin xarakterik
xüsusiyyəti odur ki, onlar nəsildən nəsilə keçərərk tarix, mədəni müxtəlifliklə bağlı olurlar.
Komitənin sessiyasi ildə 2 dəfə keçirilir. Bu sessiya şifahi və qeyri maddi mədəni irs nümunələrini
müəyyən edir. Belə obyektlərə xüsusi kömək və maddi dəstək ayrılır. Bu program çərçivəsində
həmçinin itməkdə olan dillərin müdafiəsi də planlaşdırılır. Bir neçə ildən bir məhv olmağa doğru
gedən dillərin siyahısı və onlar haqqında məlumat YUNESKO-nun “Atlas”-ında nəşr olunur.

AZƏRBAYCAN və YUNESKO
Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra 3 iyun 1992-ci il tarixində
YUNESKO-ya üzv qəbul edilmişdir. [3,s 786]Azərbaycan-YUNESKO münasibətlərinin inkişaf
etdirilməsi sahəsində Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Azərbaycan Respublikasının Vitseprezidenti Mehriban xanım Əliyevanın gördüyü işlər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. M.Əliyeva
Azərbaycanın zəngin mədəniyyətinin qorunması, öyrənilməsi və tədqiqində xidmətlərinə görə
YUNESKO tərəfindən 2004-cü ilin sentyabr ayında YUNESKO-nun şifahi və musiqi ənənələri
sahəsində Xoşməramlı Səfiri adına layiq görülmüşdür. Mehriban xanım Əliyevanın səyləri
nəticəsində Azərbaycanın maddi və qeyri-maddi mədəni irs nümunələri YUNESKO-nun müvafiq
siyahılarında yer almaqdadır.

Резюме
В период глобализации одним из главных приоритетов межгосударственного сотрудничества
является победа культурного фактора во всех сферах и сотрудничество между
народами,укрепление роли ЮНЕСКО в мирном процессе считается ключевым критерием.В
статье рассматриваются работы ЮНЕСКО в области науки, образования и культуры после
Второй мировой войны, защита памятников культуры во время войны и конфликтов,миссия
Организации в сфере Всемирного наследия и прав человека и ее партнерство с
Азербайджанской Республикой
Summary
The prevailing of cultural factor in all domains and cooperation among nations , fortifying the role of
UNESCO in the the peace process is counted one of the main priorities of intergovernmental cooperation in the globalization period. The article investigates UNESCO's work in the domains of
science, education and culture after the Second World War, the conservation of cultural monuments
during war and conflict, the mission of the World Heritage and human rights organization, and its
association with the Republic of Azerbaijan
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Xülasə
Məqalədə bilik iqtisadiyyatının formalaşmasının nəzəri baxışları nəzərdən keçirilmiş və onun
inkişafına təsir göstərən əsas amilləri sadalanmışdır. Məqalədə xarici ölkələrin təcrübəsi əsasında
bilik iqtisadiyyatının inkişaf mərhələləri sistemli şəkildə bölüşdürülmüş, onun inkişafının xarakterik
xüsusiyyətləri və mövcud tendensiyaları vurğulanmışdır. Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən aparılan
araşdırmalara əsaslanaraq, dünya ölkələrində bilik iqtisadiyyatının mövcud vəziyyətinin
qiymətləndirilməsi verilmişdir.
İqtisadi ədəbiyyatda bilik iqtisadiyyatı post-sənaye iqtisadiyyatının və innovativ
iqtisadiyyatın inkişafının ən yüksək mərhələsidir. Çox vaxt bu termindən innovativ iqtisadiyyat üçün
bir sinonim kimi istifadə olunur. Bilik iqtisadiyyatı bilik cəmiyyətinin və ya informasiya
ictimaiyyətinin bazası, bünövrəsidir. Bilik iqtisadiyyatının formalaşmasına və inkişaf etməsinə təsir
göstərən başlıca amil insan kapitalıdır.
"Bilik iqtisadiyyatı" termini ilk dəfə elmi ədəbiyyata Avstriyalı və Amerikalı alim Fritz
Maxlup (1962) tərəfindən gətirilmişdir. O, bilik iqtisadiyyatının yaradılmasının iqtisadi agentlərin
istehsalat fəaliyyətinin inkişafına göstərdiyi təsirinin əhəmiyyətini əsaslandırmışdır. Daha sonra İ.
Nonaka yeni bilik istehsalı üzrə fəaliyyətin səmərəliyini qiymətləndirməyə yönələn yanaşmaları
əsaslandırdı. Məsələn, o, istehsalatın səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üçün əsas meyar kimi,
təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olan subyektin formallaşdırılmamış biliklərin formallaşdırılmış
biliklərə çevirə bilmə qabiliyyətini irəli sürür. Qeyd etmək lazımdır ki, İ. Nonaka təsərrüfatla məşğul
olan subyektlərin fəaliyyətində yeni biliklərin tətbiq edilməsinin səmərəliyini qiymətləndirmək üçün
metodlar təklif etməyib.
Hazırda bu termin "biliyə əsaslanan iqtisadiyyat" termini ilə yanaşı iqtisadiyyatın tipini
müəyyənləşdirmək üçün istifadə olunur. Bu iqtisadiyyatda bilik həlledici rol oynayır, bilik istehsalı
isə inkişafın, artımın mənbəyidir. "İnnovativ iqtisadiyyat", "yüksək texnologiyalı sivilizasiya", "bilik
cəmiyyəti", "informasiya cəmiyyəti" kimi geniş şəkildə tətbiq olunan anlayışlar “bilik iqtisadiyyatı”
anlayışına yaxındırlar.
Beləliklə, bilik iqtisadiyyatının mahiyyəti üzrə aparılan tədqiqat onun inkişafını bir neçə
mərhələyə bölməyə əsas verir. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, müəlliflərin əksəriyyətinin
qiymətləndirmələrinə görə bilik iqtisadiyyatının meydana çıxması təxminən 20-ci əsrin 60-cı illərinə
təsadüf edir.
Bilik iqtisadiyyatının yaranmasının birinci mərhələsi elmi-texnoloji inqilabın başlanması ilə
bağlı olmuşdur. Beləki, bu inqilabın başlanması nəticəsində elmi biliklərin kəmiyyətcə çox önəmli
yığımı baş verdi və elm birbaşa məhsuldar qüvvəyə çevrildi.
İkinci mərhələ keyfiyyət dəyişiklikləri ilə xarakterizə olunur, yəni toplanmış təcrübənin,
biliklərin və müasir texnikanın əsasında elm elə bir intensivliklə kəşflər etmək qabiliyyətinə malik
olmuşdur ki, istehsal qüvvələri sistemində aparıcı bir amilə çevrilmişdir.
XX əsrin 70-ci illərində başlayan üçüncü mərhələdə, yeni texnologiyalar yaranır. Bu
texnologoyalar daim yenilənən və təkmilləşən fundamental və tətbiqi elmin nailiyyətləri əsasında
tətbiq edilir.
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Bilik iqtisadiyyatının təşəkkülünün dördüncü mərhələsi informasiyaların yayılması ilə
bağlıdır.
Bilik iqtisadiyyatının inkişafının beşinci mərhələsi kompyuterlərin və güclü yaddaş
vasitələrinin yaradılması ilə, avtomatlaşdırılmış məlumat bazalarının inkişafı və formalaşması ilə,
informasiyaların və biliklərin ötürülməsi və saxlanılmasının müasir sistemlərindən və
texnologiyalarından istifadə edən qlobal və regional kommunikasiya şəbəkələrinin sürətlə artması ilə
bağlıdır.
Hazırda bilik iqtisadiyyatı özünün inkişafında insan biliklərinin qloballaşmasına əsaslanan
növbəti altıncı mərhələsindədir.
Öz növbəsində bilik iqtisadiyyatının inkişafının müasir mərhəsi iki müxtəlif mərhələyə ayrılır:
1) Həm kommunikasiya sferasında, eləcə də maddi, əmək və maliyyə resurslarının
dövriyyədə olduğu sferada qloballaşma proseslərinin əsas rol oynadığı dövr.
2) Sosial-iqtisadi proseslərdə biliklərin rolunun yüksəlmiş olduğu dövr.
Sonuncu mərhələnin ikinci dövründə biliklərin əldə edilməsi üçün əsas vasitə biliklərə
yiyələnmə olacaqdır, yəni informasiyaların şəxsi və institusional səviyyədə mənimsənilməsi prosesi
olacaqdır. Yeni iqtisadi düzənin başlıca dominantları insanın fasiləsiz olaraq yenilikləri
mənimsəməsi, maddi və mənəvi nemətlərin istehsalını daim təkmilləşdirməsi kimi koqnitiv
qabiliyyətləri çıxış edəcəkdir. Bununla bağlı olaraq, elmi-yaradıcı və tətbiqi əməyin təşkilində insan
amilinin rolu kəskin şəkildə yüksəlmişdir. Məhz, bu səbəbdən də təhsil səviyyəsini, elmin inkişafını,
informasiya mühitinin keyfiyyətini tələb olunan dərəcədə təmin edə bilməyən ölkələr istər-istəməz
biliklərin yaradılması və yayılması sahəsində lider olan ölkələrdən asılı vəziyyətə düşürlər. Yeni
texnoloji quruluşun formalaşmasında öz elmi-texniki və istehsal potensialını artıran və genişləndirən
ölkələr rəqabət qabiliyyətlərində xeyli üstünlüklər əldə etmiş olurlar.
Hal-hazırda, 2017-ci ilin Qlobal innovasiya indeksinə görə reytinqlərdə liderlik edənlər
sırasında İsveçrə, İsveç, Niderlandiya, ABŞ və Birləşmiş Krallıq kimi ölkələr yer almışdır. Getdikcə
təməlində daha çox biliklərin durduğu qlobal iqtisadiyyatda innovasiya iqtisadi inkişafın lokomotivi
kimi çıxış edir. Lakin bunun üçün birinci növbədə əlavə investisiya qoyuluşu tələb olunur ki, bu da
insanın yaradıcılıq qabiliyyətlərinin reallaşdırılmasını stimullaşdırmağa və istehsalın həcminin
artırılmasına kömək edəcəkdir. İnnovasiyalar müşahidə olunan iqtisadi yüksəlişin uzunmüddətli
inkişafa transformasiya olunmasına kömək edən əsas vasitəyə çevrilə bilər.
Bilik iqtisadiyyatının artıq formalaşmış olduğu xarici ölkələrin əsasında apardığımız tədqiqatlar
onun əsas inkişaf meyllərini aşağıdakı kimi müəyyən etməyə imkan verir.
1)
İndustrial iqtisadiyyatın post-industrial iqtisadiyyata çevrilməsi keyfiyyət
xarakteristikalarının yığımı ilə, informasiya iqtisadiyyatının əlamətlərinin açıq-aydın təzahür
etməsilə tədricən baş verir.
2)
Bilik iqtisadiyyatı özündən əvvəlki formaların maddi-texnoloji bazisi əsasında
formalaşır, ancaq bu, maddi olmayan amillərin əhəmiyyətinin yüksəlməsi ilə müşayət olunur. İnkişaf
etmiş ölkələrin milli sərvətlərinin strukturu maddi sərvətlərin qeyri-maddi sərvətlərə nisbətdə
azalmasını nümayiş etdirir. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında insan resurslarının xüsusi çəkisi
76%, fiziki kapital – 19%, təbii kapital – 5% təşkil edir, İƏİT (İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf
Təşkilatı) ölkələri üçün bu göstəricilər müvafiq olaraq 68%, 30%, 2% təşkil edir.
3)
Bilik iqtisadiyyatının modeli, insan resurslarının intellektual dominantı qarşısında
yüksək tələblər qoyur. Burada biliklər, bacarıqlar, peşələr fərdi qabiliyyətlərin daim yenilənməsini və
yeni məlumatların qavranılmasını tələb edir. Alimlərin fikrincə, hazırki dövrdə hər il nəzəri biliklərin
təxminən 5% -i və peşə biliklərinin 20%- i yenilənməkdədir. Bilik iqtisadiyyatı ölkənin
əməkqabiliyyətli əhalisinin ən azı 60% -nin ali təhsilli olmasını tələb edir.
4)
Bilik sektorlarının üstünlük təşkil etdiyi post-industrial təsərrüfat sistemi fraqmentar
xarakter daşıyır. Post-industrial istehsal forması geniş yayılmışdır, lakin bu yayılma heç də periferik
ölkələrdə post-industrial institutların formalaşması mənasına gəlməz.
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5)
Yeni iqtisadiyyatı müasir elmi-texnoloji ixtiraların və tətbiq edilən biliklərin
qloballaşması ilə əlaqələndirirlər. Bununla bağlı olaraq onun xarakterik cəhətləri aşağıdakılardan
ibarət olacaqdır: baş verən dəyişikliklərin, o cümlədən onların sürətinin və miqyasının qlobal
xarakterli olması, müxtəlifliyi, ümumdünya meylləri ilə onların ayrı-ayrı ölkələrdəki fərdiləşmiş
xüsusiyyətlərinin biri-birilərini tamamlaması, həm
6)
Bilik iqtisadiyyatı üçün xarakterik olan cəhətlərdən biri də inteqrasiyadır. İnteqrasiya,
olduqca vacib elmi-tədqiqat problemlərinin həlli üçün çox sayda ölkənin biləşdirilmiş birgə səyləri
hesabına texnoloji inkişafı sürətləndirir, həmçinin elmi fəaliyyət sahəsində tətbiqi sənaye işləmələri,
yeni texnologiyaların yayılması, fundamental elmlər və s. kimi dar ixtisaslaşmalar üzrə özünəməxsus
əmək bölgüsünü təmin edir.

Forming knowledge economy and its growth steps
Abstract
In this paper author look through theoretical view of forming knowledge economy and
enumerate some factors that influence its growth. Author also provides knowledgeeconomy’s growth
steps on the basis of foreign countries’ experiencesand emphasizes typical features of its growth and
available trends. Be based some researches of international organization, assessment of current
position of knowledge economy is given in the world countries.
Key words: knowledge economy, informative society, innovaton, postindustrial society, innovative
economy, human capital, globalization
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Vergi yükünün tətbiqinə bir sıra nəzəri yanaşmalar.
Azərbaycan dövlət İqtisad Universitetinin
“Maliyyə və maliyyə institutları”
kafedrasının dosenti,i.f.d, Gülsüm Məmmədova
Optimal vergi sisteminin qurulması vergitutmanın metodoloji əsaslarına yenidən
baxılmasını tələb edir. Vergilər yalnız prioqnozlaşdırılmış budcənin təmin edilməsi aləti deyil, həm
də iqtisadiyyatın inkişafının guclu stimuluna cevrilməlidirlər.Vergilər iqtisadi munasibətlərin
təkmilləşməsinə, maraqların tarazlaşmasına, paritet əsaslarla mulkiyyətin butun formalarının
inkişafına komək etməlidir.Vergi siyasəti sahəsində aparılan bir cox elmi tədqiqatların nəticələri
gostərir ki,bu və ya digər olkənin iqtisadi inkişafı iqtisadiyyatın vergi yukunun səviyyəsindənasılıdır.
Bu baxımdan “Vergi yukunun optimallaşdırılmasının nəzəri
əsasları” movzusu olduqca aktualdır. Bu istiqamətdə olkəmizdə və olkə hududlarından kənarda
iqtisadcı alimlərin apardıqları araşdırmalar diqqətəlayiqdir. Lakin, bu araşdırmaları yetərli,
qənaətbəxş hesab etmək də duzgun olmazdı. Bu baxımdan da vergi yukunun optimallaşdırılmasının
istiqamətində daha geniş elmi araşdırmalar tələb olunur.Vergitutma praktikasının nəzəri cəhətdən
əsaslandırılması istiqamətində gorulənişlər vergi nəzəriyyəsində oz əksini tapmışdır. Onların
təkamulu iqtisadi fikrin muxtəlif istiqamətlərinin inkişafı ilə eyni zamanda baş vermişdir.
Vergitutmanın umumi və xususi nəzəriyyələrini xronoloji ardıcıllıqla təhlil etmək fikrində deyilik.
Lakin, bu sahədə bəzi məqamlara diqqət yetirmək tədqiqatın məqsədləri baxımından zəruridir. Qeyd
etməliyik ki, vergilərin klassik nəzəriyyəsi daha yuksək nəzəri səviyyəyə malikdir. Bu nəzəriyyənin
tərəfdarları vergilərə hokumətin saxlanılması ucun zəruri olan xərcləri təmin etməli olan dovlət
gəlirlərinin bir novu kimi baxırdılar. XX əsrin ikinci yarısından başlayaraq vergilər bazar
təsərrufatının umumi tarazlığının tənzimləyicisi kimi geniş istifadə olunur. Vergilərin belə istifadəsi
xususən coxsaylı antibohran proqramlarda nəzərdə tutulur. Belə proqramlarda iqtisadiyyatın
tənzimləyicisi kimi vergilərə muxtəlif rol ayrılır ki, bu da hokumət tərəfindən rəhbərlik edilən
konsepsiyadan asılıdır. İngilis iqtisadcısı C.M.Keynsə (1886-1946) gorə tənəzzul dovru vergilər,
istehsalı stimullaşdırmaq ucun azaldılır. Tərəqqi dovrundə isə əksinə, vergilər artır, bu da
investisiyanın artımının və bununla da iqtisadiyyatda həddindən artıq uyğunsuzluq- ların
yaranmasının qarşısını almağa imkan verir. Tərəqqi dovrundə vergi daxil- olmalarının artımı tənəzzul
dovrundə dovlət xərclərinin maliyyələşməsi səbəbindən yaranmış dovlət borcunu odəməyə imkan
verir. Monetaristlərin nəzəriyyəsinə və iqtisadiyyat konsepsiyasına gorə vergilərin azaldılması
effektiv istehsal ucun muhum stimul yaradır. XX əsrin 50-ci illərində monetar məktəbin ideoloqu
M.Fridman (1912-2006) iqtisadi bohranın ən yuksək həddi dovrunun kecməsi ilə bazarda yalnız
effektiv istehsalcıların qalması, digərlərinin isə muflisləşməsi zamanı vergi yukunu azaltmağı tovsiyə
edir. Bu halda olkədə aşağı vergi dərəcələri investisiya ucun guclu istehsalcılara boyuk imkanlar
yaradır və effektiv istehsalın daha da yuksək mərhələsinə kecməyə imkan verir. Təklif iqtisadiyyatı
nəzəriyyəsi, vergi yukunu yungulləşdirərək rəqabət rejimini saxlamağı tovsiyə edir. Bunun ucun isə
hətta kicik biznesə və ya cəmiyyətin tələbatını muəyyən dərəcədə odəyən məhsulları istehsal edən
muəssisələrə vergi tətillərinin tətbiqi labud hesab olunur.Vergi yukunun mahiyyətinə diqqət yetirək.
Makroiqtisadi səviyyədə vergi yuku vergilərin cəmiyyətin ictimai həyatında rolunu xarakterizə edən
vergi daxilolmalarının həcminin UDM-nin həcminə nisbəti kimi təyin olunan umumiləşdirilmiş
gostəricidir.
Məlum olduğu kimi, budcə mədaxilini formalaşdırmaq verginin başlıca funksiyasıdır. Lakin
yeganə funksiya deyil. Vergi iqtisadiyyatın makroiqtisadi və makromaliyyə səviyyəsində
tənzimləyicisidir. Fikrimizi daha yığcam ifadə etsək, deməli, vergi yuku vergi verəndən alınan
verginin həcmidir. O ilk novbədə vergiverənin aldığı mənfəətin səviyyəsindən asılıdır.
Vergi yuku iqtisadi inkişaf səviyyəsindən, makroiqtisadi gostəricilərin dinamikasından asılı olaraq
olkələr arasında bir-birindən fərqlənir. Adətən, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş, yuksək sosial təminata
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malik olkələrdə vergi yuku kifayət qədər yuksək olur və onun boyuk hissəsi istehlakın uzərinə duşur.
Vergi yuku makro səviyyədə iki gostərici ilə qiymətləndirilir:
nominal vergi yuku;
faktiki vergi yuku.
Nominal vergi yuku dedikdə, movcud qanunvericiliyə əsasən muəyyən olunmuş
vergi potensialı tam şəkildə səfərbər olunduğu halda əldə edilən daxilolmaların
həmin mərhələdə movcud olan nominal umumi daxili məhsula nisbəti başa duşulur. Nominal vergi
yuku ilə faktiki vergi yuku arasındakı fərqlər vergidən yayınma dərəcəsini gostərir. Nominal vergi
yuku nə qədər yuksək olarsa, ondan yayınma ehtimalı da bir o qədər cox olur. İqtisadi inkişafın
səviyyəsindən asılı olaraq, dovlət vergi siyasətini həyata kecirərkən əhalinin gəlirlərinin yenidən
paylanması, iqtisadi bərabərsizliklərin azaldılması, iqtisadiyyatın daxili və ya xarici investisiyalar
hesabına inkişafının təmin edilməsi, xarici iqtisadi əlaqələrin stimullaşdırılması və s. məqsədləri əsas
goturə bilər.
Vergitutmanın beynəlxalq təcrubəsi gostərir ki, vergi odəyicilərindən tutulan vergilər onun məcmu
gəlirinin 30-40 faizindən cox olduqda iqtisadi fəallığın səviyyəsi aşağı duşur, olkə iqtisadiyyatına
qoyulan investisiyaların həcmi azalır, olkədəki biznes muhiti oz şəffaflığını itirir. Onu da qeyd edək
ki, bir cox olkələrdə vergi yuku gostəricisinin kəmiyyəti yuksəkdir. İsvecdə məsələn, vergi sistemi
elə qurulmuşdur ki, vergi odəyiciləri ozlərinin gəlirlərinin 50% və daha artıq hissəsini dovlət
xəzinəsinə odəyirlər. Bu hec də onların istehsalın inkişafına marağını azaltmır. Cunki başqa olkələrdə
vergi odəyicilərinin oz gəlirləri hesabına həll etdikləri sosial xarakterli problemləri bu olkələrdə
dovlət öz vəsaitləri hesabına həll edir.
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Vergi ödəyiciləri ilə vergi orqanları arasında şəffaflığın yüksəldilməsi
Odlar Yurdu Universitetinin “İqtisadiyyat,
Beynəlxalq münasibətlər və sosial fənlər
kafedrasının dosenti, İqtisad elmləri namizədi”
Hacıyev C.H.
Ölkəmizdə aparılan uğurlu və düşünülmüş iqtisadi siyasətin nəticəsi olaraq son illərdə
iqtisadiyyatımız sürətli inkişaf mərhələsinə keçmişdir. Yeni inkişaf dövründə ölkəmizin qarşısında
duran məsələlərin həlli “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin
başlıca istiqamətləri”nin təsdiq olunmasıdır. Bu xəritə eləcə də iqtisadiyyatın 12 əsas sektoru üzrə
təsdiq edilmiş strateji yol xəritələri ölkəmizin yaxın gələcək üçün hədəflərini və prioritet inkişaf
istiqamətlərini müəyyən edən yeni iqtisadi modelinin əsasını təşkil edir. Müasir vergi sistemi öz
növbəsində daim iqtisadi situasiyanın dəyişməsinə operativ və adekvat reaksiya verməkdədir. Son
illər vergi sisteminin inkişafına, vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığının təkmilləşdirilməsinə mühüm
diqqət ayrılmışdır. Buraya ilk növbədə biznes fəaliyyətinnin təkmilləşdirilməsində alət hesab edilən
vergi siyasətinin tənzimləyici rolunun artırılması, əlverişli, şəffaf və cəlbedici vergi mühitinin
formalaşdırılması, vergi inzibatçılığının yeni səviyyəyə qaldırılması, sahibkarlar üçün xidmətlərin
təkmilləşdirilməsi və müasir idarəetmə sisteminin qurulması daxildir. Strateji yol xəritəsi kiçik və
orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair istiqamətlərində vergi ödəyiciləri ilə
vergi orqanları arasında qarşılıqlı etimadın yüksəldilməsi və şəffaflığın daha da artırılması,
sahibkarlara əlverişli şəraitin yaradılması , real vergi potensialının müəyyən edilməsi əsas məqsəd
kimi qarşıya qoyulmuşdur.
Bu istiqamətdə atılan mühüm addımlardan biri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 avqust
2016-cı il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2016-cı ildə vergi sahəsində aparılacaq islahatların
istiqamətləri”dir ki, buraya kiçik və orta biznesin inkişafına daha əlverişli şəraitin yaradılması, vergi
orqanları ilə sahibkarlıq subyektləri arasında qarşılıqlı etimad səviyyəsinin yüksəldilməsi, vergi
yükünün optimallaşdırılması, vergi ödəyicilərinin hüquqlarının qorunması, nağdsız əməliyyatların
həcminin artırılması,vergitutma bazasının həcminin genişləndirilməsi, iqtisadiyyatda investisiya
qoyuluşunun təşviq edilməsi, ixracın stimullaşdırılması, uçotun dürüstlüyünün və şəffaflığının təmin
edilməsi aiddir.
2017-ci ilin yanvar ayının 1-dən qüvvəyə minmiş “ Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi
haqqında” qanunda həm həcm, həmdə mahiyyət baxımından ciddi dəyişikliklər edilmişdir. Vergi
ödəyiciləri ilə vergi orqanları arasında şəffaflığın yüksəldilməsi istiqamətində vergi uçotunun
təkmilləşdirilməsi və şəffaflaşdırılması üçün 83 maddədə dəyişiklik edilmiş, 115 yeni maddə əlavə
olunmuşdur. Uçot sisteminin şəffaflaşdırılması üçün gəlir və xərclərin uçotunun düzgünlüyündə,
malların alqı-satqı prosesində sənədləşmənin aparılmasının yeni qaydalarının tətbiqində,
sahibkarların vergi orqanlarında qeydiyyatdan keçməsində, uçot-məlumat bazasının düzgün
göstərilməsində, vergi ödəyicilərinin mənfəətinin minimallaşdırılması məqsədi ilə müxtəlif
metodların tətbiqində vergi yükü aşağı olan offsor zonalarda qeydiyyatdan keçməklə vergidən
yayınmanın qarşısının alınmasında, büdcəyə vergilərin tam və vaxtında ödənilməsində və s.
formalarda göstərir.
Aparılan dəyişikliklərin vergi ödəyiciləri üçün ən mütərəqqisi mal, iş və xidmətlər üzrə
əməliyyatların rəsmiləşdirilməsi sahəsində elektron qaimə-fakturasının tətbiq olunmasıdır. Bu
dəyişiklik sahibkarlar arasında aparılan əməliyyatların rəsmiləşdirilməsi prosedurunun
sadələşdirilməsi, operativliyin təmin olunması və ən əsası sahibkarların xərclərini təsdin edən
sənədlərə malik olmaqla gəkləcəkdə vergi orqanları ilə fikir ayrılıqlarının qarşısının alınmasına və
şəffaflığın təmin olunmasına xidmət edəcəkdir. Hazırda vergitutulan əməliyyatlarının həcmi 200.000
manatdan artıq olan ticarət və ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdə elektron qaiməfakturanın tətbiqinə başlanılmışdır. 1 yanvar 2018-ci ildən malların, işlərin və xidmətlərin alıcısı olan
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hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlara, yəni dövriyyəsi 200.000 manatdan aşağı olan sadələşmiş vergi
ödəyicilərinə elektron qaimə-fakturasının istifadə olunmasının tətbiqi nəzərdə tutulmuşdur.
Məlumdur ki, qanunvericilikdə gəlirlərin (xərclərin) və vergitutma obyektlərinin uçotunu aparmaq
hər bir vergi ödəyicisinin vəzifəsi sayılır. Qanunun tələblərini pozan şəxslərin məsuliyyətə cəlb
edilməsi məsələsi də nəzərdə tutulubdur. Belə ki, hər bir vergi ödəyicisi sahibkarlıq fəaliyyətini
həyata keçirən hüquqi və fiziki şəxslərə malların, işlərin və xidmətlərin təqdim edilməsi ilə bağlı
qaimə-faktura, elektron qaimə faktura verməyə borcludur. Məlum olduğu kimi vergi ödəyicisi
tərəfindən gəlir və xərclərin həcminin müəyyən edilməməsi, vergitutma obyektlərinin uçotunun
aparılmaması vegidən yayınmaya gətirib çıxarır. Bu çür halların qarşısının alınması məqsədi ilə
qanunvericiliyə edilmiş əlavə və dəyişikliklərdə məsuliyyət tədbirləri nəzərdə tutulub. Belə ki, səyyar
vergi yoxlaması və operativ vergi nəzarəti zmanı vergi ödəyicisinin sahibliyində olan malların alıcını
təsdiq edən qaimə-faktura və ya elektron qaimə-faktura olmadıqda,alıcıya təqvim ili ərzində belə hala
birinci dəfə yol verdikdə alınmış malların 10%i, ikinci dəfə yol verildikdəı 20%, üçünçü və daha çox
dəfə yol verildikdə isə 40%i miqadarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir. Odur ki, maliyyə
sanksiyalarına məruz qalmamaq üçün vergi ödəyiciləri mütləq ciddi hesabat blankları əsasında
işləməlidirlər. Əgər satılan malların sənədi yoxdursa, deməli, o ölkəyə ya qaçaqmal kimi gətirilib, ya
da qanunsuz istehsal edilibdir. Şəffaflığın təmin olunmasında istər pərakəndə satışda, istərsə də
topdansatışda elektron qaimə-fakturanın tələb edilməsi, xərclərin düzgün təyinatında vergi orqanları
tərəfindən aparılan yoxlmalarda heç bir xoşagəlməz hallara yol verilmir. Nəzərə almaq lazımdır ki,
Vergi Məcəlləsinin 109.8 maddəsinə görə nəzarət-kassa aparatının çeki və ya qəbz mallarının
alınması ilə bağlı çəkilən xərcləri təsdiq eden sənəd hesab olunmadığı halda, alıcının tələbinə görə
ona elektron qaimə-faktura verilməsini qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuşdur.
Vergi ödəyiciləri ilə vergi orqanları arasında olan münasibıtlərin şəffaflaşdırılması
istiqamətlərindən daha biri “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” qanunun təsdiq edilməsidir. Bu
dəyişiklik ölkəmizdə nağdsız əməliyyatların həcminin artmasına, vergiyə cəlb edilən dövriyyənin
vergi hesabatlarında dəqiq əks etdirilməsinə, vergidən yayınmanın qarşısının alınmasına və nəticədə
vergi ödəyiciləri tərəfindən aparılan əməliyyatların və hesablaşmaların şəffaflığının təmin
edilməsinəyönəlmişdir.
Qanuna əsasən, nəğdsiz hesablaşma dedikdə, bir şəxsin bank hesabından digər şəxsin bank
hesabına köçürülməklə, eləcə də ödəniş vasitələri olan ödəniş terminalları və birbaşa nağd qaydada
satıcının bank hesabına köçürülməklə həyata keçirilən hesablaşmalar nəzərdə tutulur. Əgər hər iki
tərəf vergi vergi ödəyicisi olarsa, bu zaman onlar arasındakı hesablaşmalar üzrə nağdsız ödəniş yalnız
birinin bank hesabından digərinin bank hesabına köçürməklə ödəniş vasitələri ilə həyata keçirilə bilər.
Qanunda göstərilir ki, ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış və vergi tutulan
əməmliyyatların həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında 200 min manatdan artıq olan ticarət
və ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri 30000 manatdan, digər vergi ödəyiciləri
tərəfindən isə təqvim ayı ərzində ümumi məbləği 15000 manatdan artıq olan hesablaşmalar üzrə
ödənişlər yalnız nağdsiz qaydada həyata keçirilməlidir. Qanuna əsasən vergi ödəyiciləri tərəfindən
vergi ödəyicisi olmayan fiziki şəxslərdən aşağıdakı mallar nağd qaydada satın alına bilər:
1. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarəndan kənd təsərrüfatı məhsullarının
qəbulu;
2. Əlvan və qara metal qırıntılarının qəbulu;
3. Utilizasiya və digər məqsədlər üçün kağız, şüşə və plastik məmulatların qəbulu.
4. Utilizasiya məqsədləri üçün işlənmiş şinlərin qəbulu
Məhdudlaşdırılmış nağdsız ödəmələr yalnız təqvim ayı üçün, yəni ilin hər bir ayının 1-dən
sonunadək olan müddət üzrə nəzərdə tutulubdur.
Qanuna əsasən əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında 200000
manatadək olan pərakəndə ticarət, ictimai iaşə və xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslər istisna
olmaqla, digər şəxslər tərəfindən ödənilən əmək haqları yalnız nağdsız qaydada, plastik kartlar
vasitəsilə həyata keçirilir.
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Nağd hesablaşmalarla bağlı məhdudiyyətlər Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərdə də
yer alır. Belə ki, hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar tərəfindən banklardan nağd pul vəsaitlərinin
çıxarılmasına görə 1% dərəcə ilə ödəmə mənbəyində sadələşdirilmiş verginin tutulması da nəzərdə
tutulmuşdur.
Qanunla nağdsız qaydada həyata keçirilməsi məhdudlaşdırılan əməliyyatların nağd qaydada
həyata keçirilməsinə görə malı, işi, xidməti təqdim edən vergi ödəyicisinə qanunvericilik pozulmaqla
aparılan əməliyyatın ümumi məbləğinin, təqvim ili ərzində belə hallara birinci dəfə yol verildikdə
həmin məbləğin 10 faizi, ikinci dəfə yol verildikdə 20 faizi, 3 və daha çox dəfə yol verildikdə isə 40
faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.
Bir sözlə ödənişlərin nağdsız qaydada aparılması hesablaşmalarda şəffaflığın təmin
edilməsinə, eləcə də vergidən yayınma hallarının qarşısının alınmasına, daha doğrusu ikili
mühasibatın ləğv edilməsinə gətirib çıxarır.
Vergi ödəyiciləri ilə vergi orqanları arasında yaranan münasibətlərdəki şəffaflığa doğru
atılan amillərdən biri də könüllü vergi açıqlaması sisteminin tətbiqi ilə bağlıdır. Belə ki, aparılan
səyyar vergi yoxlamalarının başa çatmasına baxmayaraq, vergi orqanının əldə etdiyi mənbəyi bəlli
olan hər hansı məlumat əsasında vergi ödəyicisinin gəlirlərinin və ya vergitutma obyektinin
gizlədilməsinin əlamətləri müəyyən edildikdə vergi qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş hallarda
növbədənkənar vergi yoxlaması keçirilə bilər. Bu zaman keçirilən vergi yoxlaması ilə büdcədən
yayındırılmış vergi məbləğləri dövlət büdcəsinə bərpa edilməklə, həmin yayındırılmış məbləğə 50%
miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir. Könüllü vergi açıqlaması vergi ödəyicilərini belə
sanksiyayalardan azad edəcəkdir. Könüllü vergi açıqlaması vergi orqanı tərəfindən keçirilən səyyar
vergi yoxlaması başa çatdıqdan sonra yoxlama ilə aşkar olunmamış səhvlərin, o cümlədən vergi
məbləğlərinin düzgün hesablamaması hallarının vergi ödəyicisi tərəfindən könüllü olaraq bəyan
edilməsini nəzərdə tutur. Bu da vergi ödəyicisinə könüllü vergi açıqlaması barədə səyyar vergi
yoxlamasının əhatə etdiyi dövrə görə bəyannamə verilməsi hüququnu verir. Həmin bəyannamə ilə
könüllü açıqlanmış vergi məbləğlərinə görə vergi ödəyicisinə faiz hesablanmır və maliyyə sanksiyası
tətbiq edilmir.
Şəffaflığa yol açan əlamətlərdən biri də, kameral vergi yoxlamasının aparılması müddətinin
30 iş günü ərzində həyata keçirilməsindən ibarətdir. Eyni zamanda elektron auditin vergi ödəyicisinin
elektron formatda saxlanılan maliyyə (mühasibat) məlumatlarına xüsusi proqram təminatı vasitəsilə
birbaşa və ya məsafədən çıxış imkanı yaradılmaqla aparılmasının tətbiqi də qarşılıqlı münasibətlərdə
aşkarlığın, təmasın azalmasının və sonda şəffaflığın təmin olunmasının aktual məsələlərindəndir.
Vergi öhdəliklərindən yayınma hallarına qarşı yeni qaydalar vergi sahəsində ən yaxşı
islahatlardan hesab oluna bilər. Vergi ödəyicisinin əlavə maliyyə sanksiyalarına məruz qalması
hallarının qarşısının alınması üçün əməliyyatlar üzrə yaranacaq vergi öhdəliklərinin onun müraciəti
əsasında əvvəlcədən müəyyən edilməsi mexanizminin tətbiqi şəffaflıq sahəsində atılmış addımdır.
Belə ki, vergi ödəyicisi gələcəkdə iri məbləğli müqavilələr üzrə həyata keçiriləcək vergi tutulan
əməliyyatları barədə vergi orqanına məlumat verməklə, bu əməliyyatlar üzrə yaranacaq vergi
öhdəlikləri barədə vergi orqanının rəsmi qərarını əldə edə bilər. Bununla da vergi ödəyicisi müvafiq
əməliyyatlar üzrə yarana biləcək vergi risklərindən sığortalanacaqdır.
Beləliklə demək olar ki, 2016-cı ildə ölkə başçısı tərəfindən təsdiq edilmiş sərəncam və
qanunlarda vergi sistemində köklü dəyişikliklərin baş verməsi, islahatların aparılması istiqamətləri
vergi ödəyiciləri üçün geniş imkanlar açmaqla bərabər, onlar tərəfindən uçotun düzgün aparılması və
şəffaflığın təmin olunmasına şərait yaradır. Şəffaflığın yüksəlməsi dövlət büdcəsinə daha çox
vergilərin daxil olması deməkdir. Şəffaflıq nə qədər yüksək olarsa, ölkəmizin iqtisadiyyatı da o qədər
qüdrətli olar.
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Turizm sahəsində kiçik sahibkarlığa dövlət dəstəyi mexanizminin formalaşması
İmamverdiyeva Çinarə Rüfət qızı
ATMU-nun doktorantı, 055-427-43-63

Giriş.
Azərbaycan Respublikasının dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası, neft strategiyası və beynəlxalq
layihələrin respublikada aparıcı iqtisadi halqaya çevrilməsi turizmin zəruriliyini, onun subyektlərinin
və istehlakçılarının panaramasını dəyişdi. Belə ki, turizm iqtisadiyyatın transformasiyası şəraitində
artıq iqtisadi və sosial dövriyyəyə cəlb olunan aktiv dövlət siyasətinin tərkib hissəsi kimi formalaşır
və inkişaf edir. Bu inkişafın bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində davamlı və dayanıqlı olması isə
bilavasitə turizm sektorunda kiçik sahibkarlığın səmərəli fəaliyyətinin təşkili və dövlət tənzimlənmə
mexanizminin formalaşması yolu ilə mümkündür.

Kiçik sahibkarlığa dövlət dəstəyi mexanizmi
Bu gün kiçik biznesin ölkə iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrində özünəməxsus yer tutması, ilk
növbədə, müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkədə başlanan demokratikləşmə prosesinin və bazar
münasibətlərinin inkişafının, iqtisadiyyatın transformasiyasının real nəticəsidir.Belə ki,ümumilli
lider Heydər Əliyev tərəfindən 12 oktyabr 1992-ci ildə “Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa
Kömək Milli Fondunun Əsasnamə” sinin təsdiq edilməsi ilə respublikamızda kiçik sahibkarlığın
inkişaf strategiyasının əsası qoyuldu. Sonrakı illərdə “Turizm haqqında”, “Kiçik sahibkarlığa dövlət
köməyi haqqında” qanunların (1999), iqtisadi inkişafı təmin edən, onun davamlılığına istiqamətlənən
qərarlar, fərman və sərəncamlar, tədbirlər planları, konsepsiyalar, layihələr, strategiyalar, Dövlət
Proqramlarının qəbulu və uğurlu icra mexanizmi həyata keçirildi və beləliklə, 1997-2003-cü illər
ərzində sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsi və onun inkişafına təkan verən 120-dən çox
normativ-hüquqi akt (qanun, fərman, sərəncam, proqram və s.) qəbul edilmişdir.
Sonrakı dövrlərdə bu uğurlu siyasət İlham Əliyev tərəfindən davam etdirildi və kiçik sahibkarlığın
inkişafı ilə bağlı bir sıra işlər həyata keçirildi. “Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta
sahibkarlığın inkişafının Dövlət Köməyi proqramı ( 2002-2005-ci illər), «Azərbaycan Respublikası
regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2014-2018-ci illər), Azərbaycan
Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı (2008-2015),
“Azərbaycan Respublikasında sənayenin inkişafına dair 2015-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı”
sahibkarlığın inkişafı, biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, sahibkarların hüquqlarının və
qanuni mənafelərinin müdafiəsi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi sahəsində tədbirlərin görülməsi
baxımınan nəzərdə tutulmuşdur. Həmçinin, milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə
strateji yol xəritələrinin təsdiq edilməsi ilə eyni zamanda ölkənin 2016-2020-ci illər üçün iqtisadi
inkişaf strategiyası və tədbirlər planı, 2025-ci ilədək olan dövr üçün uzunmüddətli baxışı və 2025-ci
ildən sonrakı dövrə hədəf baxışı da müəyyən edilmişdir. Bu isə təbii ki, makroiqtisadi zəmində beş,
on illik və daha böyük dövrlər üzrə inkişaf strategiyasının səmərəli icra mexanizminin
mövcudluğundan xəbər verməkdədir[6].
Görülən işlərinin nəticəsi olaraq bu gün Azərbaycan bazarında fəaliyydə olan və yeni yaradılmış
sahibkarlıq subyektlərinin sayında artım müşahidə edilmişdir. İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə statistik
təhlil göstərir ki, 2016-cı ildə 2015-ci illə müqayisədə yeni yaradılmış və ləğv edilmiş sahibkarlıq
subyektlərinin sayında təqribi olaraq 2 dəfə artım müşahidə edilmişdir (cədvəl1).
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Cədvəl 1.
İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə fəaliyyətdə olan, yeni yaradılmış və ləğv edilmiş
sahibkarlıq subyektlərinin sayı
İqtisadi fəaliyyət növləri
Fəaliyyətdə olan
Yeni yaradılmış Ləğv edilmiş
sahibkarlıq subyekt- sahibkarlıq sub- sahibkarlıq
lərinin sayı
yektləri
subyektləri
2015
2016
2015
2016
2015
2016
187375
191695
69894
139185 14223
30643
İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə
o cümlədən
15508
5050
3765
1009
1898
Turistlərin yerləşdirilməsi və 14267
ictimai iaşə
o cümlədən :
7
- 1
1
dövlət mülkiyyəti
5043
3765
1008
1897
qeyri-dövlət mülkiyyəti
Mənbə: cədvəl müəllif tərəfindən statistik materiallar əsasında tərtib edilmişdir [1, səh.2, 36,37, 126
].
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, son illər dövlət dəstəyinin artırılması nəticəsində özəl sektorun payı
iqtisadi fəaliyyət subyektləri arasında sürətlə artır. Belə ki, müvafiq olaraq 2015- ci ildə yaradılmış 5050
kiçik müəssisədən 5043-ü qeyri dövlət mülkiyyətidir ( 2016-cı il 1008 özəl kiçik müəssisə). Turizm sferası
üzrə göstəricilərə nəzər saldıqda isə turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə üzrə fəaliyyətdə olan
sahibkarlıq subyektlərinin sayında 1241 vahid artım müşahidə edildiyi halda, yeni yaradılmış sahibkarlıq
subyektlərinin sayındakı azalma turizm sferasında kiçik sahibkarlığın inkişafı istiqamətində görüləcək
kifayət qədər dövlət tədbirlərinin olmasından xəbər verir.
Ümumiyyətlə turizm sektorun iqtisadi inkişaf baxımından əsasən 2001-ci ildən dirçəlməyə başlamışdı.
Belə ki, “Turizm haqqında” qanunun qəbulu ( 1999), Gənclər. İdman və Turizm Nazirliyinin yaradılması
(2001), Azərbaycanın ÜTT-nin tam hüquqlu üzvülüyünə qəbul olunması, digər beynəlxalq təşkilatlarla
əməkdaşlığın genişləndirilməsi, ölkəmizin xarici aləmdə tanıdılması və s bu istiqamətli işlər turizm
sferasının inkişafına təkan verdi.
Son illərdə turizm sektorunda kiçik sahibkarlığın inkişafı prioritet istiqamətlərdən biri kimi elan
edilmiş və “Azərbaycan Respublikasında 2010-2014-cü illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı
”nın təsdiqi, bir sıra beynəlxalq tədbirlərə ölkəmizin ev sahibliyi yerli bayram və festivalların təşkili,
2017-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasına turist axınının
sürətləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında”, “Çimərlik turizminin inkişafına 2017-2020-ci illər
Tədbirlər Planının təsdiqi haqqında” sərəncam və fərmanları bu sektorun inkişafına öz təsirini
göstərir.Görülən işlərin nəticəsi olaraq son 10 ildə mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin
sayında 1.9 dəfə, turizm şirkətlərinin sayında 2,6 dəfə, iaşə müəssisələrinin sayında 2, 3 dəfə artım
müşahidə olunmuşdu. Eyni zamanda sanatoriya və istirahət ocaqlarının sayında olan azalmalar isə
ölkəmizdə kurort-sanatoriya şəbəkəsinin təkmilləşməsinin vacib olduğunu göstərir. Belə ki, bu gün
kurortların ətrafında müasir standartlara cavab verən yerləşmə müəssisələrinin, yeni sanatoriya və
turbazaların tikintisinə, xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsinə geniş ehtiyac duyulur.
Cədvəl 2
2006-2016-cı illərdə turizm sektoru üzrə göstəricilər
2006
2010
2015
2016
499
536
548
Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin 285
sayı
96
126
243
272
Turizm agentlikləri və turoperatorlar
84
75
70
68
Sanatoriya və istirahət ocaqlarının sayı
7590
8697
15645 17295
Iaşə müəssisələri
Mənbə: cədvəl müəllif tərəfindən statistik materiallar əsasında tərtib edilmişdir [2, səh.16-19 ].
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Nəticə
Ümumiyyətlə bu gün turizm sektorunda kiçik sahibkarlığın inkişafı baxımından müsbət
meyillərin müşahidə edilməsi görülən işlərin qısa müddətə öz səmərəsini göstərdiyinin əlamətidir.
Lakin bu sektorda zənnimizcə, bəzi məsələlərin inkişafına xüsusi diqqət yetirilsə daha yüksək və
effektiv inkişafa nail olmaq olar. Belə ki,turizm infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi, iki və üç
ulduzlu mehmanxana və digər yerləşmə müəssisələrinin ölkədə, xüsusilə regionlarda həm sayının,
həm də xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsi; sanatoriya-kurort müəssisələrinin təkmilləşdirilməsi;
beynəlxalq təcrübənin ölkəmizə uyğun şəkildə tətbiqi;iaşə müəssisələrində xidmət səviyyəsinin
yüksəldilməsi;əl əməyi və suvenir istehsalının təkmilləşdirilməsi və s.kimi sahələrdə daha çevik və
sistemli dövlət tədbirlərinin həyata keçirilməsi turizmdə kiçik sahibkarlığın inkişafına səbəb olar.
Beləliklə, turizm sferasında davamlı və dayanıqlı inkişafını təmin etmək istəyiriksə ilk növbədə
bu sferadan aşağı və orta təbəqə insanların daha çox fayda götürməsinə istiqamətlənən bir istiqamət
seçilməlidir ki, bu da birbaşa olaraq turizm sektorunda kiçik sahibkarlığın inkişafı və təkmilləşmiş
dövlət dəstəyi mexanizminin formalaşması yolu ilə mümkündür.

Ədəbiyyat
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Azərbaycan respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlıq
Statistik məcmuə. Bakı 2017
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.Azərbaycanda turizm.Bakı 2017
Abdullayeva Z.H. Kiçik sahibkarlıq subyektlərinin iqtisadiyyatın inkişafında rolu. Bakı 2015
Bilalov B.Ə. Turizmin menecmenti.Bakı: 2005
Əlizayev Ə.Q. Turizmin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi. Bakı: 2010
http://www.president.az

325

İdxal-ixracın konseptual əsasları
Sultanlı İsmayıl Fərman oğlu
Odlar Yurdu Universiteti
Xarici ticarət nəzəriyyəsini statistik baxışdan nəzərdən keçirmişlər və ümumi iqtisadi inkişaf
problemlərinə ayrıca diqqət yetirmişlər. Lakin həyat daim dinamizm göstərir ki, istehsal amilləri, texnoloji struktur və ictimai zövqlərdə, tələb və təklifin quruluşunda dəyişikliklər baş verir. Günümüzdə iqtisadi artım və iqtisadi inkişaf iqtisad elmində və iqtisadi siyasətdə ən çox diqqət çəkən problemlərinə
çevrilmişdir.
İqtisadi inkişaf zövqündə və mallara üstünlük verilməsində dəyişikliklər yaradır. Xarici ticarətə
açılan ölkələrin əhalisi əvvələr ölkədə mövcud olmayan mallar ilə qarşı-qarşıya çıxır və onları istehlak
etməyə başlayırlar. Başqa sözlə xarici ticarət ehtiyatlar yaradır və onların təmin olunması zərurətini
doğurur. Beynəlxalq ticarət müasir istehlak standartının zəif inkişaf etmiş ölkələrdə yayılmasına yol açır.
Bütün bunlar isə istehsalın daxili strukturunda da dəyişikliklərə səbəb olur. İdxalata səslənən istehlakın
artması xarici ticarətin həcminin azalmasına səbəb olur.
Məlumdur ki, adambaşı hesabı ilə gəlirin artması əhalinin fərdi istehlakının quruluşunda adətən
tələbin xarakterində iki qanunauyğunluq özünü göstərir.
Hər şeydən əvvəl, fərdi gəlirlər artdıqca əhalinin müxtəlif növ mal və xidmətlərinə olan tələbi qeyribərabər artır. Gəlirlər artdıqca tələbin ümumi həcmində şərti olaraq ilkin tələbat malları adlanan mal
qurupununpayı azalır, lyüksmallaradlanandigərmalqrupununpayı artır.
Almaniqtisatçısı Engelinadı ilə adlanan bu qanunauyğunluqda ilkin tələbat mallarına ərzaq,
lyuksmallar isə uzunmüddətli istifadə olunan mallar (soyuducu, televizorvə s.) aid edilmişdir. Bu qanuna
görə qiymətlər və demoqrafik dəyişikliklər (ailənin tərkibi və sayı) sabit qaldığı halda gəlirlərin artıma
ərzağa olan istehlak xərclərinin payının azalmasına gətirib çıxarır. Bu zaman ərzağa olan tələb artır, lakin
bu artım gəlirlərin artımından geri qalır. Ailə büdcəsinin tədqiqi nəticəsində yaranmış həmin qanun istər
ayrı-ayrı ailə, istərsə də bütövbir ölkə üzrə real həyata özünü doğruldur.Yəni gerçək həyatda iqtisadi
inkişafın nəticəsi olaraq adam başına gəlirin artması tələbi strukturunda dəyişiklik yaradır. Bu dəyişiklik
isə gəlirləri az elastikliyə malikolan ərzaq, hər şeydən əvvəl taxıl istehsalçılarının əleyhinə olur. Gəlirin
artması lyuksmallarına olan tələbivə müvafiq olaraq onların qiymətlərinin nisbi. Bu dəyişiklik isə
gəlirləri az elastikliyə malikolan ərzaq, hər şeydən əvvəl taxıl istehsalçılarının əleyhinə olur. Gəlirin
artması lyuks mallarına olan tələbi və müvafiq olaraq onların qiymətlərinin nisbi artmasına gətirib çıxarır.
Bu isə həmin malların idxalatı üzrə ixtisaslaşmış ölkələrin surətli inkişafına yol açır. İlkin tələbat
malları istehsal edən mülkiyyətçiləri və ölkələri isə həmin malları olan tələbin və müvafiq surətdə
qiymətlərin nisbi olaraq azalması prosesi gözləyir.
İstehsal amillərinin dinamikası və xarici ticarət. Həyat dinamizmi istehal amillərinə də aiddir.
Zaman keçdikcə onlar kəmiyyət və keyfiyyət dəyişikliyinə məruz qalırlar. Hər hansı bir ölkədə, məlum
olduğu kimi, iqtisadi artım: istehsalamillərinin miqdarca artımın və ya istehsalın texnologiyasında tədbiq
olunan yeniliklərin nəticəsində baş verir. İstehsal amillərindən kapital və kadrların ixtisasları surətlə artır.
Əmək ehtiyatları nisbətən yavaş, lakin sabit qalaraq artır.Hətta kənd təsərrüfatı üçün yararlı torpaqların
sahəsi və faydalı qazıntıların miqdarın da artma meyli göstərir.Bəs bunlar beynəlxalq ticarətə necə təsir
göstərir? Hər bir ölkədə müxtəlif istehsal amillərinin artımı müxtəlif proporsiyalarda özünü göstərə bilər.
Bu fərqin həqiqətən mümkün olmayan belə ki, xarici ticaratə təsirini aydınlaşdırmaq üçün əvvəlcə, belə
fərziyə qəbul edək ki, guya bütün ölkələrdə istehsal amilləri tamamilə eyni surətlə artır.Bu fərziyəni təhlil
edən S. B. Linder belə nəticəyə gəlir ki, bu halda ölkələrarası ticarət axını şərtlərinin və dünya
qiymətlərinin nisbəti dəyişməz qalırdı.Yalnız istehsalın və xarici ticarətin mütləq həcmi dəyişərdi.
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MÜHASİBAT UÇOTUNUN BEYNƏLXALQ STANDARTLAR ƏSASINDA
APARILMASI GÜNÜN VACİB TƏLƏBİDİR
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
“Mühasibat uçotu və audit” kafedrası
i.e.n. dosent Kifayət Aslan qızı Xudaverdiyeva
kifayat60@mail.ru
tel: mob / 050-576-93-73
Mühasibat uçotu iqtisadiyyatın bütün sahələri üzrə müxtəlif fəaliyyət növlərini bir-birinə
bağlayan halqadir. Buna görə də uçotu bir çox hallarda biznesin dili də adlandırırlar. Belə ki, maliyyə
hesabatı və smetaları, istehsal olunan məhsulların maya dəyərinin kalkulyasiyası, büdcə kəsirinin
müəyyənləşdirilməsi, vergilərin hesablanması və investisiya siyasətinin qiymətləndirilməsi uçotun nəticəsi hesab edilir. Başqa sözlə, mühasibat uçotu istənilən cəmiyyət üçün özündə
əhəmiyyətli və faydalı fəaliyyət sferasını əks etdirir.
Hər bir ölkənin milli uçot sistemi mühasibat uçotunun inkişaf istiqamətlərini və tendensiyalarını
özündə əks etdirən milli standartlarla müəyyənləşir. Belə ki, milli uçot sistemi mühasibat uçotu
obyektlərinin qiymətləndirilməsində, təsərrüfat əməliyyatları və proseslərinin uçotda əks etdirilməsində, maliyyə hesabatları formalarının məzmunca sistemləşdirilməsində və müəssisələrin fəaliyyətinə nəzarətdə istifadə olunan metodikaların və üsulların məcmusu ilə xarakterizə olunur.
Müxtəlif ölkələrdə mühasibat uçotunun inkişafının tendensiyalarının tədqiqi həmin ölkələrdə uçotun tətbiq olunan konsepsiya və metodlarının bir-birindən necə və nə üçün fərqlənmələri
barədə geniş məlumatlar əldə etməyə imkan verir. Bu səbəbdən peşəkar mühasib dairələri ayrı-ayrı
ölkələrdə tətbiq olunan mühasibat uçotunun milli sistemlərini tarixən müxtəlif qruplar üzrə təsnifatlaşdırmağa çalışmışlar. Müxtəlif müəlliflər tərəfindən təklif olunan təsnifatların müəyyənləşdirilməsində əsasən ayrı-ayrı kriteriyalar və yanaşmalar olmuşdur. Belə kriteriya və yanaşmalar arasında ən çox istifadə olunanlara əsasən aşağıdakılar aiddir:
- Əsas ölkənin təsir sferasının müəyyənləşdirilməsi;
- Uçotun aparılması metodlarının təhlili;
- Qanunverici sistemlərin tipinin qiymətləndirilməsi;
- Mühasibat uçotu obyektlərinin qiymətləndirilməsinin müxtəlif metodları;
- Hesabat məlumatlarının təqdim olunması üsulları və s.
Mühasibat uçotu müəssisənin, onun əmlakının kompleks idarə edilməsini, həyata keçirilmiş təsərrüfat
əməliyyatları ilə bağlı informasiyaların toplanmasını, işlənməsini, qeydiyyatı və onların istifadəçilərə
çatdırılmasını təmin edən sistemdir. Uçot iqtisadiyyatın bütün sahələri üzrə müxtəlif fəaliyyət
növlərini bir-birinə bağlayan halqadır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin həyata keçirdiyi çoxşaxəli iqtisadi
islahatlar iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində olduğu kimi, mühasibat uçotu sahəsində də beynəlxalq
tələblərə cavab verməklə ənənəvi milli mühasibat uçotu sisteminin təkmilləşdirilməsi və yenidən qurulması ilə nəticələnmişdir. İslahatların məntiqi davamı kimi qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi istiqamətində 2004-cü il 29 iyun tarixdə “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu qəbul edilmiş, ölkə başçısı cənab İlham Əliyev 2005-ci il 7 fevral tarixdə
həmin qanunun tətbiq edilməsi barədə Fərman imzalamışdır. Bu qanuna uyğun olaraq, Azərbaycan
Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 27 iyun 2005-ci il tarixli əmri ilə mühasibat uçotunun beynəlxalq
standartlara əsaslanmış “Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının hazırlanması və qəbul edilməsi
Qaydaları” təsdiq edilmişdir.
Hazırkı dövrdə bazar iqtisadiyyatı müəssisələrin iqtisadiyyatının inkişafı, istehsalın genişlənməsi və
təkmilləşməsi qarşısında yeni tələblər qoymuşdur. İdarəetmənin mürəkkəbləşməsi yeni növ
müəssisənin istehsal proseslərini, sərf olunan resursları, buraxılan məhsulların maya dəyəri, həcmi və
sair bu kimi məsələləri əhatə edən şəffaf informasiyalara zərurət yaradır ki, bu da, nəticədə, mühasibat
uçotu sistemində struktur dəyişikliyin baş verməsinə səbəb olur. Mühasibat uçotu və hesabatı
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sistemində baş verən dəyişikliklər müəssisənin maliyyə vəziyyəti və onun fəaliyyətinin son maliyyə
nəticələri haqqında informasiyanın formalaşmasının təmin olunmasına istiqamətləndirilmişdir. Bu
informasiyalar müəssisənin işində maraqlı tərəflər üçün əhəmiyyətli sayılaraq, müəssisənin cari
vəziyyəti, qərarları və fəaliyyəti haqqında məlumatların maliyyə hesabatları istifadəçiləri üçün
düzgün çatdırılmasını təmin edir. Hər bir investor öz vəsaitini müəssisənin mənfəətlə işləməsindən
əmin olduqdan sonra bu sahəyə yatırmağa qərar verdiyi üçün həmin müəssisənin maliyyə hesabatı
investor üçün aydın və anlaşılan olmalıdır. Buna görə də uçotu bir çox hallarda“biznesindili”
dəadlandırırlar. Məlum olduğu kimi, əvvəllər mühasibat uçotu və hesabat inzibati amirlik sistemində
prinsipcə tamamilə başqa vəzifələr yerinə yetirirdi. Dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya edən ölkəmizin
iqtisadiyyatının inkişafında köhnə uçot metodları və üsullarının yeni şəraitdə qəbul edilməzliyi
mühasibat uçotunun beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasını zəruri etmiş, müasir mərhələdə uçot
və hesabat sahəsində dünya praktikasında qəbul edilmiş qaydalara uyğun islahatların aparılması
qarşıda duran əsas vəzifələrdən biri olmuşdur.
Müasir iqtisadi əlaqələr sistemi mürəkkəb xarakterə malik olub, hər bir müəssisə və şirkətdən
beynəlxalq kapital bazarına çıxış, onların sərəncamlarında olan təbii, əmək və maliyyə resurslarından
səmərəli istifadə olunma, yüksək bazar rəqabəti şəraitində fasiləsiz fəaliyyət və çeviklik tələb edir.
Bu problemin həlli ən əvvəl müəssisə və şirkətin idarə olunması üzrə yekun qərarların düzgün
verilməsinin ön plana çəkilməsi, maliyyə hesabatlarının göstəricilərinin beynəlxalq standartlara və
mühasibat uçotu prinsiplərinə uyğun formalaşdırılması vasitəsilə mümkündür. Çünki təsərrüfat
subyektlərinin maliyyə-istehsal fəaliyyətinin səmərəliliyi və rentabellilik səviyyəsinin qiymətləndirilməsində maliyyə hesabatlarının informasiyaları mühüm rol oynayır. Ona görə də iqtisadiyyatın
müxtəlif sahələrində beynəlxalq inteqrasiyanın rolunun artması, həmçinin iqtisadi, hüquqi xarakterli
daxili və xarici amillərin təsiri mühasibat uçotu sahəsində dəyişiklikləri, müxtəlif ölkələrdə tətbiq
olunan uçot və hesabat işlərinin eyniləşdirilməsini və hamı üçün anlaşıqlı olmasını tələb edir.
Mühasibat uçotu haqqında qanunvericilik bazasının möhkəmləndirilməsində də əsas məqsəd uçot
sisteminin dünya uçot sisteminə uyğun qurulmasıdır.Azərbaycanda həyata keçirilən iqtisadi və siyasi
islahatlar nəticəsində mühasibat uçotunun mahiyyəti və funksiyaları, müəssisədə onun yerinə
yetirdiyi vəzifələr dəyişərək bir çox hallarda uçot sisteminin ayrı-ayrı parametrlərini, uçot sistemini
müəssisənin özünün seçməsinə imkan yaratmışdır.
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Ali təhsil müəssisələrində iqtisadi təhsilin müasir vəziyyəti və diaqnostikası
İbrahimova Könül Əkbər qızı
Odlar Yurdu Universiteti
Son illərdə respublika ali məktəb sistemində təhsil əhəmiyyətli dərəcədə dəyişilmiş və özünün gələcək
inkişafına qədəm qoymuşdur. Ölkənin yüksək ixtisaslı kadr hazırlığına olan tələbatı, ilk növbədə, Azərbaycan
Respublikasının bütün sahələr üzrə, o cümlədən, iqtisadi sahə üzrə sosial-iqtisadi inkişafının yüksək templəri
ilə şərtlənmişdir. Bundan əlavə, respublika iqtisadiyyatı getdikcə daha fəal şəkildə dünya iqtisadiyyatına
inteqrasiya olunur, bu da dünya səviyyəli kadrların hazırlığını tələb edir.
Bu sahədə əhəmiyyət kəsb edən hadisə, Azərbaycanın ali təhsilinin Bolonya sisteminə daxil olmasıdır.
XXI əsrin əvvəllərində Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olmuş, respublikanın dünya iqtisadiyyatına daxil
olması ilə əlaqədar olaraq, təhsil sisteminin də Avropa proseslərinə münasibətdə inteqrasiyası prosesi
getmişdir.
Məlumdur ki, 1999-cu ildə Avropanın 29 ölkəsinin təhsil nazirləri İtaliyada toplaşaraq, Bolonya
deklarasiyasını qəbul etdilər (indi buraya 45 ölkə daxildir). Вolonya deklarasiyasına ikipilləli təhsil, təhsilin
keyfiyyətinin yüksəldilməsi, kredit sisteminin təhlili, Avropa ölkələrində diplomların qarşılıqlı tanınması və s.
məsələlər daxilidir [1`, səh. 23-30].
Bu sistemə qoşulma məqsədi ilə respublikamız öz ilk addımını 2004-cü ildə atmışdır: Avropa
Şurasının Baş direktoratının təşəbbüsü ilə Strasburq şəhərində Cənubi Qafqaz dövlətlərinin nümayəndələrinin
iştirakı ilə keçən təhsil nazirlərinin konfransında xüsusi deklarasiya qəbul olunmuşdur. Buna müvafiq olaraq,
Bolonya sisteminə daxil olmaqdan ötrü 2004-cü ildə Azərbaycanın Təhsil Nazirliyi tərəfindən məruzə
hazırlanmış və Avropa Komissiyasına baxılmaq üçün təqdim olunmuşdur.
Artıq 19 may 2005-ci ildə Norveçin Bergen şəhərində təşkil olunmuş konfransda Azərbaycan
Respublikasının təhsil naziri Bolonya prosesinə qoşulmağa dair rəsmi sənəd imzalamışdır.
Bolonya sisteminin tərkibinə daxil olaraq, respublikamız avtomatik olaraq öz üzərinə gələcəkdə təhsilin
keyfiyyətinin yüksəldilməsini, təhsil sisteminin Avropa ölkələrinin təhsil sistemlərinə inteqrasiyası
öhdəliklərini götürmüşdür.
Respublikada ali təhsil sahəsində islahatla bağlı obyektiv amillər yaranmışdır. 45 ölkəni əhatə edən
təhsil prosesinə daha sıx və səmərəli şəkildə inteqrasiya olunmaq üçün, bu sahədə xüsusi iş layihəsi işlənib
hazırlanmış və Təhsil Nazirliyinin 16 yanvar 2006-cı il tarixli əmri ilə təsdiq olunmuşdur. Hal-hazırda
respublikanın ali təhsil sistemində Bolonya sisteminin həyata keçirilməsi istiqamətində ciddi addımlar atılır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 31 yanvar 2008-ci il tarixli “Azərbaycan
Respublikasının Avropa ali təhsil sisteminə inteqrasiyası ilə bağlı bəzi məsələlərə dair” Fərmanı Bolonya
prinsiplərinin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi üçün kifayət qədər əsaslar yaratmışdır [2643 nömrəli
sərəncam, 2008].
Avropa Komissiyasının, Avropa Şurasının və YUNESKO-nun ekspertlərinin daxil olduğu birgə işçi
qrup tərəfindən Təhsil haqqında diploma əlavənin vahid modeli (nümunəsi) işlənib hazırlanmışdır ki, bu da
tələbələrin akademik mobilliyini (müəyyən müddətə ölkə daxilindəki və ya xaricindəki ali məktəbə yerinin
dəyişdirilməsini) və iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində fəaliyyətinin başlanğıcını xeyli yüngülləşdirir.
Nəticədə, Azərbaycanda bu modelə müvafiq olaraq “diploma əlavə” adlanan sənəd hazırlanmış, Təhsil
Nazirliyinin 8 аvqust 2008-ci il tarixli 990 №-li əmri ilə təsdiq olunmuşdur.
Respublikada bu təhsil formasının tətbiq olunması ali məktəblərin birinci kurslarında 2006-2007-ci
tədris ilində başlanmışdır. Prosesin nəzəri və hüquqi əsasları, 2006-cı ildə qəbul olunmuş “Bakalavr
hazırlığının səviyyəsinə və məzmununa qoyulan minimum dövlət tələblərinin strukturu“ adlı sənəddə ifadə
edilmişdir.
Bu sənədə müvafiq surətdə, ölkə ali təhsil müəssisələrində fənlərin və auditoriya saatlarının sayı azaldılmış,
tələbələrin seçimi üzrə fənlərə ayrılan vaxtın miqdarı 5-20 % artırılmışdır. Eyni zamanda, nəzəri təhsillə bağlı
həftələrin sayı 133-dən 115-ə endirilmiş, semestrdə auditoriya məşğələlərinin sayı 17-18 həftədən 15 həftəyə
endirilmiş, istehsalat təcrübəsinin müddəti isə artırılaraq, 18 həftəyə çatdırılmışdır.
Bolonya sisteminin başlıca tələbi, ali məktəblərdə tələbə mobilliyi imkanını və təhsil almağın şəxsi
istiqamətini müstəqil müəyyən etmək imkanını təmin etməklə, iki əsas funksiyanı özünə daxil edən kredit
sistemindən istifadə olunmasıdır. Bu tələblərin icra olunması üçün normativ bazanın hazırlanması məqsədi ilə,
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respublikada “Ali təhsil müəssisələrində kredit sistemi ilə təhsilin təşkil edilməsinə dair nümunəvi reqlament”
hazırlanmış və təsdiq olunmuşdur.
Bu sistemə keçid, Avropa təhsil sisteminə qoşulmaq deməkdir. Zaçot vahidləri sistemindən istifadə
edən dünyada mövcud olan çoxsaylı təhsil standartları, daha parlaq və səmərəli nəticələrə nail olmğa imkan
verir.
Bolonya sistemi bir sıra müsbət cəhətlərə malikdir - müəllim yüksək ixtisaslı olmalı, auditoriyaya
girərkən məlumatlı olmalı, innovasiya texnologiyalarını əks etdirən elmə əsaslanmalıdır. Bolonya sistemi
bakalavr və magistr pillələrindən ibarət olan ikipilləli təhsil üçün istifadə olunur. Bolonya sisteminin əsasında
magistraturada iki il təhsil alan tələbə üçün hər hansı bir sahədə daha dərin biliklər əldə etmək vacibdir.
Lakin Bolonya sistemi təhsildə mövcud olan problemləri həll etmir. Bu system, yalnız təhsilin inkişafına
kömək edir. Əlbəttə, o da doğrudur ki, o, müəyyən problemlərin həllinə dolayısı ilə təsir etmək imkanına
malikdir.
Bununla belə, respublikamız üçün əsas məqsəd Avropa təhsil sisteminə inteqrasiyadır, bu prosesin nə
vaxt başa çatmış olduğunu hesab etmək və buna nə qədər vaxt lazım olduğunu demək çətindir. Ən mühüm
problem —diplomların tanınmasıdır. Hal-hazırda Azərbaycan ali məktəblərinin diplomları, ayrıca
nostrifikasiya proseduru olmadan Avropada tanınmır. Digər bir problem – universitetlərin fəaliyyətinin
təşkilinin köhnəlmiş sistemidir. Burada çoxlu çətinliklər - müəllimlərin və tələbələrin say nisbətinin çox aşağı
kəmiyyət göstəriciləri əvvəlki kimi qalmaqdadır, lazım olmayan fakültələr fəaliyyət göstərir, xarici əlaqələrin
qurulması və xarici universitetlərlə əməkdaşlığın inkişafı üzrə iş aparılmır, praktikada təcrübə mübadiləsi
yoxdur.
Əgər hər hansı bir yenilik öz tətbiqini tapmırsa, o, eybəcər forma alır. Azərbaycan mentaliteti ilə
şərtlənən çoxlu özünəməxsus təzahürlər vardır ki, bunlar Bolonya sisteminin bütün üstünlüklərindən istifadə
etməklə onu praktikada həyata keçirməyə imkan vermir.
Çox ali məktəblərdə Bolonya deklarasiyası prinsiplərindən istifadə olunur. Bu sistem təhsilin inkişafına,
diplomların qarşılıqlı şəkildə tanınmasına, universitetlər arasında əlaqə qurulmasına yönəldilməlidir. Amma
bu sistem bütün universitetlərdə fərqli şəkildə tətbiq olunur.
Respublikamızın ali təhsil müəssisələri xarici dövlətlər üçün kadrların hazırlanması sahəsində böyük
təcrübə və ənənələrə malikdirlər. XX əsrin 70-ci illərindən başlayaraq, güclü maddi-texniki bazaya və böyük
potensiala malik olan ali təhsil müəssisələrində müxtəlif ixtisaslar üzrə minlərlə xarici tələbə təhsil alır. Bu
ənənə hələ də müvəffəqiyyətlə mövcud olmaqda davam edir.
Ali təhsil sferasını əhatə edən məqsədyönlü fəaliyyət nəticəsində, hal-hazırda Azərbaycanın ali
məktəblərində təqribən 50 ölkədən 6173 xarici tələbə təhsil alır. Belə nəticə ali təhsil müəssisələrinin madditexniki bazasının möhkəmləndirilməsi və təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi sayəsində əldə olunmuşdur, ən
mühüm amil isə ölkə daxilində yaradılmış sabit və sağlam mühitdir. Respublika ali məktəblərində xarici
tələbələr dövlət hesabına və ya ödənişli əsasda bakalavr, magistratura və doktorantura səviyyələrində təhsil
alırlar.
Son illərdə xarici ölkələrdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin sayı artmışdır. Beş il ərzində tərəfdaş
ölkələrin təqaüd proqramları hesabına, hər il təqribən 200 tələbə dövlət xətti ilə xaricə yola salınır. Bu
tələbələrin böyük hissəsi Türkiyədə, Rusiyada, Çində, Misirdə, Çexiyada, Slovakiyada və digər ölkələrdə
təhsil alırlar.
Hal-hazırda, bütün kəskin məqamlara və həll olunmamış məsələlərə baxmayaraq, aparılan islahatlar
respublikanın ali təhsil sisteminin, təhsil xidmətlərinin Avropa bazarına inteqrasiya edilməsində ciddi
addımdır.
Əvvəlki fəsildə ali təhsil müəssisələrinin bir sıra göstəricilərinin ümumi təhlili verilmişdi. Bu fəsildə
isə, dövlət və qeyri-dövlət sektorları daxil olmaqla, ali məktəblərin daha ətraflı diaqnostikasını aparacağıq.
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В статье рассматривается аграрный сектор государства, который представляет собой
сложную многоуровневую иерархическую систему, развитие которой определяется
тенденциями и параметрами функционирования экономики страны в целом. Динамичное
развитие аграрного сектора является определяющим условием при наращивании объемов и
качественном улучшении продовольственных ресурсов страны. В последние годы, проблема
обеспечения продовольственной безопасности все чаще дает знать о себе. В норме
обеспечения продовольственной безопасности лежит обеспечение населения продовольственными товарами.
В настоящее время, в мире, в целом, и в частности в Азербайджане ведущим направлением государственной политики является обеспечение продовольственной безопасности.
Данное направление государственной политики охватывает достаточно разнообразную палитру национальных, экономических, социальных, демографических и экологических факторов.
Как следствие вышесказанного, продовольственная безопасность, которая основана на
привлечении внутренних ресурсов, непосредственно связана с социально-экономической
системой государства.
Фундаментом в обеспечении продовольственной безопасности людей и достижения
продовольственной независимости государством является развитая продовольственная
система республики. В зависимости от ее состояния, эффективности использования, увеличения производственно-экономического потенциала определяется уровень обеспеченности
населения основными видами продуктов питания отечественного производства. Увеличение
импорта отрицательно влияет на состояние продовольственной системы страны, оказывая
сдерживающее влияние на ее развитие.
Аграрный сектор представляет собой комплекс актуальных подсистем, которые
обеспечивают удовлетворенность потребностей населения в продовольственных товарах, к
которым относятся: управление процессами производства, обработки переработки, хранения
сырья и продукции; организация сбыта и распределения; создание продовольственного
резерва; распределение продовольствия по каналам товародвижения и сферам потребления;
информационное обеспечение всех субъектов системы; регулирование финансового
обеспечения; организация материально-технического обеспечения; организация обеспечения
технологией в процессе научных исследований и экспериментальных разработок; развитие
инфраструктуры; международное сотрудничество.
Природно-климатические особенности аграрного сектора связаны с тем, что сельское
хозяйство в некоторых зонах нацелено на создание лимитированного набора
сельскохозяйственных культур. Организационная структура производства формирует свою
специфику, учитывая то, что любая культура требует свою технологию производства. Таким
образом, форма организации агробизнеса в сельском хозяйстве определяет вместе с
собственностью и природные условия необходимые для производства. Страны, которые
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имеют высокую аграрную культуру, применяют самые современные технологии в аграрном
секторе, все равно не могут предсказать какими будут результаты производства. Аграрный
сектор до сих пор является сектором достаточно рискованных вложений инвестиций из-за
непредвиденных болезней животных и растений, засухи, наводнений, вредителей. В связи с
тем, что природный фактор ставит в зависимое положение сельское хозяйство
товаропроизводители не могут в полной мере контролировать объемы фактического
производства. Помимо этого небольшие производители для того чтобы регулировать
рыночную конъюнктуру не могут придти к договоренности об общем контроле над
производством. Результат этого – аграрное производство имеет годовые колебания.
Небольшое колебание в объеме предложения в зависимости от различных причин – и цена
начинает падать или подниматься.
Вероятность диверсификации продукции сельскохозяйственного производства является
крайне ограниченной. Безусловно, наличие технического прогресса в данной отрасли
приводит к выведению наиболее безупречных видов выращиваемых растений и животных.
Однако селекционная работа направляется в главном на усовершенствование
производственных свойств имеющихся разновидностей растений и животных - для снижения
восприимчивости к различным видам болезней, вредителей и неблагоприятных погодных
условий, для повышения продуктивности, а также приспособления к механизированным или
к автоматизированным технологиям. Но даже улучшенный селекционером тот или иной вид
растения по качествам потребления продолжает оставаться все тем же растением, и увеличить
его полезные свойства для покупателей сложно. Поэтому если сравнивать аграрный сектор с
иным сектором экономики, то аграрные товаропроизводители имеют ограниченные
возможности для повышения цен на производимую продукцию.
Таким образом, в течение всего периода развития аграрного сектора ценовой паритет на
продукцию сельского хозяйства и сельскохозяйственные средства производства (показывает
соотношение цен, т.е. какое количество товаров и услуг можно купить за единицу
сельскохозяйственной продукции) меняется не на пользу аграрной сферы.
Степень развития страны с экономической точки зрения характеризуется уровнем
питания жителей, потому что главным условием всех производителей и любого производства
является производство продукции питания. Важным фактором и критерием определяющим
уровень социальной жизни населения, показывающим жизнеспособность экономической
системы и государственной организации является показатель уровня обеспечения продуктами
питания жителей страны.
Продовольственная безопасность, являясь комплексным понятием, содержит следующие
аспекты. Первый аспект связывается с продовольственным обеспечением как чистым
экономическим процессом. А второй связан с тем, что важность продовольственного
обеспечения является необходимым условием для поддержки национальной безопасности и
во внутренних и во внешних ее выражениях.
Продовольственная безопасность в широком смысле означает уровень доступности
продуктов питания для основной части населения страны, способствующего поддержанию
нормального образа жизни.
Важнейшей особенностью продовольственной безопасности является способность
сельского хозяйства производить необходимые продукты питания для страны в достаточных
количествах. Зависимость в продовольствии возникает в результате неэффективности
развития агропромышленного производства.
При этом существующее аграрное производство может столкнуться с двумя основными
проблемами. Первое это низкая покупательская способность населения, второе - неимение
сформировавшейся инфраструктуры доставки готовой продукции до потребителя.
В то же время, говоря о продовольственной безопасности необходимо рассматривать
физиологические нормы питания населения, демографические показатели, природно332

климатические условия, национальные особенности и т.д. Таким образом, в центре
продовольственной безопасности стоит отдельно взятый человек, стремящийся удовлетворить
свои физиологические потребности в питании.
Для
обеспечения
продовольственной
безопасности
необходим
баланс
продовольственных ресурсов, который формируется по итогам собственного производства, а
так же импорта и экспорта. Увеличение завоза в страну продовольствия является следствием
снижения сельскохозяйственного производства, вызываемого различными причинами.
В продовольственной политике необходимо соблюдать рациональное сочетание уровня
самообеспечения и импорта продовольствия, создавать гарантии возможности для
удовлетворения продуктами питания население и соблюдения политики международного
сотрудничества. Для этого необходим резерв в обеспечении внутреннего рынка основными
видами продовольствия собственного производства и достижение такого уровня агробизнеса,
когда при критических ситуациях возможно быстрое наращивание производства
продовольствия.
В настоящее время продовольственная безопасность основа социально-экономического
развития, важный элемент экономической и национальной безопасности государства. Только
путем обеспечения продовольственной безопасности можно создать условия и сформировать
механизмы противодействия экономическим угрозам, развивать воспроизводственные
процессы в системе агробизнеса и повысить уровень самообеспечения республики продуктами
питания. Это объясняется тем, что в современных условиях продовольственная безопасность
носит глобальный характер.
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Приход к власти Гейдара Алиева в 1993 г. знаменовался тяжелой ситуацией в
здравоохранении страны: и экономическая, и политическая ситуация в стране оставляла
желать лучшего.Сокращение государственных доходов сказалось на финансировании
здравоохранения. В 90-х гг. значительное снижение государственных расходов на
здравоохранение в реальном исчислении, а также уменьшилась доля расходов в % к ВВП.
Азербайджан вступил в период реформ с двойным бременем болезней, характерным
как для развитых, так и для развивающихся стран. В 1994 г. было заключено соглашение о
прекращении огня в Нагорном Карабахе. Это положило начало коренным экономическим
преобразованиям. Темпы роста экономики страны постепенно росли, инфляция упала с 1600%
в 1994 г. до 2 —3% в 2002 г(1, с.8). Начались реформы в различных отраслях, включая и
здравоохранение. Принятая в 1995 г. конституция гарантировала гражданам право на доступ
к медицинской помощи; медицинская помощь предоставлялась государственными
медицинскими учреждениями бесплатно (за исключением некоторых услуг).
С 1994 г. указом президента с целью формирования дополнительно источника
финансирования некоторые специализированные услуги были объявлены платными.
Президентский указ от 27 января 1997 г.(2) разрешил частное предпринимательство в области
лекарственных средств, традиционной и нетрадиционной медицины. Приватизация затронула
в основном стоматологические учреждения небольшого размера, а также фармацевтическую
отрасль. В том же году был принят закон «Об охране здоровья населения», который, в
частности, определял систему финансирования и список медицинских услуг, входящих в
гарантийный пакет. Все остальные услуги становились платными (исключая некоторые
категории населения). Пациенту было дано право на выбор врача первичного звена.
Официальная оплата медицинских услуг в государственных медицинских
учреждениях была введена в 1998 г. с целью уменьшения теневого рынка, а также в качестве
дополнительного источника финансирования. При введении платы за услуги подразумевалось
увеличить этим бюджет здравоохранения на 10%, однако эта политика финансирования
оказалась неудачной (3, с. 74). С февраля 2008. г. по приказу министра здравоохранения во
всех государственных медицинских учреждениях, входящих в структуру Минздрава и
финансируемых из госбюджета платные медицинские услуги были отменены.
C 2001 года районные управления здравоохранения стали финансово подотчетными
министерству здравоохранения. Реформа финансовой отчетности является одной из тех
отправных точек, которые будут способствовать более рациональному и эффективному
использованию финансовыми ресурсами здравоохранения.
На сегодняшний день главным официальным источником является государственный
бюджет, представленный центральным (республиканским) и местными бюджетами.
ДМС было введено в 1995 г. На сегодняшний день любая уважающая себя страховая
компания считает своим долгом предоставлять услуги по добровольному медицинскому
страхованию. К числу их можно отнести: Paşa Sığorta, MBASK, Standard Insurance,
Международная страховая компания, Xalq Siğorta, Ateshgah, Most Insurance, Thames Insurance
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Group, Атасыгорта, Qarant Sığorta, A-GROUP. Услуги предоставляются через сеть частных и
государственных больниц. По данным ВОЗ на 2015 г. расходы на ДМС составляет 1 % от
общих расходов на здравоохранение в стране (4).
Широко развита сеть частных клиник. По данным на 2012 г. в республике
функционировало более 700 частных медицинских центров, сегодняшний день их количество
сведено к цифре 693(5). Широко применяется практика привлечения в частные клиники
зарубежных специалистов. По имеющимся данным, только в 2015 году в Азербайджане
Государственной миграционной службой выдано разрешение на работу 61 иностранному
медику. Более того, в Баку есть медицинские учреждения, где практически весь персонал
состоит из иностранцев. Например, клиника International SOS. Спектр услуг, предоставляемый
в частных медицинских учреждениях достаточно широк. Частные поставщики также могут
на контрактной основе предоставлять услуги работникам транснациональных, а также
местных компаний, в рамках ДМС.
Закон об обязательном медицинском страховании был подписан в 1999 г., однако ОМС
в Азербайджане все еще не введено. Вместе с тем, был проведен ряд успешных
экспериментальных проектов, введенных в отдельных регионах страны и ставивших своей
целью развитие первичного звена, обеспечение населения доступными и качественными
медицинскими услугами, а также получение соответствующих навыков и знаний для их
дальнейшего применения в более крупных масштабах.
Первый проект начался в 1997 г. в Кубе, а затем распространился на Ленкорань,
Масаллы, Нефтчала и Джалилабад. Проект проходил под поддержкой ЮНИСЕФ и длился три
года. Второй проект проходил в 2001-2004 гг. в городах Геокчае, Хачмазе, Шамкире, Шаруре
и Сальяне проходил под поддержкой Всемирного Банка. Вся стоимость проекта оценивалась
в 5,5 млн. долларов, из которых 4 млн. предоставил ВБ, а остальные 0, 5 млн. долл. пришлось
на долю правительства Азербайджана. Последний пилотный проект включал введение
механизмов ОМС в Евлахе, Мингячевире и, в дальнейшем в Агдашском районе. С этой целью
Государственному агентству по обязательному медицинскому страхованию будет выделено
18,32 миллиона манатов, число застрахованных в проекте составило 256 401 человек(6).
Государственное Агентство обязательного медицинского страхования при Кабинете
Министров Азербайджанской Республики было создано 27 декабря 2007 года. Направления
деятельности Агентства следующие:
 Обеспечение реализации единой государственной политики в области ОМС;
 Улучшение доступности использования необходимой медицинской помощи всеми слоями
населения;
 Реализация мероприятий по улучшению качества и эффективности медицинской помощи
с целью сохранения и укрепления здоровья населения(6).

Таким образом, за годы независимости Азербайджанская Республика система
финансирования сферы здравоохранения постоянно реформируется и совершенствуется.
Неудивительно, что в 2014 г. Азербайджан впервые вошёл в рейтинг эффективности
национальных систем здравоохранения, ежегодно подсчитываемый авторитетным
агентством «Bloomberg». В рейтинге оцениваются страны с населением от 5 миллионов
человек, размером ВВП на душу населения, превышающим $5000 и средней
продолжительностью жизни от 70 лет.
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Sosial-iqtisadi inkişafın reallaşma mexanizmləri
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti(UNEC)
i.f.d.müellim Kəmalə Akif qızı Nəcəfova
Dünya ölkələrinin təcrübəsinə görə ölkənin-cəmiyyətin uğuru hər bir şəxsin rifаhının
yüksəldilməsi ilə bаğlıdır. Sosiаl inkişаf əsasən dövlətin öz əhalisinə investisiyа qoyulmаsı deməkdir
və bir neçə mərhələni əks etdirir. Birincisi erkən yаşdаn etibаrən öyrənməyə bаşlаmаqdır. İkincisi
uşаq qаyğı sistemidir. Üçüncüsü, yаşаyış yerlərinin insаnlаr üçün əlçаtаn olmаsıdır. Əhalinin sosial
təminatı, bir sözlə həyаtin müxtəlif bölmələrinə yаtırılаn investisiyаdır.
Sosiаl inkişаfın təmin olmаsı üçün ilk əvvəl iqtisаdi inkişаf olmаlıdır. Belə ki, iqtisаdi inkişaf,
iqtisadi аrtım ölkədə Ümumi Dаxili Məhsulun аrtım tempini göstərir.
Sosial inkişafın ölçülnəsini müəyyən etmək üçün bir sıra indiqatorlar -demoqrаfik göstəriciləri;
məşğulluq göstəriciləri; təhsil göstəriciləri; səhiyyə göstəriciləri; mаliyyə göstəriciləri; digər rifаh
göstəriciləri dаxil edib. Həmcinin Həmçinin ölkənin sosiаl iqtisаdi inkişаfını təmin etmək üçün
dövlət həm xаrici-iqtisаdi sosiаl, həm də dаxili iqtisаdi-sosiаl təhlükələr nəzərə аlmаlıdır.
Xаrici sosiаl-iqtisаdi təhlükə - Аzərbаycаnın sənаyesi inkisаf etmiş dövlətlərin xаmmаlyаnаcаq əlаvəsinə çevrilməsi meylinin аrtmаsı və ölkənin ixrаc etdiyi əmtəələrin çox hissəsinin xаm
neftin pаyınа düsməsi bunu sübut edir. Bunlаr ölkənin iqtisаdiyyаtınа böyük təhlükə törədə bilən
аmillərdir. Dövlətimiz bunun qаrsısını аlmаq üçün bir çox tədbirlər görür. Bu tədbirlərə dаxil edir:
- Təbii resurslаrın səmərəli istifаdə edilməsi və onа nəzаrətin gücləndirilməsi;- Yаnаcаqxаmmаl resurslаrının hаsilаtı və emаlı sаhəsində modernləsdirmə siyаsətinin islənib hаzırlаnmаsı və
həyаtа keçirilməsi;- Rəqаbət qаbiliyyətli texnologiyаyа keçilməsi;- İdxаldаn аsılılıgın аzаdılmаsı;Dünyа bаzаrınа rəqаbət qаbiliyyətli məhsul istehsаl edərək çıxаrаn istehsаlа kömək edilməsi və son
məhsul istehsаlının xüsusi çəkisinin аrtırılmаsı;-Ixrаcın diverfikаsiyаsı, yəni bir – birilə əlаqəsi
olmаyаn bir çox məhsullаrın çesidlərinin və istehsаl həcminin eyni vаxtdа inkisаf etdirilməsi;-Xаrici
ticаrətin tənzimlənməsinin təkmilləsdirilməsi.
Belə ki, bu gün milli iqtisadiyyatın inkişaf dinamikasını müəyyən etmək üçün dörd strateji
hədəf seçilmişdir ki, bu hədəflər 11 sektor üzrə strateji yol xəritələrinin həyata keçirilməsi nəticəsində
real və maliyyə sektorları arasında tarazlığın təmin edilməsi yolu ilə davamlı iqtisadi inkişaf mümkün
olacaqdır. İlk strateji hədəfə uyğun olaraq Azərbaycanda fiskal dayanıqlılıq təmin ediləcək və
monetar siyasət üzən məzənnə rejimi üzərində qurulacaqdır. Fiskal və monetar siyasətlərin
uzlaşdırılması makroiqtisadi sabitliyi təmin edəcəkdir. Milli iqtisadiyyat perspektivində ikinci hədəf
paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin fəaliyyətində
səmərəliliyin artırılması və özəlləşdirmənin həyata keçirilməsi yolu ilə iqtisadi dinamikliyi təmin
etməkdən ibarətdir. Üçüncü hədəf insan kapitalının inkişafı ilə bağlıdır ki, bununla əmək bazarının
inkişafı milli iqtisadiyyat perspektivinə uyğunlaşdırılacaqdır. Nəhayət, dördüncü hədəf biznes
mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasını nəzərdə tutur. Belə ki, ölkə Prezidentinin 06.12.2016-cı il
tarixli fərmanı ilə “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə” Strateji Yol Xəritəsinin
başlıca istiqamətləri” təsdiq edilmiş və hal hazırda uğurla həyata keçirilir. Strateji Yol Xəritələri
2016-2020-ci illər üçün iqtisadi inkişaf strategiyasını və tədbirlər planını, 2025-ci ilədək olan dövr
üçün uzunmüddətli baxışı və 2025-ci ildən sonrakı dövrə hədəf baxışı özündə ehtiva edir. Bunlara
aşağıdakı Strateji yol xəritələri aiddir:
1.Azərbaycan Respublikasının Milli İqtisadiyyat Perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi
2.Azərbaycan Respublikasının neft və qaz sənayesinin inkişafina dair (kimya məhsulları daxil
olmaqla) Strateji Jol Xəritəsi
3.Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalına dair Strateji
Yol Xəritəsi
4.Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının
ishetsalına dair Strateji Yol Xəritəsi
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5. Azərbaycan Respublikasında ağır sənaye və maşınqayırmanın inkişafına dair Strateji Yol
Xəritəsi
6. Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol
Xəritəsi
7. Azərbaycan Respulikasında logistika və ticarətin inkişafına dair strateji yol xəritəsi
8. Azərbaycan Respublikasında uyğun qiymətə mənzil təminatının inkişafına dair Strateji Yol
Xəritəsi
9. Azərbaycan Respublnkasında peşə təhsili və təlimin inkişafina dair Strateji Yol Xəritəsi
10. Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətinin inkişafına dair Strateji yol xəritəsi
12. Azərbaycan Resplikasında telekomunikasiya və informasiya texnalogiyalalrının inkişafına
dair Strateji Yol Xəritəsi
13. Azərbaycan Respublikasinda kommunal xidmətlərin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi.
Təkliflər. Ölkəmizdə sosiаl-iqtisаdi inkişаf prosesini sürətləndirmək məqsədilə ən vаcibi kiçik
sаhibkаrlığın inkişаfınа dövlət tərəfindən verilən dəstəyin аrtırılmаsıdır. Sаhibkаrlıq fəаliyyətinə
bаşlаyаn subyektlərə vergi güzəştinin tətbiq edilməsi, onlаrın mааrifləndirilməsi istiqаmətində işlərin
аpаrılmаsı sahibkarliğin inkişafına, ixracın stimullaşdırılmasına, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə və
əlverişli investisiya mühitinin yaradılmasına dövlət dəstəyinin daha da gücləndirilməsi qısаmüddətli
dövrdə böyük fаydа yаrаdа bilər.
Аzərbаycаn Respublikаsının qаrşısındа durаn ən önəmli məqsədlərdən biri insаnlаrın rifаh
hаlını yаxşılаşdırmаq, onlаrа yüksək stаndаrtlı həyаt təmin etmək üçün korrupsiyа və şəffаflıq
problemlərinin аrаdаn qаldırılmаsının daha da gücləndirilməsidir.
-Digər bir önəmli məqаm isə kənd təsərrüfаtı, yüngül və yeyinti sənаyesi məhsullаrının
istehsаlının аrtırılmаsıdır. Bu həm ölkənin ərzаq təhlükəsizliyini təmin etməyə, həm məşğulluq
səviyyəsinin аrtmаsınа, həm də insаnlаrın ibtidаi tələbаtlаrının ucuz və sərfəli şəkildə təmin
edilməsinə, ölkə iqtisadiyyatının neft və qaz gəlirlərindən asılılığını, istehsal sahələrinin idxaldan
asılılığın aradan qaldırılmasın şərаit yаrаdа bilər.
-Digər bir məsələ təhsil sаhəsinin yenidən qurulmаsıdır ki, Xаricdə təhsil аlаn
аzərbаycаnlılаrın təhsil sisteminin inkişаfınа cəlb edilməsi, beynəlxаlq təcrübəni birbаşа olаrаq
görmüş insаnlаrın nəzəri bilikləri və prаktiki bаcаrıqlаrı аli təhsil müəssisələrində təhsil аlаn
gənclərin ölkə iqtisаdiyyаtınа dаhа fаydаlı olаcаq bir insаn kimi hаzırlаmаğа kömək edə bilər.
Diqqət olunmаsı lаzım olаn digər bir məsələ isə ekoloji tаrаzlığın qorunmаsıdır. Bu məsələ ilə
əlаqədаr olаrаq tullаntısız istehsаlаt fəаliyyətinə keçidi və təbii resurslаrdаn səmərəli istifаdə
olunmаsını, ətrаf mühitin çirklənmədən qorunmаsını, çeşidləmə və yenidən emаl müəssisələrinin
yаrаdılmаsını, аlternаtiv enerji mənbələrindən istifаdənin аrtırılmаsını, təbii meşələrin qorunmаsı və
yenilərinin sаlınmаsını təmin etmək vacib amillərdən biridir.
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Даниель Дефо и его роман “Робинзон Крузо”
Səmədova Ofelya Məhərrəm qızı
Odlar Yurdu Universiteti
Идеология и культура эпохи Просвещения развивались в условиях освободительного движения, содержание которого определялось исторической необходимостью уничтожения
феодализма и замены его капиталистическими формами отношений.
Своеобразие литературы английского Просвещения связано с тем, что буржуазная
революция произошла в Англии в XVII в., т е. намного раньше, чем в странах европейского
континента.
Для литературы раннего Просвещения характера оптимистический взгляд на перспективы
буржуазного прогресса. Исключение составляет Свифт; его сатира - гневное обличение противоречий и недугов собственнического общества.
Основоположником европейского реалистического романа нового времени считается
Даниель Дефо. Творчество Дефо составляет целую эпоху в развитии английской прозы.
Начало литературной деятельности Дефо относится к 1697 г., когда вышел его первый
памфлет «Опыт о проектах»
В 1719 г., когда Дефо было 59 лет, появилась первая часть «Робинзона Крузо» (The life and
Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe), сделавшая имя Дефо бессмертным. Вторая часть
романа вышла в 1720 г., третья - в 1721 г.
Дефо выдал роман за подлинные мемуары самого Робинзона. Именно так эта книга и была
воспринята современниками.
Особую идейно-художественную ценность имеет первая часть романа, просвещенная
описанию жизни героя на необитаемом острове.
Рассказывая во всех подробностях о двадцати восьми годах, проведенных Робинзоном вдали
от общества, Дефо впервые в литературе развивает тему созидательного труда. Именно труд помог
Робинзону остаться человеком.
Робинзон воплощает просветительские представления о «естественном человеке» в его
взаимоотношениях с природой. Однако Робинзон- это не только человек «вообще», который
действует согласно своей «природе» и велению разума; Робинзон- это и вполне типичный буржуа,
сложившийся под влиянием определенных общественных отношений. И если лучшие черты,
свойственные Робинзону - человеку, смогли проявиться вдали от людей, в условиях необитаемого
острова, то они не смогли подавить в нём истинного буржуа.
Характер Робинзона раскрывается и в его общении с Пятницей. В этом молодом дикаре,
спасенном им от смерти, Робинзон хочет прежде всего видеть своего покорного слугу, раба.
Благодаря Пятнице, к которому Робинзон искренне привязался, жизнь на острове стала «приятной
и легкой».
Необыкновенную историю Робинзона Дефо сумел рассказывать с удивительной
художественной выразительностью.
Повествование ведётся от первого лица в живой и непосредственной форме. Простота и
безыскусность рассказа обладают большой силой убедительности. Достигается это благодаря
реалистической достоверности описаний. С необычайной тщательностью воспроизводит Дефо
мельчайшие подробности жизни своего героя, и каждая из них приобретает глубокий смысл.
Вторая и третья части «Робинзона Крузо» и по глубине содержания, и по художественному
уровню значительно уступают первой. В них речь идёт о жизни и деятельности Робинзона после
того, как он покинул остров, о его торговых путешествиях в Индию, Китай и Сибирь, об организации им колонии поселенцев на том острове, где он прежде жил в одиночестве. Робинзону приходится преодолевать многие препятствия, однако теперь речь идёт уже не столько о приключениях,
сколько о деловых авантюрах и спекуляциях, а сам герой изображен как буржуазный делец. Третья
часть романа содержит дидактические рассуждения буржуа Робинзона о жизни.
Романы Дефо написаны в форме мемуаров или автобиографий. В них рассказывается
история жизни героя и становления его личности. Дефо убедительно раскрывает воздействие
условий и обстоятельств жизни на формирование человека. Он показывает своих героев в
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столкновении с жестоким и бездушным миром. Как правило, это люди, лишенные прочных
общественных связей, - сироты, подкидыши, пираты, - вынужденные действовать в соответствии
с бесчеловечными законами буржуазного мира или становится их жертвами. Каждый ведёт борьбу
в одиночку, рассчитывая на свои собственные силы, на свою ловкость, находчивость и
сообразительность.
Подробно описывая жизнь своих героев, Дефо показывает, что преступления порождаются
преступным обществом.
В историю литературы Дефо вошел как создатель просветительского реалистического романа, в котором проявляется тенденция к большим социальным обобщениям. Он писал для широких
кругов читателей и содействовал демократизации литературы. Его бессмертный “Робинзон
Крузо” стоит в одном ряду с крупнейшими произведениями мировой литературы.
«Приключения Робинзона» оказались первой беллетристической книгой, которая прорвала
круг избранных читателей, сделавшись чтением для многих, даже для всех, кто вообще тогда мог
читать. Ведь если современные писатели обязаны Дефо не малым, ибо фактически каждый, кто
ныне берется за перо, а потом несёт рукопись в редакцию, платит ему дань как родоначальнику,
который вёл профессиональную литературную жизнь, если журналистам приходится он прямым
праотцем (составлял первые репортажи, сообщал о событиях, а если событий никаких не
случалось, способен был столь же правдоподобно их выдумать), то и современные читатели перед
ним в долгу: создал он свою книгу - и вместе с нею читающую публику, разнообразную, массовую
- одним словом, современную.
В произведении Дефо затрагиваются ключевые проблемы эпохи просвещения и проблемы
«вечные», привлекавшие внимание многих поколений писателей. Художественная реализация
этих проблем в романе Дефо - яркий пример преемственности литературных традиций прошлого
и новаторства. Дефо осуществляет художественный эксперимент. Объектом исследования становится человек как «общественное животное» по определению Аристотеля, служившему исходной
точкой для построения той или иной концепции мира и человека в литературе 16-17 веков. Цель
эксперимента - определить нравственный потенциал человека, творческие возможности его
разума, реальность и перспективы усовершенствования современного общества. Эксперимент
подразумевал аналитическое исследование природного «животного»: страстей разума и
социального «общественного»: приобрётенного в обществе опыта в человеке. Дефо выделяет две
стадии художественного эксперимента- в воспитании и испытание человека.
Идейно - художественным центром романа является история необитаемого острова. Здесь
разрешаются основные конфликты, определяющие своеобразии доостровной истории, и намечаются сюжетные коллизии истории обитаемого острова и «дальнейших приключений». Автором
была создана необычная концентрация художественно - изобразительных средств, благодаря
которой возникает и психологическая убедительность образа Робинзона, и эмоциональная
насыщенность повествования, и драматизм истории жизни и борьбы человека, естественность
самого процесса становления личности.
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AZƏRBAYCANDA İPOTEKA KREDİTLƏŞDİRİLMƏSİNİN İNKİŞAFININ
İNSTİTUSİONAL ƏSASLARI
Piriyeva Nərmin İlham qızı
Odlar Yurdu Universiteti
Ölkəmiz hal-hazırda sürətlə inkişaf edir və bunun nəticəsi olaraq da ölkə əhalisinin maddi və
mənəvi vəziyyəti yaxşılaşdırılır. Ölkə əhalisinin problemləri aradan qaldırılır. Əhalinin xüsusilədə
az təminatlı gənclərin və ailələrin əsas problemlərindən biri də evsizlikdir. Ölkə başcısı bununla bağlı
ciddi tədbirlər görür. Bununla bağlı olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidenti 2005-ci il 16 sentyabr
tarixində 299 nömrəli “Azərbaycan Respublikasında ipoteka kreditləri sisteminin yaradılması
haqqında” fərmanını imzaladı. Bununlada ölkəmizdə ipoteka krediti verilməyə başlanıldı. Bundan
başqa ölkəmizdə fəaliyyət göstərən kommersiya banklarının kredit portfelinin ildən-ilə artması, yeni
ipoteka proqramlarının banklar tərəfindən tətbiq olunması, qərbdəki maliyyə institutlarının (Dünya
bankı, Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankı, Deutsche Bank, Commerz Bank ) ölkəmizdəki iri
proyektləri maliyyələşdirməsi və yerli kommersiya banklarının güzəştli şərtlərlə kreditləşdirməsi
ölkəmizi dünyanın biznes cəmiyyətinin tamhüquqlu üzvünə çevirir. Bütün bu prosesler iqtisadi
inkişaf, siyasi stabillik və Azərbaycanın Sad
Ölkəmizdə ipoteka kreditlərinin tətbiqi mənzil bazarının inkişafına, tikinti sektorunun sürətli
templərlə genişlənməsinə, əhalinin yaşayış yerlərinə olan təlabatının ödənilməsinə köməklik edir.
Hazırda ölkəmizdə ipoteka kreditləşməsinin genişləndirilməsi üçün böyük potensial var. Əhalinin
gəlirlərinin getdikcə artması onların yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılmasına əlverişli şərait yaradır.
Ümumiyyətlə ipoteka kreditlərinin cəlbedici olması ondan irəli gəlir ki, bu növ kreditlər qısa
zaman ərzində yeni mənzil əldə etməyə imkan verir. İpoteka kreditləri vasitəsilə evlərin alınmasının
təhlükəsizliyi və etibarlılığı ondan ibarətdir ki, bu zaman bank tərəfindən dəqiq hüquqi analiz
keçirilir, mənzil sığortalanır və tamamilə alıcı tərəfindən özəlləşdirilir.
Bu gün ipoteka krediti vasitəsilə mənzilin alınması, mənzil probleminin həllində ən düzgün yol
hesab olunur. Sadəcə olaraq kredit gotürənə özü üçün daha əlverişli və optimal olan ipoteka
proqramını seçmək qalır. Ölkəmizdə bu növ kreditlərin təzəlikcə tətbiq olunmasına baxmayaraq
Amerika və Avropada bu cür kreditlər artıq yüz ildən çoxdur ki, mövcuddur və hazırda da inkişaf
etdirilir.
Hal-hazırda ölkəmizdə ipoteka kreditinə böyük ehtiyac var. İpoteka krediti haqqında qanun ilk
qəbul olunduğunda şərtləri çox ağır idi. 2007-ci ildə edilən dəyişikliklər nəticəsində ipoteka kreditinin
şərtləri nəzərə çarpacaq dərəcədə yüngülləşdirildi. Bundan sonra ipoteka kreditindən istifadə
edənlərin sayında əhəmiyyətli dərəcədə artım oldu. Amma hələdə ipoteka kreditinin şərtləri tam
sərfəli deyil. İpoteka kreditinin maksimal məbləği artırılmalıdı. Adi ipoteka kreditində maksimal
məbləğə ev almaq mümkün olsada sosial ipoteka kreditində maksimal məbləğə Bakı şəhərində ev
almaq mümkün deyil. Digər bir problem faiz dərəcəsinin yüksək olmasıdır. Digər inkişaf etmiş
ölkələrlə müqayisədə ölkəmizdə ipoteka kreditinin faiz dərəcəsi nəzərə çarpacaq dərəcədə yüksəkdir.
Faiz dərəcəsi mütləü aşağı salınmalıdır. İpoteka kreditinin verilməsində başqa bir problem isə ilkin
ödənişin tələb edilməsidir. Ölkəmizdə xüsusilədə gənclərin və gənc ailələrin ilk ödənişi etmeyə
kifayət qədər vəsaiti yoxdur. Buna görə də ilkin ödəniş aradan qaldırılmalıdır. İpoteka kreditindən
istifadə edənlərə əsas əngəllərdən biri də ölkəmizdə tələb edilən sənədlərin həddən artıq çox
olmasıdır. Bu problemin həll yolu kimi, mütəxəssislər bir çox təkliflər irəli sürüblər. Bunlardan ən
diqqət cəlb edəni ipoteka kreditində sənədləşməni internet vasitəsi ilə həyata keçirməkdir. Beləliklə
həmdə bəzi bankların etdiyi süründürməçiliyin qarşısı alınmış olacaq.
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Ölkəmizdə digər inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsindən istifadə edərək öz modelinin qurmalıdır.
Ölkəmiz bunun üçün hələlik ilkin mərhələdədir, bu istiqamətdə təcrübə toplanılır. Hazırki şərtlərlə
əhalinin yalnız müəyyən hissəsi real olaraq mənzil almaq iqtidarındadır. Dünyaya nəzər salsaq,
inkişaf etmiş bir sıra ölkələrdə əhalinin mənzilə olan təlabatının 70%-nin ipoteka krediti vasitəsi ilə
həll edildiyinin şahidi olarıq. Məsələn Amerikada 50%, Avropada 70%, Qazaxıstanda 50%,Rusiyada
isə
1.5-2 %əhali ipoteka kreditindən istifadə edir. İpoteka Fondunun icraçı direktoru Faiq
Məmmədov ödəməqabiliyyətli əhalinin yaşayış sahələrinin alınmasının maliyyələşdirilməsi
imkanlarını artımaq üçün Azərbaycanda dünyanın bir çox ölkələrində müvəffəqiyyətlə tətbiq olunan
və əsasən ABŞ-ın “seküritizasiya” modelinə arxalanan ipoteka kreditləşmə sisteminin tətbiq
olunduğunu söyləyir. Banklar tərəfindən vətəndaşlara uzunmüddətli kreditlərin verilməsi nəzərdə
tutan bu model uzun müddət gözləmədən kredit götürüb ev almağa imkan yaradır. Milli Məclisin
İqtisadi siyasət daimi komissiyasının üzvü Əli Məsimli söyləyir ki, ən əvvəl ipoteka kreditlərinin
verilməsinin hansı istiqamətdə olduğunu aydınlaşdırmaq lazımdır: “ Başlıca vəzifə kommersiya
xarakterli ipoteka kreditindən sosial xarakterli krediti ayırmaqdır”. Hələ “İpoteka haqqında” Qanun
qəbul olunmamışdan əvvəl də Azərbaycanda bir sıra banklar ipoteka kreditini verirdi. Onlarla
müqayisədə dövlət tərəfindən verilən krediin üstünlüyü göz qabağındadır. Ancaq MDB məkanında
gedən proseslərə nəzər salanda Azərbaycanın ipoteka şərtlərini orta şərtlə qiymətləndirmək olar.
Məsələn, Qazaxıstanın 5, il öncəki başlanğıc vəziyyəti ilə Azərbaycanın başlanğıc vəziyyətinə diqqət
yetirəndə bizim şərtlərin daha yaxşı olduğunu görürük. Yaxud Rusiyanın əvvəlki şərtlərində nə
qədəər ciddi problemlər olduğunu yada salsaq, Azərbaycanın daha yaxşı göstəricilərə malik olduğunu
təsdiqləyərik. Ancaq Rusiya təhlillər apararaq faizlərdə problemlər olduğunu aşkara çıxardı.
Azərbaycan da bir sıra təhlillər aparmalı və problemləri aradan qaldırmalıdır”.
İpoteka kreditlərinin verilməsində yaranan çətinliyi ölkədə ilkin ipoteka bazarının olmaması və
kommersiya banklarının hazırki şərtlərlə kredit verməməsi ilə bağlıdır. İpoteka Fondu ilkin bazarı
maliyyələşdirmək və banklara maliyyə axınını təmin etmək üçün yaradılıb. Bu qurum ipoteka
kreditlərinin ilkin bazarının formalaşmasına təkan verəcək və əhali uzunmüddətli ipoteka kreditini
almaq imkanı qazanacaq. Yaşayış imkanlarını yaxşılaşdırmaq istəyən vətəndaşlar bu gün, imkanları
daxilində banklardan ipoteka kreditləri alıb mülkə sahib ola bilərlər. Zaman göstərir ki, mülk ən
etibarlı və indiki mərhələdə daha yüksək gəlirli sərmayədir. İpoteka krediti üçün nəzərdə tutulan faiz
dərəcələri inflyasiyanın , istehlak kreditlərinin, depozitlərin faiz dərəcələri və bir sıra başqa iqtisadi
və maliyyə amilləri üzrə qurulub. Bununla da bazarda olan vəziyyət nəzərə alınaraq kreditlərin 8%dən
artıq olmayan dərəcə ilə verilməsi nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, Latın Amerikası ölkələrində
bankların mənzil üçün ayırdığı kredit həcminin Ümumi Daxili .məhsula nisbəti 4-12 %, Yaxın Şərq
ölkələrində 2-59%, Avropa Birliyi ölkələrində təqribən 39%, ABŞ-da 53% təşkil edir.Azərbaycanda
bu rəqəm sıfıra yaxındır.
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Azərbaycanda qeyri-neft sektorunda Maliyyə nəzarətinin rolu
Qanza Hacıömər Eldar oğlu
“Odlar Yurdu” universiteti
Müasir dövrdə Azərbaycanda iqtisadiyyatın digər sahələri ilə müqayisədə neft sektorunun müqayisəli
üstünlüyə malik olması nəticə etibarilə onun üstün inkişaf etməsi ilə nəticələnmişdir. Bu mənada, neft
sektorunun investisiya qoyuluşu da üstünlük təşkil etmiş, həmçinin iqtisadiyyatda neft amilinin rolu
xeyli artmışdır. Nətiəcədə, digər sahələrə nisbətən neft sektoru üstün inkişaf etmişdir. Bununla yanaşı,
ölkədə neft strategiyasının uyğurla reallaşdırılması qeyrineft sektorunun inkişafı üçün zəruri
vəsaitlərin formalaşmasına, dövlətin bu sahədə təsirli tədbirlər həyata keçirməsi imkanlarının
yaranmasına səbəb olmuşdur. Neft gəlirləri hesabına qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi üçün
zəruri resursların formalaşması imkanlarının yaranması və neftin bərpa olunmayan təbii ehtiyatlara
aid olması qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsinin əhəmiyyətini artırır. Ölkənin davamlı iqtisadi
inkişafının təmin olunması iqtisadiyyatın sahələriarasında tarazlığın yaradılmasını, əmək, təbii və
maddi resurslardan səmərəli istifadə- ni zəruri edir. Son dövrlər ölkənin kompleks sosial-iqtisadi
inkişafını təmin etmək məqsədilə həyata keçirilən tədbirlər qeyri-neft sektorunun inkişafına da zəmin
yaratmışdır. Eyni zamanda, bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər yoxsulluq səviyyəsinin
azaldılmasına, iqtisadiyyatın özünüinkişaf qabiliyyətinə malik oşlmasına və deməli ölkənin rəqabət
qabiliyyətinin də artmasına səbəb olacaqdır. Hazırda, ölkənin maliyyə imkanlarının artması qeyrineft sektorunun inkişafına geniş imkanlar yaradır. Müasir dövrdə ölkə iqtisadiyyatının
diversifikasiyası, regionların tarazlı inki- şafının təmin olunması bu sahədə mövcud imkanların
aktivləşdirilməsindən asılıdır. Hazırda dövlətin qarşısında duran mühüm vəzifələrdən biri ölkədə
qeyrineft sektorunun inkişafı üçün əlverişli mühitin yaradılması və özəl bölməniniqtisadi fəallığının
stimullaşdırılmasından ibarətdir. Bazar münasibətləri şəraitində bu məsələlərin səmərəli həlli üçün
iqtisadiyyatın tənzimləmə metodlarından optimal istifadə edilməli, vergi, gömrük və s. sahələrdə
həyata keçirilən tədbirlərlə dövlətin qeyri-neft sektorunun inkişafı sahəsində qarşıya qoyduğu
məqsədlər əlaqələndirilməlidir. Həmçinin, qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi ölkədəiqtisadi
artımın dayanıqlılığının təmin edilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət
Maliyyə nəzarəti təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətində maliyyə və onunla əlaqədar olan məsələlərin
işlənməsi, həmçinin onun təşkilinin özünəməxsus metodlarının və formalarının dəyişməsi üzrə
əməliyyatların məcmusudur Maliyyə nəzarəti iqtisadiyyatda milli məhsulun natural və dəyər
göstəriciləri tarazlığındakı pozuntuları, makro və mikro iqtisadi tənzimləmə prosesində bu və ya digər
uyğunsuzluqları aşkara çıxarmaq üçün alət kimi istifadə olunur Maliyyə nəzarəti sferasına pulun
istifadə olunması ilə həyata keçirilən bütün əməliyyatlar daxildir. Bu zaman ilk növbədə maliyyə
ehtiyyatlarının formalaşdırılması, həmçinin. fəaliyyətin bütün növləri üzrə pul vəsaitləri fondlarının
qarşılıqlı əlaqələri qeyd edilməlidir Konkret olaraq maliyyə nəzarətinə aşağıdakı istiqamətlər
daxildir:  iqtisadi qanunların tələblərinə nəzarət olunması  məcmu ictimai məhsulun dəyərinin və
milli gəlirin bölgüsü və yenidən bölgüsü  büdcənin tərtib edilməsi və büdcə nəzarəti  vergi nəzarəti
Sadalanan istiqamətləri baxımından maliyyə nəzarəti aşağıdakıların düzgünlüyünü əhatə edir: 
dəyər göstəricilərinin formalaşmasının və təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinin maliyyə nəticələrinin
 büdcənin və büdcədənkənar fondların tərtib olunmasının və icrasının  qeyrikommersiyatəşkilatlarınınsmetasınınxərclənməsinin  büdcə vəsaitlərinin məqsədli istifadəsinin 
vergi ödənişlərinin,vergi ayırmalarının tamlığının və vaxta müvafiqliyinin D.Q.Çernik maliyyə
nəzarətinin mahiyyətini bu qaydada açıqlayır: «Maliyyə nəzarəti maliyyənin nəzarət funksiyasının
həyata keçirilməsinin forması kimi çıxış edir. Onun məzmunu və təyinatı təsərrüfat subyektlərinin,
sahə (idarə) və ərazi idarəetmə subyektlərinin maliyyə fəaliyyətinin yoxlanılmasından ibarət olur.
Maliyyə nəzarəti aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsinə xidmət edir:  maliyyə vəsaitlərinə olan
tələbatlar və vəsaitlərin formalaşması arasında tarazlığın təmin edilməsi;  dövlət büdcəsi qarşısında
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maliyyə öhdəliklərinin tam və vaxtında təmin edilməsi;  müəssisə və təşkilatların pul vəsaitlərindən
səmərəli istifadə olunmasına, uçot və hesabat işlərinin düzgün qurulmasına kömək etmək;  qüvvədə
olan qanunvericilik və normativ aktlara riayət olunmasına nəzarəti gücləndirmək;  müəssisələrin
xarici-iqtisadi fəaliyyətində yüksək fəallığa nail olunmasına köməklik etmək Beləliklə, demək olar
ki, maliyyə nəzarəti – xüsusi forma və üsul tətbiq etməklə təsərrüfat və idarəetmə obyektlərinin
maliyyə fəaliyyətinin və onunla bağlı əməliyyatların yoxlanması məcmusundan ibarətdir.

Ədəbiyyat
1.
2.
3.

Xalq qəzeti – qeyri – neft sektorlari
Wikipediya.com
U.Y.Danilewski - Maliyyə nəzarəti
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Dövlət maliyyə nəzarəti və onun təkmilləşdirilməsi yolları
Odlar Yurdu Universiteti
Maliyyə nəzarəti və audit
Qaraş Sadıqov Yaşar oğlu
Maliyyə nəzarəti - bütün iqtisadi subyektlər: dövlət, müəssisə və təşkilatların maliyyə fəaliyyəti
üzərində qanunverici və icraedici hakimiyyət orqanlarının nəzarətidir. Onun məqsədi dövlətin iqtisadi
siyasətinin uğurla yerinə yetirilməsini təmin etmək, xalq təsərrüfatının bütün sahələrində maliyyə
ehtiyatlarının formalaşması və onlardan səmərəli istifadə prosesini gerçəkləşdirməkdir. Əslində,
bütün bunlar maliyyənin ümumi vəzifələridir. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində maliyyənin rolu son
dərəcə artdığından maliyyə nəzarətinin əhəmiyyəti də hiss ediləcək dərəcədə yüksəlir.
Maliyyə nəzarətinə iki nöqteyi-nəzərdən yanaşmaq doğru olar:
1.
Xüsusi nəzarət orqanlarının bütün iqtisadi subyektlərdə maliyyə qanunvericiliyi və
maliyyə intizamına riayət olunması üzrə reqlamentləşdirilmiş fəaliyyəti kimi;
2.
Maliyyə əməliyyatlarının effektivliyinin təmin edilməsi üçün maliyyə və pul
axınlarının idarə edilməsinin vacib elementi kimi.
Qeyd olunan aspektlər bir-biri ilə sıx bağlıdır, ancaq nəzarətin məqsədləri, metodları və subyektlərinə
görə fərqlənirlər. Maliyyə nəzarəti maliyyənin nəzarətedici funksiyasının təzahürü, yaxud
gerçəkləşdirilməsi kimi çıxış edir və burada həmin nəzarətin məqsədləri, mahiyyəti müəyyənləşir.
Dövlət maliyyə nəzarəti həmçinin ayrı-ayrı nazirlik və komitələrin nəzarət-təftiş idarələri, baş
mühasibatlığı və maliyyə idarələri vasitəsilə də həyata keçirilir. İndiki halda iqtisadi inkişafın müasir
mərhələsində köhnə nəzarət sisteminin yenidən qurulması, təkmilləşdirilməsinə də ehtiyac duyulur.
Maliyyə nəzarətinin təkmilləşdirilməsi, hər şeydən əvvəl, nəzarətin ən müasir mexanizmlərinin
təşkilini və fəaliyyət göstərməsini, nəzarət sisteminin əlaqələndirilməsini və təsir gücünün
artırılmasını və s. nəzərdə tutmalıdır. Səmərəli nəzarət sisteminin yaradılması hər bir ölkədə sosialiqtisadi inkişafın təminatının vacib ünsürlərindən biri kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycanda mükəmməl nəzarət sisteminin yaradılması və mövcud nəzarət mexanizmlərinin bazar
iqtisadiyyatının xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırılması dövlət quruculuğu siyasətində daim diqqət
mərkəzində saxlanılan məsələlərdən biri olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının müstəqil, demokratik inkişaf yoluna qədəm qoymasından sonra ölkədə
həyata keçirilən idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi, o cümlədən nazirlik, komitə və başqa
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarında mövcud olan nəzarət-təftiş qurumlarının ləğv olunması, dövlət
orqanlarına onların öz səlahiyyətlərinə aid olmayan yoxlamalar aparılmasının qadağan edilməsi və
bu istiqamətdə ardıcıl şəkildə həyata keçirilən digər məqsədyönlü tədbirlər ölkədə beynəlxalq
standartlara cavab verən nəzarət sisteminin qurulmasına xidmət etmişdir.
Hələ 1996-cı ildə imzalanmış «İstehsal, xidmət, maliyyə-kredit fəaliyyətinə dövlət nəzarətinin
qaydaya salınması və əsassız yoxlamaların qadağan edilməsi barədə» Prezident fərmanı paralel və
lüzumsuz yoxlamaların azaldılmasında, iqtisadi subyektlərin qanuni mənafelərinin qorunmasında
mühüm rol oynamışdır. Beynəlxalq standartlara cavab verən nəzarət mexanizmini tətbiq etmək
məqsədilə «Dövlət nəzarəti sisteminin təkmilləşdirilməsi və sahibkarlığın inkişafı sahəsində süni
maneələrin aradan qaldırılması haqqında» ulu öndər tərəfindən imzalanmış 1999-cu il 7 yanvar tarixli
fərman iqtisadiyyatımızda demokratik prinsiplərin bərqərar olunması baxımından müstəsna
əhəmiyyət kəsb etmişdir.
«Azərbaycan Respublikasının dövlət idarəetmə sistemində islahatlar aparılması üzrə Dövlət
Komissiyasının yaradılması haqqında» 1998-ci il 29 dekabr tarixli fərmanda isə islahatların nəzərdə
tutulmuş 4 əsas istiqamətindən ikisi dövlət xərclərinin idarə edilməsi və nəzarət sisteminin islahatını,
başqa sözlə, nəzarətin təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutmuşdur. «Sahibkarlığın inkişafına mane olan
müdaxilələrin qarşısının alınması haqqında» 2002-ci il 28 sentyabr tarixli fərman da özəl bölmənin
hərtərəfli fəaliyyətinə mane olan bürokratik əngəllərin, qanunsuz müdaxilələrin, əsassız yoxlamaların
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qarsısının alınması istiqamətində irəliyə atılmış bir addım olmusdur. eyd olunan fərmanlar ölkədə
maliyyə nəzarətini bazar iqtisadiyyatı şəraitinə uyğunlaşdırmağa, maliyyə nəzarətinin ağırlıq
mərkəzini dövlət büdcəsi gəlirlərinin formalaşmasına və xərclərin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə,
maliyyə nəzarətinin korrupsiya alətinə çevirən əngəllərdən azad edilməsinə, sahibkarlıq fəaliyyətinin
inkişafına yönəldilməsinə istiqamətləndirdi.
Maliyyə şəffaflığının təmin edilməsi, nəzarətin müasir dövrün tələblərinə uyğun qurulması
istiqamətində əsaslı işlər görülsədə, müəyyən problemlər və çatışmazlıqlar da mövcuddur ki, onların
aradan qaldırılması ümumi işin xeyrinə olardı. Müasir şəraitdə maliyyə nəzarəti sferasında mövcud
olan əsas problemlərdən biri maliyyə nəzarəti üzrə vahid qanunvericilik aktının və ya vahid
konsepsiyanın olmamasıdır. Resbulikada “Maliyyə nəzarəti haqqında” qanunun qəbulu maliyyə
nəzarətinin nəticəliliyini, şəffaflığını və aşkarlığını, obyektivliyini və səriştəliliyini, müstəqilliyini və
təsirliliyini, iqtisadi inkişafa və təhlükəsizliyə təminatının əsas istiqamətlərini, maliyyə nəzarətinin
hüdudları, forma və metodları, nəzarət qurumlarının hüquqi statusu, maliyyə nəzarəti orqanları ilə
digər dövlət idarəetmə orqanlarının əlaqələrinin təkmilləşdirilməsini, maliyyə nəzarəti sahəsində
maraqların toqquşmasının qarşısının alınmasını, habelə nəzarət qurumlarının fəaliyyətlərinin iqtisadi
mexanizmlərini müəyyən edəcəkdir.
Maliyyə nəzarəti sisteminin effektiv fəaliyyətinin əsas problemlərindən biri də maliyyə-büdcə
qanunvericiliyinin pozulmasına görə adekvat tədbirlərin kifayət qədər yumşaq olmasıdır. Təsadüfi
deyildir ki, məhz bunları nəzərə alaraq Hesablama Palatasının sədri V.Gülməmmədov maliyyə-büdcə
qanunvericiliyinin pozulmasına qarşı inzibati tədbirlərin gücləndirilməsini zəruri hesab edir.
Palatanın sədri bunun zəruriliyini sadə bir nümunə ilə göstərir: Azərbaycan Respublikası İnzibati
Xətalar Məcəlləsində dövlət rüsumunun düzgün tutulmaması və ya dövlət büdcəsinə vaxtında və tam
ödənilməməsinə görə vəzifəli şəxslər cəmi 90 manatadək cərimə edilir. Halbuki, məsələn,
Qazaxıstanın İnzibati Xətalar Məcəlləsində yuxarıda adıçəkilən qanunvericiliyin hər bir tələbinin
pozulması hallarına görə ayrı-ayrılıqda inzibati cəza nəzərdə tutulmuşdur. Bunları nəzərə alaraq
Hesablama Palatası hesab edir ki, maliyyə-büdcə qanunvericiliyinin pozulmasına qarşı inzibati
tədbirlər genişləndirilməli və gücləndirilməli, cərimələrin məbləgi dəfələrlə artırılmalıdır. Bütün bu
tədbirlər dövlət vəsaitlərindən istifadənin səmərəliliyinin artırılmasına, şəffaflığın və hesablılığının
təmin edilməsinə, maliyyə inzibatçılığının güclənməsinə və korrupsiya ilə daha səmərəli mübarizəyə
xidmət etmiş olar.
Müasir şəraitdə nəzarət-maliyyə mexanizminin təşkilinin ən vacib problemləridən digəri isə müstəqil
audit institutu ilə dövlət maliyyə nəzarəti arasında qarşılıqlı əlaqənin qurulması və onun beynəlxalq
təcrübəyə əsasən təşkilinin təmin edilməsidir. Maliyyə nəzarəti sahəsində mövcud olan problem və
çatışmazlıqların sırasına həmçinin maliyyə nəzarəti orqanları üçün qanunvericiliklə təsdiqlənmiş
nəzarətin aparılmasının vahid norma, standart və qaydalarının hazırlanmamasını, nəzarət orqanları
üçün kadr hazırlığının qənaətbəxş olmamasını və sairəni aid etmək olar.
Qeyd etdiyimiz təşkilati-struktur məsələlərin vaxtında həllindən, nəzarətin hüquqi və təskilati
strukturunun təkmilləşdirilməsindən, elmi tədqiqatların nəticələrinin uğurlu tətbiqindən dövlət
maliyyə nəzarətinin vahid və effektiv sisteminin qurulması və fəaliyyəti, eləcə də bütövlükdə dövlətin
uğurlu iqtisadi siyasəti bilavasitə asılıdır.

Ədəbiyyat siyahısı
1.
“Azərbaycanda maliyyə nəzarəti və audit” elmi-praktik konfransın materialları –
Azərnəşr, 1999.
2.
“Audit. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti” – Bakı, Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
Nəşriyyatı, 2001.
3.
“Maliyyə nəzarəti” – Bəybala Xankişiyev, 2002.
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Bank işində risklərin mahiyyəti, təsnifatı və azaldılması yolları.
Qasımov Bəhmən İlham oğlu.
İxtisas: “Bank işi” Qrup 404 MS
Bankın fəaliyyəti istər tənzimləyici, suveren reytinq təşkilatları və müstəqil auditorlar, potensial
müştərilər, istərsə də bankın daxili menecmenti tərəfindən təhlil edilərkən ilk növbədə bankın cari
gəlirliliyi və riskləri təhlil edilir. Risk dedikdə dəyər ifadəsi olan və ya dəyər kəsb edən əşyanın,
gəlirin, vaxtın və.s itirilməsi başa düşülür. Zərər adlanan bu itkilər gözlənilməz hadisələrin baş
verməsi və yaxud da gözlənilən hadisələrin baş verməməsi səbəbindən yarana bilər.
“ Bank riski” dedikdə bankların həyata keçirdiyi bank əməliyyatlarının spesifikliyindən irəli gələn
itkilər təhlükəsi başa düşülür. Bank riskləri baş verməsinin təbiəti, onu əmələ gətirən amillər, riskin
nəticələri və.s kateqoriylar üzrə təsnifləşdirilir.
Baş verməsinin təbiətindən asılı olaraq risklər : subyektiv və obyektiv təbiətli risklərə ayrılır. Riskin
müəyyən altеrnativlərin sеçimi və оnların nəticəsinin еhtimalını hеsablamaq mümkündürsə bu riskin
subyеktiv təbiətini göstərir. Obyektiv risk isə onun nəticəsinin qəbul edilib edilməməsindən,
araşdırılmasından və rədd edilməsindən asılı olmayaraq obyektiv şəkildə mövcud olan risklərdir.
Bank riskləri onu əmələ gətirən amillər üzrə isə: endogen amillər (bankın fəaliyyətinin
mikromühiti) və ekzogen amillərə (bankın fəaliyyətinin makromühiti-siyasi qeyri sabitlik, maliyyə
bazarının və milli valyutanın qeyri-dayanıqlığı, inflyasiya və.s) ayrılır.
Nəticələrindən asılı olaraq bank riskləri: xalis risklər (yalnız mənfi və ya “0” (sıfır) nəticə almaq
mümkünlüyü) və spekulyativ risklərə (həm mənfi, həm də müsbət nəticələr almaq mümkünlüyü)
bölünür.
Bankın fəalyyəti zamanı yaranan riskləri aşağıdakı 6 qrup risklərdə birləşdirmək olar:
1. Kredit riski borcalanların bank qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirə bilməməsi və ya
lazımınca yerinə yetirə bilməməsi hallarında meydana çıxır və bu risk bankın “toksik”
aktivlərinin artmasına, ümumi aktivlərinin isə azalmasına səbəb olur. Kredit riskləri bankı
muflis olmağa qədər apara bilər.
2. Bazar riski bazarın digər iştirakçıları ilə rəqabət, səhm kapitalı bazarında qiymət
dəyişmələri, xarici və yerli valyutada baş verən dəyər dəyişmələri(devalvasiya, revalvasiya)
və iqtisadiyyatın sahələrində əmtəə və xidmətlərin qiymət dəyişmələri nəticəsində yaranır.
Bazar riski özü də 4 hissədən ibarətdir:
Faiz dərəcəsi riski. Bu risk faiz dərəcəsində baş verən dəyişikliklərlə əlaqədar yaranır.
Əsasən bankın yerləşdirdiyi uzunmüddətli aktivləri daha çox faiz dərəcəsi riski daşıyırlar,
çünki faiz dərəcələrində baş verən dəyişiklikləri bu aktivlərə tətbiq etmək mümkün olmur.
Kapital riski səhm bazarında qiymətlərin dəyərdən düşməsi bankın kapitalını aşağı salır.
Məzənnə riski. Məzənnə riski milli valyutanın xarici valyutalara nəzərən dəyər
dəyişiklikləri zamanı ortaya çıxır. Buna devalvasiyanı misal göstərə bilərik.
Mal və əmtəə riski. İqtisadiyyatın müxtəlif sektorlarında əmtəə və xidmətlərin qiymətində
baş verən dəyişiklər banklara birbaşa təsir edə bilər, belə ki, bankın iqtisadiyyatın müxtəlif
sahələrinə yatırdığı investisiyalar, eləcə də, verdiyi biznes kreditlərinin geri ödənilməsi
qiymət dıyişikliklərindən olduqca təsirlənir.
3.Əməliyyat riski bankın gündəlik cari fəaliyyətində bank əməkdaşlarının səriştəsizliyi və
yanlış qərarları, informasiya texnologiyalarında baş verən problemlər və s. nəticəsində
yaranan risklərdir.
4.Likvidlik riski isə bankın gündəlik əməliyyatlarını həyata keçirmək üçün nağd vəsaitinin
çatışmamasıdır.Həmin nağd vəsaitlər ki, banka gündəlik fəaliyyəti zamanı depozit sahibləri
qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirmək, yeni kreditlərin verilməsi, həmçinin balansarxası
öhdəliklərinin balans aktivinə çevrilməsi zərurəti yarandıqda və.s zamanı zəruri olaraq lazım
olur.
347

5.Biznes riski bankın uzunmüddətli biznes strategiyası ilə bağlı riskdir. Belə ki bank
uzunmüddətli biznes strategiyasını bazarın çağırışlarına uyğun seçməlidir. Biznes riski adətən
bankın yanlış strategiya seçməsi ilə əlaqədar olur. Bəzi hallarda qısamüddətli effektiv
strategiya uzunmüddətli dövr üçün effektli olmaya bilər. Bu risk strateji risk də adlandırılır.
6.Reputasiya(imic) riski bankın ictimai etibarını itirməsi riskidir. Bu zaman bankın imici
zədələnir və ictimaiyyətin banka olan etimadı azalır. Bank sektorunda reputasiya riski sistem
xarakteri daşıyır. Belə ki, sektorun hər hansı bir iştirakçısının imici zədələndikdə bu özünü
sektorun digər iştirakçılarının da fəaliyyətində göstərə bilir.
Bank sisteminin ümumi etibarlığını və dayanıqlığını təmin etmək və baş verə biləcək
risklərin qarşısının alınması üçün tənzimləyici bazar iştirakçıları üçün iqtisadi, məcburi,
maksimal və minimal normalar təyin edir. Bu normalara mümkün zərərin ödənilməsi üçün adi
və məqsədli ehtiyyat normalarının müəyyən edilməsi, açıq valyuta mövqeyinin gözlənilməsi,
bankın 1-ci dərəcəli və məcmu kapitalının adekvatlıq əmsallarına dair tələblər, bir borcalan
və biri ilə əlaqəli borcalanlar qrupu ilə aparılan əməliyyatların maksimal həddinin müəyyən
olunması, banka aidiyyəti olan şəxslərlə aparılan əməliyyatlar üzrə normalar və.s, göstərmək
olar.
Banklar baş verəcək riskləri təhlil edərək, qarşılaşacağı risklərə alternativ olaraq özünün
risklərin idarə edilməsi mexanizmini yaratmalıdır. Hər bir bankın tərkibində Risklərin idarə
edilməsi Komitəsi yaradılmalıdır. Risklərin idarə edilməsi Komitəsi Müşahidə Şurasına tabe
olmadan, risklərin idarə edilməsi sahəsində qərarların qəbul edilməsində müstəqildir.
Risklərin idarə edilməsi komitəsinin sədri eyni zamanda bankın digər komitələrinin də üzvü
olmalıdır və bankın məcmu katitalınınn1%-dən artıq aparılan əməliyyatların hər biri üçün
veto hüququ saxlanılmaqla səsvermə hüququna malik olmalıdır. Risklərin İdarə edilməsi
Komitəsinin fəaliyyətinə əməliyyat dəstəyi göstərmək üçün Risklərin idarə edilməsi bölməsi
yaradılmalıdır.Risklərin idarə edilməsi Komitəsi və struktur bölməsi qarşılıqlı şəkildə
fəaliyyət göstərərək, aparılan bankdaxili əməliyyatlar üzrə normalar müəyyən etməli,
risklərin iyerarxik şəkildə bölüşdürülməsini təmin etməli, baş verə biləcək riskləri düzgün
qiymətləndirməli, müxtəlif risk ssenarilər üzrə şokları tətbiq edərək mütəmadi stress testlər
keçirməli, bankın risk xəritəsini hazırlamalı, həmçinin strateji hədəflərə nail olmaq üçün
düzgün prudensial hesabatlıq sistemi yaratmalıdır.
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Gömrük nəzarətinin dövlət maliyyə nəzarəti sistemində yeri və rolu
Səfərova Leyla Zaur qızı
Odlar Yurdu Universiteti
leylasafarova26@gmail.com
Maliyyənin nəzarət funksiyasının reallaşması forması maliyyə nəzarəti hesab edilir.O,maliyyə
nəzarətinin məzmununu və təyinatını müəyyən edir.Nəzarətin məzmunu,istiqaməti məhsuldar
qüvvələrin inkişaf səviyyəsindən və cəmiyyətin istehsal münasibətlərindən asılı olaraq
dəyişir.Maliyyə nəzarəti- xüsusi forma və üsul tətbiq etməklə təsərrufat və idarəetmə obyektlərinin
maliyyə fəaliyyətinin və onunla bagli əməliyyatların yoxlanılması məcmusundan ibarətdir.Maliyyə
nəzarəti həyata keçirmək üçün yüksək ixtisaslı mütəxəssislərdən ibarət kompletləşdirilmiş xüsusi
nəzarət təşkilatları və ya qrupları yaradılır.Onların hüquq və vəzifələri qüvvədə olan qanunlara uyğun
olaraq müəyyən edilir.
Maliyyə nəzarəti-nəzarətin xüsusi sahəsi olub dəyər dərəcəsində istifadəsi ilə əlaqəli , məqsədəuyğun
istiqamətdə müəyyən tətbiq sahəsinə malikdir.Maliyyə nəzarəti sistemi maliyyənin spesifik
mexanizmi ilə vasitəsilə reallaşdırılan maliyyə nəzarətinin obyekti ilə əlaqədar idarə edilən,nəzarət
edən və nəzarət edilən subyektlərin qarşılıqlı əlaqəsidir.
Maliyyə nəzarəti yoxlama,təftiş,təhlil və s.üsul və metodlarla aparılır.Nəzarət maliyyə-təsərrüfat
faəliyyətinə aid ayrı-ayrı sənədlər,balans,hesabat və məxaric məlumatları əsasında aparılır.Yoxlama
zamanı maliyyə intizamının pozulması üzə çıxarılır və bu cür mənfi halların aradan qaldırılması üçün
tədbirlər nəzərdə tutulur.
Maliyyə nəzarətinin həyata keçirilməsi sahəsindən asılı olaraq bir neçə növləri vardır :
1.Büdcə
2.Gömrük
3.Valyuta
4.vergi
5.sığorta
6.pul dövriyyəsi
Gömrük orqanı – maliyyə nəzarəti üçün operativ orqan hesab edilir.Gömrük idarəsi eyni zamanda
müəssisə və təşkilatların təşkilati-hüquqi forma və tabeçiliyindən asılı olmayaraq maliyyə nəzarətinin
yoxlanmasını təmin edir.Cəlb olunacaq mənfəətin azaldılmasına yol verməmək məqsədilə onun
düzgünlüyünü yoxlayır,bütün obyektləri və həmçinin vergiyə cəlb olunmağa real imkanı olan
obyektləri qeydə alır.
Əmtəə-pul münasibətinin inkişafı nülkiyyətin müxtəlif formasını əmələ gətirir,maliyyə bazarının
meydana gəlməsinə şərait yaradır.Bu da maliyyə nəzarətinin gələcək inkişaf istiqamətlərinin yeni
formalarını müəyyən edir.
Müasir şəraitdə maliyyə nəzarəti aparılan zaman müasir hesablama texnikasından,iqtisadi norma və
normarivlərdən geniş istifadə olunur.
Gömrük orqanı tərəfindən iki və daha çox auditorun səlahiyyətinə aid məsələləriəhatə edən nəzarət
tədbirləri üzrə vahid proqram hazırlanır.Nəzarət tədbirlərinin proqramları habelə onlara edilən
dəyişikliklər müəyən edilmiş qaydada təsdiq edilir.
Gömrük orqanı tərəfindən maliyyə-büdcə ekspertizası çərçivəsində keçirilən nəzarət tədbirlərinin
keçirilməsinə dövlət hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələri,habelə müqavilələr əsasında müstəqil
auditorlar və ayrı-ayrı mütəxəssislər cəlb oluna bilər.
Gömrük orqanı tərəfindən aparılan nəzarət tədbirinin proqramı aşağıdakıları əhatə edir:
- Nəzarət tədbirinin keçirilməsinin əsası
- Keçirilən tədbirin məqsədi və predmeti
- Yoxlanılan qurumların siyahısı
- Yoxlama qrupunun tərkibi
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Nəzarət tədbirinin başlanması və başa çatdırılması müddətləri
Nəzarət tədbiri ilə əhatə olunan dövr

Gömrük nəzarəti,onun həyata keçirilməsinin qayda və metodlarının məcmusudur.Bu metodlardan
aşağıdakıları göstərmək olar :
- Mal və nəqliyyat vasitələri gömrük məntəqəsinə gətirilərkən həyata keçirilən adi gömrük
nəzarəti
- Nəqliyyat vasitəsinin hərəkəti zamanı həyata keçirilən gömrük nəzarəti
- Gömrük nəzarətinin müəyyən formalarından azad etmə halları istisna olmaqla nəzarətin
bütün formalarından istifadə olunduğu tam nəzarət
- Seçmə gömrük nəzarəti
Gömrük nəzarəti həyata keçirilərkən,insanların həyat və sağlamlığı,heyvanlar və bitkilər üçün
təhlükəsiz olan,həmçinin mallara və nəqliyyat vasitələrinə zərər vurmayan texniki vasitələr tətbiq
edilə bilər.

Ədəbiyyat
1.Azərbaycan Respublikasının Gömrük kodeksi
2.“Maliyyə və uçot” jurnalı
3.Azərbaycan Respublikasının Gömrük məcəlləsi
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Теоретические аспекты современных информационных технологий в
экономических системах
Масимзаде Шахла Агагусейин кызы
Одлар Юрду Университети
Современный этап развития экономических систем базируется на внедрении новых информационных технологий. В настоящее время категория «информация» представляетсобойодин
из главных, значимых факторов, который определяет развитие технологии и ресурсов в
экономических системах. Поэтому, важно понимание не только взаимосвязи развития
индустрии информации, компьютеризации, ИТ с процессом информатизации, но и
определение уровня и степени влияния процессаинформатизациинасферууправления
экономическими системами, включая и предприятия.
Специфика процесса управления основывается в его информационной среде. Организация
реализации принятых решений проводится через систему методов воздействия на персонал с
применением информации о ходе реализации принятых решении. Чем выше достоверность
информации, находящаяся в рамкахсистемы управления, чем емко она выражает современное
состояние и взаимосвязи в объекте управления, тем доказательно поставленные цели и
реальные меры, направленные на их выполнение. [48, с. 58-67].
Информация как компонент управления и предмет управленческого труда должна обеспечить
эффективное представлениеозадачахисостоянии объекта и субъекта систем и обеспечить
разработку реальных моделей желаемого их положения.
В современных условиях распределение информации в информационной сфере экономики
невозможно представитьбезновых ИТ. На сегодняшний день информационныетехнологии
превратились в обособленный и доходный видбизнеса, который направлен на удовлетворение
разнообразных информационных потребностей широкого круга клиентов.
Применение современных ИТ обеспечивает быстрое подключениеклюбымэлектронным
информационныммассивам, поступающим из страновых, региональных и национальных ИС
и использование их в интересах успешного ведения бизнеса. Именно быстрому развитию
новейших ИТ, в настоящее время не толькопоявилсяоткрытый доступк международному
потоку экономической финансовой, НТИ, но и стала реальной возможность построения
глобального бизнеса в сети Интернет.
Всеактивнее всвоейдеятельности промышленные предприятия начинаютиспользовать
ресурсы Интернет. Глобальная информационная сеть прониклапрактически во все сферы
экономикии бизнеса. В Интернете создается новая система глобальной коммерции, в которой
продавцы, покупатели и посредники оказываются объединенным и вторговые корпорации.
Интернет можно характеризовать как новую систему, являющуюся одновременно и
важнейшим глобальным электронным рынком.
Каждому промышленному предприятию в процессе своей деятельности приходится
сталкиваться с огромнымипотоками информации: мировой, экономической, конкурентной,
технологической, рыночной, коммерческой и др. При этом из множества потоков информации
следует выбратьто, что соответствует поставленнымцелям. Достоверная информация
делаетдействия менеджеров различных сфер экономики целена правленными и эффективными, издесь важнейшая роль принадлежит эффективному применению информационных
технологий.
Цель функционирования ИТ –производство с помощью современной
ВТ информации,
предназначенной для ее диагностикии принятия на этой основе управленческих решений.
В целом ИТ решает следующие задачи:
- сбор данныхили первичной информации;
- обработка данных и получение результатов информации;
- передача результатов информации пользователю для принятия на ееоснове решений.
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Всовременныхусловиях ИТ имеют стратегическое значение для развития общества в целом,
что объясняется следующим:
- способствует активизироватьиэффективно применять информационные ресурсы;
- оптимизирует и автоматизирует информационные процессы;
информационные
процессы
выступаютэлементами
других
более
сложных
производственных или же коммерческих процессов;
- обеспечивают информационное взаимодействия между людьми;
- занимают основное местовпроцессеинтеллектуализацииобщества;
- играют ключевую роль также и в процессах получения и накопления новых знаний;
Современная ИТ не может существовать отдельно от технической среды, т.е. от базовой ИТ,
под которой понимают аппаратные средства, предназначенные для организации процесса
переработки данных, а также аппаратные средства, предназначенные для организации связи и
передачи данных.
В последние годы в экономической литературе появилось понятиепредметной технологии, по
которой понимается последовательность технологических этапов по преобразованию
первичной информации в результатную в определенной предметной области, независящая от
использования средств ВТ и ИТ.
В настоящее время выделяют обеспечивающие и функциональные технологии.
Обеспечивающие ИТ - это технологии обработки информации, которые могут использоваться
как инструментарий в различных предметных областях для решения различных задач.
Функциональная ИТ - такая модификация обеспечивающих ИТ, при которой
реализуетсякакая-либоизпредметных технологий. Следовательно, функциональная ИТ
образуетготовыйпрограммный продукт, предназначенный для автоматизации задач в
определенной предметной области и заданной технической среде.
В зависимости от вида обрабатываемой информации, ИТ направлены: обработку данных;
обработкутекстовойинформации;
обработку
графики;
обработку
анимации,
видеоизображения, звука; обработку знаний.
В современных условиях ИТ могут создавать интегрированные системы, включающие
обработку многих типов информации. Отсюда, экономическиезадачи,характеризуются
следующими свойствами: алгоритм решения задачи полностью формализован; имеется
большой объем входных и выходных данных; расчет выполняется для основных записей
входных файлов; требуется значительно времени для решения задачи, что обусловлено
большими объемами данных; имеется жесткийрегламентобработкиинформации.
При применении современных ИТ в предприятие преследуетдве взаимосвязанные цели:
уменьшение расходов в предприятии; рост отдачи, повышение производительности труда.
По мнению О.В.Васюхина все это претворяется в жизнь за счет использования специфики ИТ,
которая проявляется в следующих направлениях.
А. Рост производительности труда: имеет отношение к скорости, стоимости и качеству
выполнения сложных задач.
В. Возрастание конкурентоспособности бизнеса: возможнопутем фиксирования информацию
о еженедельных поставках и возврате продукции от каждого продавца.
С.Интегрирование финансовой информации: менеджер пытается оценить работу фирмы,он
может столкнуться с разными оценками менеджеров по одной и той же проблеме.
D. Ускоренное обслуживание заказов: в современных ИТ для фирм заказ проживает всю свою
жизнь - от момента появления и до той минуты, когда товар отгружается клиенту, а
бухгалтерия выписывает ему счет.
Е. Унификация и ускорениепроцессапроизводства: крупные промышленные предприятия,
особенно нацеленные на приобретения и слияния, часто обнаруживают, что многочисленные
их подразделения делают одно и то же, используя разные методы и разные компьютерные
системы.
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К. Оптимизация складских запасов: ИТ способствуют тому, что производственный процесс
протекает регламентировано, улучшается процесс исполнения заказа внутри предприятиятеперь может запасать меньше сырья, необходимого для производства продукта, и
хранить меньше готовой продукции на складах.
L.Унификация информации по персоналу: в предприятиях с большим количеством различных
бизнес-единиц отделыкадров часто неимеют единойу нифицированной методики
отслеживания рабочего времени сотрудников и работысним.
ИС управления эффективно подходят для удовлетворения сходных информационных
потребностей персонала различных функциональных подсистем или иерархических уровне.
Следовательно, необходимость и актуальность автоматизации информационных процессов в
экономике заключается в следующем:своевременное ИТ, стремительноразвивающихся
товарных и финансовых рынков; увеличение потребностивразработках АСОИ и У;
дифференцируется и повышается количество и качество информационной продукции;
меняются методы и приемы коценке роли информации в современном обществе; повышаются
требования к содержанию и формам представления сведений; уменьшается время между
совершением коммерческих операций и их информационным отображением; ускоренные
темпы развития информатизации вмировом экономическом пространстве; превращение
деятельности поразработке и внедрению программных технологий в один из видов бизнеса.
В теоретическом аспекте важное место занимает использование классификационного подхода
ИТ. Так, например, ИТ классифицируются посовокупности признаков:по способу реализации
в ИС; традиционные,новые; по уровнюохвата задач управления: электронная обработка
данных, автоматизацияфункцийуправления, поддержкапринятиярешений; по типу реализуемых технологических операций выделяют работу:с текстовым редактором, с табличным
процессором, с графическимиобъектами; по виду пользовательскогоинтерфейса:пакетные,
диалоговые, сетевые; по способу построения сети: локальные, многоуровневые,
распределенные; по обслуживаемым предметнымобластям: аудит, финансы, налоговая
деятельность, страховаядеятельность и др.
- системныйинтерфейс – этонаборприемоввзаимодействияс компьютером;
-командный интерфейс - обеспечивает визуальность системного приглашения для ввода
команды;
- прикладнойинтерфейс – связансреализацией рядафункциональных ИТ.
Исследование теоретических аспектов ИТ свидетельствует о тесной связи с ИС. Они стали
важным механизмом во многих сферах деятельности. Многообразие задач, решаемых с
помощью ИС, привело к появлению различныхсистем, отличающихся принципами
построения и заложенными в них правилами обработки информации.
В целом, ИС - это взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых
для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели.
Одновременно рассматриваются:
- АИС, как комплекс информации, экономико-математических методовимоделей, технических
и программных средств;
- ЭИС, как комплекс внутреннихивнешнихпотоковинформацииэкономического объекта
методов, средств и персонала.
Состав ИС может быть представлена как совокупность обеспечивающих подсистем:
информационноеобеспечение; техническое и технологическое обеспечение; математическое
и программноеобеспечение; организационноеобеспечение; правовое обеспечение.
ИС также поддаются классификации: по виду хранимых данных ИС; по уровнюавтоматизации
информационных процессов в системе управления предприятием ИС; автоматизированные
ИС; похарактеру использования информации; по сфере применения.
В отдельных случаях классификация ИС осуществляется в зависимости от уровня управления:
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А. ИСоперативного уровня - поддерживают исполнителей, обрабатывая данные о сделках и
событиях.
В. ИС специалистов - поддерживают работу с данными и знаниями, повышают
продуктивность и производительность работы инженеров и проектировщиков.
С. ИСуровня менеджмента - используются работниками среднего управленческого звена для
мониторинга, контроля, принятиярешенийиадминистрирования.
Внастоящее время для автоматизации бизнеса стали применять ИС масштабапредприятиякорпоративные информационные системы (КИС), которые включают в себявесь цикл работ
отпланированиядеятельностидосбытапродукции.
Несколько иного подхода к информационным технологиям и информационным системам в
управлении предприятием придерживается А.Б.Анисифорова, которая считает, что
технологии, связанные с информационным обеспечением процессов управления, называют
новыми информационными технологиями, под такими технологиями понимают совокупность
современных форм, методов и средств автоматизации информационной деятельности в
различных сферах и, в первую очередь, в экономике и организационном управлении.
Основнойсоставляющей НИТ являются информационные и коммуникационные технологии.
Именно они служат связующим звеном в распространенииинформационных продуктов и
услуг для экономики, бизнеса и управления. ИКТ определяют методы использования ВТи
систем связи для создания, сбора, хранения, поиска, передачи и обработки информации. [33,
с. 6-9].
Информационная система - это система сбора, хранения, накопления, поиска и передачи
информации, применяемой в процессе управления или принятия решений. Экономическая
информационная системапредставляет собой совокупность внутренних и внешних потоков
информации экономического объекта, методов, средств, специалистов, участвующих в
процессах сбора, хранения, обработки, поиска и выдачи необходимой информации,
предназначенной для выполнения функций управления.
Автоматизированная информационная система представляет собой совокупность
информации, экономико-математических методов и моделей, аппаратно-программных,
организационных, технических средств и специалистов. Она предназначена для сбора,
хранения, обработки и поиска информации, необходимой для управления предприятием и
удовлетворения потребности пользователей в этой информации и опирается на использование
современных информационно-технологических решений.
Формирование и эксплуатация таких систем способствует значительному повышению
качества управления за счет эффективного использования информационных ресурсов
фирмы.АИС могут обслуживать как предприятие в целом, так и отдельные функции или
задачи управления. Это означает, что перед руководителями фирм встает вопрос о том, насколько могут быть эффективны данные системы и какой эффект они могутпринести бизнесу.
Для многих фирм ИТ не являются основной деятельностью, поэтому обслуживанием ИС
фирмы занимается ИТ-служба фирмы. Словом,основные задачи, стоящие перед современной
информационной службой, можно разделить: задачи, связанные с управлением бизнесом;
задачи, связанные с поддержкой и развитием бизнес-приложений;задачи, связанные с
развитием и обслуживанием информационной инфраструктуры.
Две последние группы вопросов можно отнести к традиционной сфере деятельности ИТслужбы. Однако последнее время происходит существенное изменение места и роли
информационной службы в системе управления предприятием. Задачи информационной
службы предприятия выходят за рамки чисто технических.
Отсюда, А.Б.Анисифорова делает вывод, что основные процессы информационной службы
направлены на решение следующих задач: стратегическое развитие информационной
инфраструктуры; планирование предоставления основных услуг; разработкуивнедрение
системы, включаяоценкурисковиуправление проектами; непосредственную эксплуатацию
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информационных ресурсов фирмы и поддержку его информационной инфраструктуры в
гибком состоянии.
Следовательно,эффективное функционирование информационной службы соответствие
информационной инфраструктуры фирмыего целям и задачам становится одним из
главныхфакторов эффективности бизнеса фирмы в целом.
В теоретическом аспекте вызывает интерес исследования А.В.Тебекина, который считает, что
характеристикауправленческой деятельности неразрывно связано с понятиями: информация,
функциональные структуры и цель. Кроме того, необходимо четкое понимание сущности
информационных процессов, относящихся к управлению, вопросов формализации целей, а
также изучение всего многообразия связей между организованностью и информацией. В
экономической литературе слабо разработаны методы количественного учета ценности
информации, а также определенных противоречий, которые могут играть в процессах
управления как позитивную, гак и негативную роль.
А.В.Тебекин считает, что любая фирма – это искусственная система, созданная с заданной
целью функционирования, - должно обеспечивать протекание определенных вещественноэнергетических процессов. Кроме того, этипроцессымогут осуществляться на базе
систематизированных процессов передачи, переработки и представления информации как
услуг управления, в которых происходит принятие решения, так и в исполнительные
механизмы, реализующие информацию принятия решения в мероприятиях, направленных на
достижение целей управления. [121, с. 277-278].
Системой управления все информационные процессы, значимые для обеспечения
производственной деятельности, объединяются, взаимодействуя в единое целое.
Информационный процесс -это связанная совокупность информационных операций,
осуществляемых определенными преобразователями.
Далее А.В.Тебекин представляет структуру информационных операций, которые образуют
информационные процессы (см. табл. № 1).
Таблица № 1
Состав и содержание информационных процессов и операций
№ Наименование операции Характеристика
п/п
1
Расчет
Оценка функций объекта управления
2

Учет

3
4
5
6
7

Целевой
Архивирование
Хранение
Дубликат
Отбор

8

Группировка

9
10
11

Выбор
Оценка
Диагностика

12

Идентификация

13

Временной

Запись в определенный момент на носитель в виде
данных
Целенаправленное изменение сведений
Дублирование данных в целях страховки
Сохранение данных в определенных условиях
Перенос данных на другой носитель
Обработка данных с целью отбора из них наиболее
ценных
Обособление данных соответствующих определенному
признаку
Ранжирование данных
Использование для методов обработки
Сравнительные информации с применением логикоматематических методов обработки
Поиск данных, отвечающих требованиям по
определенному признаку
Выдача в определенном интервале времени
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14
15

Формализация знания
Объединения

16

Принятие решения

17

Графическое

18
19
20
21

Прием
Передача
Создание документа
Производство документов

Превращение данных в знание
Структурный синтез данных, обработка с использованием методов комбинаторики
|применение знаний для диагностики и принятия
решения
Представление возможности визуального восприятия
сведений
Прием данных по информационным каналам связи
Передача данных но информационным каналам связи
Обработка данных и придание им формы документа
Производство документов для распространения

Структурно информационный процесс описывается через отношения между составляющими
его элементами -данными. В зависимости от уровня детализации информационными
элементами могут служить информационные операции или информационные процессы.
По мнению Н.П.Лыковой важное значение при финансовом анализе имеет рациональное
использование информационных технологий. Отмечается, что финансовый анализ позволяет
не только оценить финансовое состояние предприятия, нои спрогнозировать ее дальнейшее
развитие. Однако специалистам следует осторожно отнестись к определению показателей,
которые будут использоваться для оценки предприятия:их неправильный выбор может
привести к тому, что трудоемкий финансовый анализ не принесет фирме никакой пользы.
Финансовый анализ применяется как фирмой, так и внешними субъектами рынка при
осуществлении различных сделок. [89, с. 13-15].
Для оценок и финансового состояния фирмы следуетпривлекать квалифицированных
специалистов, что позволит повысить надежность оценки в глазах третьих лиц. В тактическом
плане финансовый анализ используется для: оценки финансового состояния фирмы;
установления ограничений при формировании планов и бюджетов; оценки прогнозируемых и
достигнутых результатов деятельности фирмы.Проведение финансового анализа крупных
компаний «вручную» не представляется эффективным, т.к. связано со значительными
временными и трудозатратами, вероятностью допуска неточностей в расчетахпри обработке
масштабных массивов информации. В настоящее время на рынке существует множество
программ, позволяющих автоматизировать процесс диагностикифинансового анализа. В
частности, «AuditExpert 4», «ИНЭК-Аналитик», «1С: Рарус: Финансовый анализ 1.1.»
Программа «1С-Рарус: Финансовый анализ 1.1» служит для: анализа показателей финансовохозяйственной деятельности фирмы,формирования произвольной отчетности в виде таблиц,
графиков и диаграмм. Данный программный продукт разработан средствами и методами
программы «1С: Предприятие» и представляет собой дополнение к конфигурации «Бухгалтерский учет». С помощью справочника финансовых показателей и на основании данных
финансового или управленческого учета формируются общепринятые и собственные
финансовые показатели любой сложности.
Программа «ИНЭК-АНАЛИТИК» существенно отличается от программных продуктов
аналогичного класса тем, что результатом работы с ним является и всесторонний финансовоэкономический анализ текущего состояния фирмы,и качественно подготовленный,
соответствующий требованиям ведущих международных финансовых организаций бизнесплан. Программный комплекс «ИНЭК-АНАЛИТИК» включая полностью возможности
программ «ИНЭК-АФСП» и «ИНЭК-АДП», дополнительно позволяет выполнить весь
комплекс работ по планированию деятельности фирм.
Программа «AuditExpert 4 Premium» - новое решение компании «Эксперт Системе» -развивает
возможности программы анализа финансового состояния предприятия AuditExpert и
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дополнительно к ним обеспечивает два важнейших для работы крупных компаний преимущества.
К основным преимуществам программы «AuditExpert 4 Premium» относятся: удобное и
наглядное ведение базы данных финансовой отчетности и результатов финансового анализа
компаний, входящих в группу; проведение финансового анализа консолидированной отчетности, без которой невозможно получить полное и целостное представление о финансовом
состоянии группы компаний, отправной точки принятия стратегических и оперативных
решений.
Конечной целью эффективного применения информационных технологий является
формирование управления экономической устойчивостью промышленного предприятия.
Концепция экономической устойчивости предприятия, использование системного и
коммерческогоподхода, позволяют выявить содержание подсистемы управления
экономической устойчивостью фирмы,но и решать задачу ее прогнозирования.
В.Н.Жиголова считает, что моделирование системы управления экономической
устойчивостью
промышленного
предприятия
представляет
собой
способ
взаиморасположения и взаимодействия его основных системообразующих элементов,
который обеспечивает рациональный способ их интеграции и дифференциации для
стимулирования процессов самоорганизации и обеспечения экономической устойчивости.
[66, с. 14-16].
В процессе моделирования необходимо отразить временность существования
самоорганизующихся структур, которые при изменении управляющих параметров могут
уступать место другим структурам, более устойчивым, которые на сформированной нами
модели представлены в виде самоорганизующихся диссипативных структур.
Специфика сформированной модели управления фирмой является сочетание процессов
организации и самоорганизации. Органическое единство этих процессов способствует
целенаправленному движению фирмыпо пути сохранения устойчивости функционирования и
развития.

XÜLASƏ
Məqalədə "Müasir müəssisələrdə İT tədqiqatının nəzəri və metodoloji əsasları", iqtisadi sistemlərdə
müasir İT-nin nəzəri aspektləri nəzərdən keçirilir; Sənaye müəssisələrinin ƏMT idarəetmə və
informasiya təhlükəsizliyinin müəyyən xüsusiyyətləri; Sənaye müəssisəsi İT-nin iqtisadi
səmərəliliyinin balanslaşdırılmış göstəricilər sisteminin sistemləşdirilməsi həyata keçirilmişdir.

SUMMARY
This articles on "Theoretical and methodological bases of IT research in modern enterprises",
theoretical aspects of modern IT in economic systems are considered; Identified features of EIS
management and information security of industrial enterprises; Systematization of the balanced
system of indicators of economic efficiency of IT of an industrial enterprise was carried out.
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Azərbaycan Respublikasında maliyyə nəzarəti və auditin təşkili problemləri
Vəliyev Murad Əliman oğlu
Odlar Yurdu Universiteti
Maliyyə nəzarəti – bütün səviyyələrdə icraedici və qanunvericilik hakimiyyət orqanlarının və
habelə xüsusi yaradılmış idarələrin müəyyən metod tətbiq etməklə bütün iqtisadi subyektlərin
(dövlətin, idarələrin, müəssisənin, təşkilatların) maliyyə fəaliyyətinə nəzarət etmək deməkdir. O,
özundə pul vəsaitləri fondlarının formalaşması və istifadəsi prosesində maliyyə-təsərrüfat
qanunvericiliyinə əməl edilməsinə nəzarəti, maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının iqtisadi
səmərəliliyini və çəkilən xərclərin məqsədəuyğunluğunun qiymətləndirilməsini birləşdirir.
Maliyyə nəzarəti - dəyər nəzarətidir. Buna görə də başqa nəzarət formalarından fərqli olaraq
o, ictimai təkrar istehsalın bütün sahəsinə tətbiq edilir və pul fondlarının bütün hərəkət prosesini əhatə
edir.
Maliyyə nəzarətinin təşkilinin konkret metodları və formaları iqtisadi kateqoriya kimi
maliyyəyə obyektiv surətdə aid olan nəzarət xüsusiyyətlərinin praktiki təcəssümündən ibarətdir.
Dövlətin maliyyə sistemi bütün növ pul fondlarını əhatə etdiyinə görə maliyyə nəzarəti də hərtərəfli
və çoxsəviyyəlidir.
Maliyyə nəzarəti istər dövlətin və onun idarələrinin, istərsə də bütün digər iqtisadi
subyektlərin mənafe və hüquqlarını təmin etməyə yönəldilmişdir. Maliyyə pozuntuları sanksiya və
cərimələr tətbiq etməyi tələb edir.
Dövlət maliyyə nəzarəti – dövlətin maliyyə siyasətini reallaşdırmağa, maliyyə sabitliyi üçün
şərait yaratmağa yönəldilmışdir. Bu hər şeydən əvvəl bütün səviyyələrdən olan büdcələrin və
büdcədənkənar fondların tərtibi, baxılması, icrası, dövlət müəssisələri, idarələri, banklar və maliyyə
korporasiyalarının maliyyə fəaliyyətinə nəzarət deməkdir. Dövlət tərəfindən iqtisadiyyatın qeyridövlət sektoruna nəzarəti onların yalnız vergi və digər məcburi tədiyələr daxil olmaqla dövlət
qarşısında pul öhdəliklərini yerinə yetirmək dairəsini, onlara ayrılmış büdcə yardımlarının,
kreditlərinin xərclənməsində qanunçuluğun, məqsədyönlülüyünün gözlənilməsində, habelə pul
hesablaşmalarının təşkilində, uçot hesabat işlərinin aparılmasında dövlət qaydalarına əməl edilməsini
təşkil edir.
Müəssisələrin fəaliyyətinə maliyyə nəzarətinə habelə kredit idarələri, səhmdarlar tərəfindən
nəzarət və daxili nəzarət də aid edilir. Buraya isə aiddir: pul resurslarının – xüsusi, borc alınmış və
cəlb edilmiş resursların səmərəliliyinin,həm də istifadə edilməsinin məqsədyönlülüyünü yoxlamaq,
faktiki maliyyə nəticələrinin təhlili və onun proqnozlaşdırılan müqayisəsinin, investisiya layihələrinin
nəticələrinin maliyyə cəhətdən qiymətləndirilməsi, maliyyə hesabatlarının düzgünlüyünə,
həqiqiliyinə, maliyyə vəziyyətinə və likvidliyinə nəzarət.
İri kommerisya strukturlarında maliyyə meneceri kapitalın bütün investisiyalaşdırılması
prosesinə nəzarət edir. Bu post “audit”adlanan proses özündə hər bir istehsal investisiya fəaliyyəti
mərhələsində faktiki maliyyə nəticələrini, biznes-planın maliyyə bölməsi proqnozları ilə
müqayisıəsini, onların uyğunsuzluğunun təhlili və səbəblərinin aradan qaldırılmasını, xərclərin aşağı
salınması, maliyyə proqnozlaşdırılması metodlarının yaxşılaşdırılması yollarının axtarılmasını əks
etdirir. Deməli, maliyyə nəzarəti maliyyəni idarə etməyin mühüm ünsürüdür. Bir qayda olaraq inkişaf
etmiş bazar iqtisadiyyatı ölkələrində maliyyə nəzarəti sistemi özündə aşağıdakı ünsürləri təqdim edir:
- bilavasitə parlamentə və ya ölkənin prezidentinə tabe olmaqla baş təftiş-auditor idarəsi
(hesab palata). Bu idarənin başlıca məqsədi dövlət vəsaitinin xərclənməsinə ümümi nəzarət etməkdir;
- vergilərin daxil olmasına nəzarət edən, hökumət və ya Maliyyə Nazirliyinə tabe olan vergi
idarəsi; - tabe olan idarələrdə yoxlama və təftiş aparan idarə tərkibində olan nəzarətedici strukturlar:
- hesabat sənədlərinin düzgünlüyünü və maliyyə əməliyyatlarının qanunçuluğunun
kommersiya əsasında yoxlanmasını həyata keçirən qeyri-dövlət nəzarət xidməti;
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- daxili nəzarət xidməti. Onun əsas məqsədi isə xərcləri aşağı salmaq və mənfəəti çoxaltmaq
yollarını axtarmaqdır.
Doxsanıncı illərin əvvəllərində Azərbaycanda iqtisadi və siyasi dəyişikliklər ölkədə fəaliyyət
göstərən maliyyə nəzarəti sisteminin köklü surətdə yenidən qurulmasına gətirib çıxartdı. Nəzarət
orqanları sistemi yenidən quruldu. Belə ki, xalq nəzarəti orqanları ləğv 5 edildi. Başda prezident
olmaqla yeni siyasi hakimiyyət sistemi-prezident nəzarəti meydana gəldi.
Maliyyə nəzarətininin yeni orqanları: Respublika Xəzinədarlığı, Baş Dövlət Vergi
Müfəttişliyi, Sığorta Nəzarəti orqanları yarandı. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin
strukturu yenidən quruldu, onun funksiyları xeyli dəyişildi.Auditor nəzarəti meydana gəldi. İctimaimaliyyə nəzarəti yeni forma aldı.
Bank sisteminin dövlətsizləşdirilməsi, kommersiya banklarının və digər kredit təşkilatlarının
meydana gəlməsi istər kommersiya bankları tərəfindən müəssisə-müştərinin maliyyə fəaliyyəti
üzərində,istərsə də kommersiya banklarının özlərinin fəaliyyəti üzərində Azərbaycan
Respublikasının Milli Bankı tərəfindən, habelə Milli Bankın öz fəaliyyəti üzərində qanunvericilik
orqanları tərəfindən, maliyyə nəzarətinin yeni metodlarının meydana gəlməsinə səbəb oldu.
Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində Azərbaycanda maliyyə nəzarətinin inkişafında yeni
meyllər və formalar meydana gəldi. Əgər planlı bölgü sistemində dövlət hakimiyyət orqanları və
idarələri, SSRİ Dövlət Bankı şöbələri və xüsusi yaradılmış nəzarət strukturları tərəfindən bütün
iqtisadi subyektlərin pul fondlarının hərəkətinə dövlət maliyyə nəzarəti üstünlük təşkil edirdisə,bazar
iqtisadiyyatına keçid şəraitində isə nəzarətin məzmunu və metodları ciddi dəyişikliyə məruz qalır. Bu
da dövlətin iqtisadiyyatda rolunun dəyişdirilməsi ilə əlaqədardır.
Dövlət maliyyə nəzarətinin dairəsi getdikcə məhdudlaşır. Ümumi daxili məhsulun hərəkətinin
dəyər nisbətinə, pul kütləsinə, dövlətin sərəncamına daxil olan pul vəsaitlərinin formalaşması və
istifadəsinə nəzarət də daxil olmaqla o, getdikcə daha çox makroiqtisadi proseslər dairəsində
təmərküzləşmiş olur. Bununla yanaşı auditor və sığorta firmaları, kreidt təşkilatları və.s tərəfindən
qeyri-dövlət maliyyə nəzarətinin fəaliyyət dairəsi xeyli genişlənir, onun forması və məzmunu dəyişir.
Sonrakı nəzarətdən qabaqcadan (ilkin) nəzarət doöru keçiddə müəyyən dəyişiklik baş verir.
Azərbaycanda demokratiyanın və parlamentizmin inkişafı, Milli məclisin deputatlarının
peşəkarlıqlarının artması, icra hakimiyyətinin maliyyə fəaliyyətinə daha ciddi nəzarət etməyə, dövlət
büdcəsi layihəsi və büdcədənkənar fondların təsdiqi zamanı vəsaitlərin məqsədyönlü və iqtisadi
cəhətdən səmərəli istifadə edilməsinin daha dərin təhlil 6 edilməsinə gətirib çıxarır. Buna həm də
səlahiyyətli hakimiyyət və xüsusi nəzarət orqanlarının yaradılması da kömək edir. Ayrı-ayrı
təsərrüfatçılıq subyekti səviyyəsində xüsusi məsləhətçi firmaları, investisiya banklarının, maliyyə
qurumlarını cəlb etməklə investisiya layihələrinin maliyyə yoxlamalarına diqqəti daha da gücləndirir.
Maliyyə nəzarətinini həyata keçirilməsində ölkədə mühasibat, büdcə və vergi uçotunun
beynəlxalq standartlara uygun təşkili mühüm rol oynayar. Hesabat sənədləri maliyyə nəzarətinin
başlıca obyekti hesab olunur.
Maliyyə nəzarətinin gələcək inkişafı, onun səmərəliliyi xeyli dərəcədə yeni konseptual və
qanunvericilik bazasının yaradılmasından asılıdır.Onlar nəzarəti demokratik dövlətə aid olan
keyfiyyətcə yeni səviyyədə keçirməyi təmin edir.
Qeyd olunanlar göstərir ki, Azərbaycanda maliyyə nəzarəti və audit təşkili problemləri
mövzusu aktualdır.

Ədəbiyyat siyahısı
1. “Hesablama Palatası haqqında” Azərbaycan Respublikasının 02.07.1999-cu il tarixli 700IQ
nömrəli.
2. “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, “Qanun”,1994.
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Ali təhsil sistemində elm və təhsil sintezinin yeni arxitekturası
i.e.d., prof. Zahid Fərrux Məmmədov
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin
“Elm ” şöbəsinin müdiri,
“Maliyyə və maliyyə insitutları işi” kafedrasının professoru

Giriş
Azərbaycanda Elmin inkişafi dövlət siyasətinin mühüm prioritet sahələrindən biridir və biliklərə
əsaslanan iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək məqsədilə fundamental elmlər üzrə tədqiqatları
genişləndirmək və fundamental elmlər üzrə araşdırmaların müasir tələblər səviyyəsinə çatdırılması
vəzifələri təsbit edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasında milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə strateji yol xeritesi Azərbaycanda
iqtisadi və sosial baxımdan daha səmərəli ali təhsil sisteminin formalaşdırılması prosesinə start
verildi.
Bunu nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə
– “ Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi təsdiq
edildi[daha geniş bax: 1, s.85-87].
Bunun üçün ali təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, qlobal təhsil məkanına inteqrasiyası, ali təhsilli
kadrlara tələbatın ödənilməsi, habelə ali təhsilin informasiya cəmiyyətinin və biliklərə əsaslanan
iqtisadiyyatın tələblərinə uyğunlaşdırılması istiqamətində islahatlar sürətləndiriləcəkdir.
Azərbaycan universitetləri məhz bu kontekstdə dünya təhsil xidmətləri bazarında rəqabətqabiliyyətli
brend universitet yaratmaqla yüksəkixtisaslı iqtisadçı və menecerlərin hazırlanması, fundamental və
tətbiqi elmi tədqiqatların aparılması, “biliklər iqtisadiyyatı” nın inkişafına və ölkəmizin sosial-iqtisadi
tərəqqisinə töhfələr verməyi hədəfləmişdir.
Bu məqsədə çatmağın əsas şərtlərindən biri, bunu dünya təcrübəsi də təsdiqləyir, tədris ilə ali məktəb
elminin sıx əlaqəsinin təmin olunması, elmi tədqiqatların daha yüksək səviyyəyə aparılması və
praktiki məsələlərin həllinə yönəldilməsidir.
“Elm, təhsil və innovasiya” üçbucağlı modelə keçid
Klassik (orta əsrlər) universitetllərində - Yeni bilik istehsal olunmur, elmi tədqiqat işləri aparılmır.
Keçmişin biliklərini qorumaq və ya kilsə doktrinlərini öyrətmək idi. Yorumladılar, müzakirə etdilər,
amma heç bir şey kəşf etmədilər.
W. Humbolt ( Berlin universitetinin təsiscisi Wilhelm) tipli universitetlərdə (Aydınlanma
universitetləri) –təhsilalanlarin düşüncələrində elmi nəzəri fikirlərin canlanması və düşüncələrində
elmin əsas qanunlarının diqqətə almaları mövzusunda onları cəsarətləndirmək üçün bu biliklərin necə
kəşf edildiyini örnəklərlə açıqlamaqdır. Humbold universitetləri milli dildə tədris və elmi tədqiqat
həyata keçirərək milli təşkilarlara dönüşdülər. Milliyyətçi bir çağda universitetlər bir qürur
mənbəyinə çevrildilər.
Avropada elmin ana mərkəzi universitetlər qəbul edilir. Universitetlərə professor- müəllim heyətinin
işə qəbulunda birinci göstərici elmi fəaliyyət olaraq qəbul edilir. Müəllimlik fəaliyyəti arzu olunandır,
lakin məcburi deyil. İlk növbədə sizin elmi çalışmalarınızız nəticələri olaraq diqqətə alınır. Elm
adamı universitetə qrant gətirir, məqalələr çap edir, beynəlxalq və yerli mükafatlar qazandırır, öz
fəaliyyətinə yeni-yeni tələbələ qazandırır və nəticədə universitetlərin reytinqinə təsir göstərir.
Qabaqcıl Avropa universitetlərində elmi tədqiqat aparmayan müəllim, elmi ictimaiyyətin üzvü olaraq
qəbul edilmir. Nəşr yoxdursa, deməli tədqiqat yoxdur. Elmi tədqiqat fəaliyyəti olmayan, universitet
akademik məsləyindən kənarlaşdırılır.
Ilk dəfə (1997), Çin rəsmiləri milli universitetlərin nədən dünyanın məhşur universitetlərindən elmitədqiqat sahəsində geri qalmalarının səbəb və nəticələrini təhlil etməyə və qiymətləndirməyə start
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verdi. Dünya üzrə universitetlərin reytinq sistemini Şanxay universiteti Ali Təhsil İnstitutu tətbiq
etməyə başladı.
2003-cü ildə İspaniyada universitetlərin reytinqini müəyyənləşdirmək üçün Wedometrics modeli
tətbiq edilməyə başlandı. Universitet saytında, onun elmi fəaliyyəti( kitablar, məqalələr və s.) və də
əks olunur. Universitet saytında biliyə əsaslanan məlumatlar yerləşdirilir və onların istifadə olunması
səviyyəsi ilə ölçülür.
2007-ci ildə Tayvanda Ali Təhsil şurası elmi fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üzrə reytinq sistemi
tətbiq etməyə başladı. Reytinq sistemində prioritet olaraq elmi əsərlər və elmi əsərlərə edilən
istinadlar əsas götürülür.
Sovet dönəmində təhsil sisteminin qarşısında duran əsas məqsəd dövlət struktur və əmək bazarında
tələb olunan kadr ehtiyacını qarşılamaq olaraq qəbul edilirdi.
Qərb universitetlərində isə yuxarıda sadalanan məqsədlərlə bərabər prioritet olaraq universitetlərin
elmi fəaliyyəti ön plana qoyulurdu. Bu nədənlə, uzun müddət Rusiya universitetləri Qərb
universitetlərindən elmi fəaliyyət sahəsində çox geridə qalmışdır.
Müasir dövrdə istənilən ölkənin iqtisadi inkişafı, onun vətəndaşlarının firavan yaşayışı ilk növbədə
elm və təhsilin inkişafı ilə bağlıdır. Bu nöqteyi nəzərdən təhsil sistemində fəaliyyət göstərən
alimlərimiz, təhsil alanlar və təhsil verənlər qarşısında birmənalı şəkildə yeni çağırışlar dayanır. Ali
təhsil müəssisələrinin qarşısında duran vəzifələrdən biri də innovativ layihələrin həyata keçirilməsi
üçün şərait və mühitin yaradılmasıdır. Bizneslə elmi ixtiraların görüş nöqtəsi üçün ən münbit və
müvafiq yer məhz universitet olmalıdır.
Modern ali məktəblərin məqsədi
Universitetlər elmi bilikləri öyrənmək arzusunda olanlara çatdıran və elmi araşdırmaları fasiləsiz
davam etdirən elmi mərkəzlərdir. XIX əsrdən etibarən, universitetlər daha çox araşdırmaya yönəlik
mərkəz vəziyyətinə keçdilər. Modern universitet həm tədqiqat, həm də tədris prossesini həyata
keçirən araşdırma müəssisələridirlər. Universitetlərdə bilik istehsal olunur və burada istehsal edilən
biliklər ictimaiyyətin hüquqi, sosial-iqtisadi qərarlarına ciddi təsir edir.
Universitetlər elmi bilikləri öyrənmək arzusunda olanlara çatdıran və elmi araşdırmaları fasiləsiz
davam etdirən elmi mərkəzlərdir. XIX əsrdən etibarən, universitetlər daha çox araşdırmaya yönəlik
mərkəz vəziyyətinə keçdilər. Modern universitet həm tədqiqat, həm də tədris prossesini həyata
keçirən araşdırma müəssisələridirlər.
Universitetlərdə bilik istehsal olunur və burada istehsal edilən biliklər ictimaiyyətin hüquqi, sosialiqtisadi qərarlarına ciddi təsirləri vardır.
Modern ali məktəblərin məqsədi öyrətmək deyil, öyrənmək olmalıdır. Öyrənməsini bilməyən ali
məktəblər, öyrədən müəssisə də ola bilməzlər, yəni özü öyrənməyən, başqasını öyrədə bilməsi
mümkünsüzdür və özəlliklə, ictimai elmlər sosial sifarişə çevik reaksiya verməlidir.
Modern universitetlər üç məqsəd naminə xidmət verməkdədirlər: Araşdırma yolu ilə bilik istehsal
etmək; Tədris yolu ilə gələcək nəsillərə bilik vermək və əmək bazarının ehtiyacına uyğun
mütəxəssislər hazırlamaqdır.
Modern universitetlərdə professor-müəllim heyəti 3 təməl parametrə cavab verməlidir: yaradıcı,
yenilikçi və təşəbbüskar. Ona görə də daim axtarışda olan insanlara geniş meydan və imkan verilməli,
yeni fikirlər və ideyalar, novator yanaşmalar dəstəklənməli və belə elm xadimlərinə universitet
rəhbərləri diqqətlə yanaşmaladırlar.
Ölkə iqtisadiyyatının davamlı inkişafını təmin etmək üçün bizə nailiyyətlərimizin dərin təhlili, yeni
təkliflər və yeni ideyalar lazımdır.
İctimai fənlərin tədrisində ciddi dəyişikliklərə gedilməsi məqsədəuyğundur. Tələbələrə uzun və
monoton mühazirə kursları yerinə, onları professorların tədqiqat fəaliyyətinə cəlb etməklə onların
gələcəkdə elmi tədqiqatlarına marağına stimul yaratmaq olar.
Bundan başqa, keçərsiz və abstrakt nəzəri biliklərlə tələbələri yormaq yerinə, onlara həyatda keçərli
nəzəri-praktiki bilikləri öyrətmək və anlatmaq gərəkir. Lazımsız və istifadə edilməyən bilikləri
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tələbələrə izah etmək həm vaxt itkisi, həm də yorucu bir prosesdir. Ümumiyyətlə, ictimai elmlər elmi
üçbucağa söykənir və «nəzəriyyə, ideologiya və texnologiya» əsaslandıqda cəmiyyətdə daha güclü
və keçərli olur.
Cəmiyyətdə nəzəri biliklər o zaman qəbul edilir ki, onun ideologiya və texnologiyası mövcuddur.
Nəzəriyyə – elmi-nəzəri ideyaya yönəlir, ideologiyada haraya doğru hərəkət etmək haqqında yol
xəritəsi verilir, texnologiyada isə bunu necə həyata keçirilməsi sualına cavab verilir.
Universitetlərdə nəzəri və praktiki biliklərini ictimaiyyətə axtara bilən və ictimai proseslərə fikirləri
ilə təsir edə bilən ekspert alimlərin yetişməsinə böyük ehtiyac var.
İctimai elmlər cəmiyyətdə baş verən proseslərin və dövlət-vətəndaş münasibətlərinin
əlaqələndirilməsini təmin etməlidir. O, elmimizi obyektiv istiqamətlərə yönəltməklə millətin düşünən
beyninə, insanlarımızın ictimai əxlaqının yüksəldilməsinə, bütünlükdə inkişafın aparıcı amilinə
çevrilməlidir.
Ali təhsil sistemində mövcüd problemlər
Sosial-siyasi elmlər sahəsində biliyə əsaslanan keyfiyyətli mütəxəssislərin hazırlığı məsələsi
universitetlər qarşısında mühüm vəzifə kimi qarşıya qoyulmuş və özəlliklə, dünya maliyyə
bazarlarının və xarici investisiya axınlarının istiqamətlərini təhlil edən elmi mərkəzlərin yaradılması
günün əsas tələblərindən biri olaraq qalır.
Əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, yaxın illərdə təhsildə, elmdə, ümumən intellektual sahələrdə
ciddi dönüş yaradılmalması nəzərdə tutulur və biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın qurulması prosesi
intensivləşməlidir.
Ali təhsil sistemində elm və təhsilin vəhdətində aşağıdakı problemlərin mövcudlügunu davam edir:
elmi-tədqiqatların nəticələri ali təhsilə zəif inteqrasiya olunur; ali təhsil müəssisələri şəbəkəsi təkmil
deyil; ali məktəblərin kadr potensialı və müəllimlərin ixtisasartırma təhsili müasir tələblərə cavab
vermir; ali məktəb tələbələri və məzunlarının hazırlıq səviyyəsi onların dünya təhsil məkanına çevik
inteqrasiyasına imkan vermir; ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və magistr proqramlarının
siyahılarının təsdiqindən xeyli müddət keçdiyinə görə onların yeniləşdirilməsinə ehtiyac duyulur;
istiqamətlər üzrə standartların yeniləşməsinə baxmayaraq, tədris planlarında hələ də lüzumsuz qeyriixtisas fənləri mövcuddur; bakalavr və magistratura pillələrində bir çox ixtisaslar üzrə dərsliklər
çatışmır, bəzən isə məzmunca köhnəlmiş ədəbiyyatdan istifadə edilir; magistr hazırlığının
məzmununa və səviyyəsinə qoyulan minimum dövlət tələblərinin strukturu təkmilləşdirilməli və buna
müvafiq istiqamətlər üzrə dövlət təhsil standartları hazırlanmalıdır; yeni pedaqoji təlim
texnologiyaları ləng işlənilir, mövcud texnologiyalar isə tədris prosesinə zəif tətbiq olunur; ali məktəb
müəllimlərinin peşəkarlıq səviyyəsini müəyyən edən mexanizm yaradılmamışdır; ali məktəb
kitabxanaları və onların təminatı günün tələblərinə cavab vermir, elektron kitabxanaların və
dərsliklərin yaradılması işi çox ləng aparılır[3].
Universitetlərdə «professor- müəllim heyətinin elmi fəaliyyətinin qiymətləndirmə sitemi».
Qərb Universitetlərində tələbələr tərəfindən «müəllimlərin qiymətləndirmə sitemi» tətbiq edilir. ABŞ
universitetlərində bu sistem 1920-ci ildən etibarən tətbiq edilir və bu sistemin 3 əsas funksiyası
mövcuddur:
İnformasiya funksiyası – tədris kurslarının keyfiyyətini xarakterizə edir, tədris prossesi, tədris kursları
və tələbələrin ixtisaslaşması mövzusunda dolğun məlumat hazırlanır və bu isə öz növbəsində
rektorata optimal qərarların hazırlanmasında yardımçı olur;
Motivasiya funksiyası – tələbələr tərəfindən müəllimlərin qiymətləndirilməsi haqqında açıq
informasiya məlumatı müəllimlərin öz üzərində daha da məsuliyyətlə işləməyə məcbur edir və dərsə
çox hazırlıqlı gəlməsinə yardımçı olur;
Stimullaşdırıcı funksiya isə ali məktəbin rəhbərliyi ilə müəllimlər arasında bağlanacaq müqaviləyə
təsir göstərir.
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Universitetlərdə elmi nəşrlər
Ölkədə elmin vəziyyətinin ən önəmli göstəricilərindən biri də keyfiyyətli elmi nəşrlərin yayımıdır.
Qloballaşma mühitində humanitar və ictimai elmlər sahəsində yeni vəzifələr müəyyənləşdirilir. Yeni
elmi istiqamətlərin sayının artımına parallel elmi-periodik nəşrlərin sayında da yüksəliş müşahidə
olunur və bu, yüksəlişə cavab olaraq müəllif, resenzent və jurnal redaktorları qarşısında ciddi tələb
və məsuliyyət qoyulur.
Azərbaycanda nəşr olunan elmi jurnallar qərb jurnallarının nəşr siyasətinin əsası qəbul edilə IMRAD
modelini yayım siyasətində tətbiq etməlidirlər. IMRAD modeli qoyulan suallara verilən doğru
cavabdır. Yəni, birinci sualda hansı problem araşdırılır? Cavab: introduction – giriş; ikinci sual
problem necə araşdırıldı? Cavab: elmi metod və üsullarla; ücüncü sual araşdırma prosesində nə
tapıldı? Cavab: results = nəticə; dördüncü sual - bunlar nə məna verir? Cavab: discussion = müzakirə.
Beləliklə, jurnalın əsas məqsədi yeni biliyə əsaslanan bilikləri istehsal etmək olmalıdır[4].
Lakin, elmi nəşrlərin qiymətləndirmə sistemi və müvafiq meyarlar dünya elmi tərəfindən, xüsusilə
də ISO (ABŞ-da İnstitute for Scientific Information), Rusiyada Ali Attestasiya Komissiyanın elmi
nəticələrinin dərc olunması qəbul etdiyi elm, nəşrlər və Rusiya İstinad İndeks İnstitutu və
Azərbaycanda isə Prezident yanında Ali Attestasiya Komissiyası müəyyən edir.

Universitetitetlərdə elm və təhsil vəhdətinin sintezində problemlər və çıxış
yolları
Azərbaycan alimləinin xaricdə tanınmasında təsiri olacaq məqalə və kitabların xarici dilə tərcüməsini
təşkil etmək;
Elm, təhsil və innovasiya formatlı ali məktəb inkişaf konsepsiyasını hazırlamaq məqsədi ilə «Təhsilelm-dövlət və iş dünyası ilə əməkdaşlıq» I-ci ümumrespublika forumunun keçirilməsi
məqsədəuyğundur;
Doktorluq pilləsində «elmi tədqiqatın nəzəri-əməli əsasları» fənninin tədirsinə başlanması vacibdir,
çünki araşdırma texnika və texnologiyasını bilmədən dissertasiya yazmaq mümkün deyil.
Elmi fəaliyyəti maliyyələşdirən qeyri-büdcə fondlarının, o cümlədən ianə və sponsorluq dəstəyinin
vacibliyi elmi-əməyin qiymətləndirilməsi sayəsində yeni qaydaların işlənib hazırlanması;
Təhsil və elmin mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün elm və təhsil təşkilatların fəaliyyətini
əlaqələndirən və tənzimləyən Şura – Prezident yanında elm şurasının yaradılması məqsədəuyğun
olardı;
Əhalinin iqtisadi və maliyyə cəhətdən marifləndirilməsi məqsədilə universitetlər nəzdində «xalq
məktəbləri» açılması məqsədəuyğun olardı;
Bundan başqa, universitetlərin elmi və tədris fəaliyyətində audit keçirilməli və auditin nəticəsi olaraq
elmi-tədqiqat fəaliyyəti olmayan kafedralar, labarotoriyalar ləğv olunmalıdır;
İctimai fənlərin tədrisində ciddi dəyişikliklərə gedilməsi məqsədəuyğundur. Tələbələrə uzun və
monoton mühazirə kursları yerinə, onları professorların tədqiqat fəaliyyətinə cəlb etmək və gələcəkdə
onlarda elmi tədqiqata stimul yaratmaq olar. Bundan başqa, keçərsiz və abstrakt nəzəri bilikləri,
tələbləri yormaq yerinə, onları həyatda keçərli nəzəri-praktiki bilikləri öyrətmək və anlatmaq,
lazımsız və istifadə edilməyən bilikləri izah etmək həm vaxt itkisi, həm də yorucu bir prosesdir.
Ümumiyyətlə, ictimai elmlər elmi üçbucağa söykənir və «nəzəriyyə, ideologiya və texnologiya»
əsaslandıqda cəmiyyətdə daha güclü və keçərli olur;
Xarici ölkələrdə maraq doğuracaq Azərbaycanda yayımlanan elmi əsərlərin xarici dillərə tərcüməsi
məqsədəuyğun olardı;
Tədris planı və tədris proqramları elmin tələblərinə uyğun olaraq tərtib edilməlidir;
Beynalxalq nüfüzlü jurnallarda tələb edilən IMRAD modelini (İntroduction – giriş, methods – metod,
Results – nəticələr və discussion - müzakirə) azərbaycan elmi nəşrlərində tətbiqinin vacibliyini;
Jurnalların müəyyən edilmiş strateji məqsədinə uyğun nəşr siyasətləri və güvənli və etibarlı redaksiya
şura və heyətləri olmalı; Nəşrlərin redaksiya şura və heyətlərinə elmlər doktorları rəhbərlik etməlidi
və redaksiya şura və heyətlərində jurnalın profilinə uyğun elmlər doktorları yer almalıdır;
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Elmi nəşrlərin monitorinq mərkəzi yarıdılır;
Akademik tənqid mədəniyyəti inkişaf etdirilməlidir;
Rusiyada Elmi istinad indeksi sisteminə bənzər layihənin hazırlanması;
Biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək məqsədilə əsas görüləcək işlər aşağıdakılar
olmalıdır: İqtisadi və institusional sistemin adekvatlığını təmin etmək; insan kapitalının
formalaşmasını təmin edən güclü sosial bazanın təminatı; dinamik informasiya infrastrukturası və
informasiyanın geniş kütləyə çatdırılmasını təmin edən səmərəli milli sistemin təsisatı.
Qərb Universitetlərinə elmi tədqiqat üçün ezam olunanlar və ya təhsil almağa gedənlərə bəzi hallarda
məcburi qaydada gəldikləri ölkələrin iqtisadiyyatını araşdırmağa məcbur edirlər. Halbuki, məqsəd,
getdikləri ölkələrin təcrübəsini öyrənib milli ölkələrdə istifadəsini tətbiq etmək olmalıdır.
Universitetlərdə bəzi alimlər yaxşı idarəçi olduqları halda, elmi fəaliyyətdə liderlikdə geri qalırlar.
Universitet məzunlarının Universitetin elmi fəaliyyətində iştirakının zəif olması.
Azərbaycan elminin fəaliyyətini gücləndirmək məqsədilə, azərbaycan alimlərini beynəlxalq elm
ictimaiyyətinə tanıtdırmaq məqsədilə, dünya təcrübəsini rəhbər tutaraq, Azərbaycanda Elmi İstinad
İnstitutunun təsis olunmasını məqsədəuyğun hesab edirik.
Nəzərə alsaq ki, bu gün Universitetlərin reytinqləri üzrə və nəinki Universitetlərin reytinqləri ölkə
iqtisadiyyatının investisiya mühitinə, ölkənin güclənməsinə, ölkənin tanıtımına xidmət edir,
Professor-müəllim heyətinin elmi tədqiqat fəaliyyətini yüksəldilməsi məqsədilə dərs yükünün
azaldılması nəzərə alınsın.
Dünya təcrübəsində elmi-pedoqoji fəaliyyətin bir neçə təsnifatı aparılır. Bizdə də dünya ölkələrinin
təcrübəsinə uyğun təsnifat aparılmalıdır: lektor, tədqiqatçı, ekspert.
“Elmi tədqiqatın əsasları” fənninin bakalav piləsində tədris olunması vacibdir.
2020-ci ildə Azərbaycan iqtisadi və siyasi cəhətdən inkişaf etmiş, rəqabət qabiliyyətli ölkə olması
nəzərdə tutulur. Göstərilən məqsədə çatmaq üçün Azərbaycanda yeni bilik və texnologiyaların
istifadəsini, mənimsənilməsini və yayılmasını təmin edən milli elmi-innovasiya universitetin
varlığına bağlıdır.
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BEYNƏLXALQ İQTİSADİYYATIN DAYANIQSIZLIĞI ŞƏRAİTİNDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İQTİSADİ TƏHLÜKƏSİZLİYİ
PROBLEMLƏRİ
Aslanov Tuqay Aslan oğlu
Odlar Yurdu Universiteti
Hal-hazırda dövlətin iqtisadi təhlükəsizli-yi problemlərinin tədqiq olunması həm nəzəri-metodoloji,
həm də metodik planda zəif öyrənilmiş məsələ olaraq qalır. Təkcə yaxın zamanlarda suverenlik əldə
edən ölkələr deyil, həm də Avropa İttifaqının tərkibində olan xeyli sayda ölkələr də daxil olmaqla,
inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatına malik olan dövlətlər də bu problemlərin nəticələri ilə üzləşirlər.
Əsas səbəb, təkcə ölkə daxilində baş verən iqtisadi proseslərlə bağlı deyil, həm də müxtəlif böhranlı
vəziyyətlərin səbəbindən beynəlxalq iqtisadiyyatın inkişafında yaranan qeyri-sabitliklə əlaqədardır.
İki neqativ amilin – neftin qiymətinin aşağı enməsinin və konversiya edilən valyutanın kursunun
kəskin şəkildə dəyişməsinin eyni zamanda göstərdiyi təsir nəticəsində tədiyyə balansının azalması
baş verərkən, Azərbaycan Respublikası da bir sıra çətinliklərlə qarşılaşmışdır. Qeyd edək ki, neftin
qiymətinin enməsinin tədqiq olunan ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinə təsiri kifayət qədər güclü olsa
da, iqtisadi təhlükəsizliyin müasir konsepsiyalarının şərtləri ilə digər amillərin rolunu və təsirini
qiymətləndirmək xeyli çətindir.
Ona görə də dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin metodoloji və metodik təminatının cari inkişaf
səviyyəsinin müəyyən dərəcədə qeyri-mükəməlliyini təsdiq etmək olar. Bu səbəbdən də beynəlxalq
iqtisadiyyatın inkişafının müasir meyl-lərinin tədqiqatı üçün, iqtisadi təhlükəsizliyin idarə
olunmasının dövlət, regional və dünya sistemlərinin qurulması üçün ondan istifadə edilməsi bir sıra
problemlər yaradır.
Bundan əlavə, müasir şəraitdə artan rəqabət mübarizəsi və iqtisadi qeyri-sabitliklə əlaqədar
olaraq dünya bazarlarının subyektləri inkişaf strategiyalarının müəyyən edilməsi sahəsində qərarların
qəbul edilməsində, məhsulun istehsalında və logistikasında, tərəfdaşların, maliyyə resurslarının
mənbələrinin seçilməsində və digər idarəetmə qərarlarında tam müstəqilliyə malikdirlər. Praktik
olaraq bütün kommersiya riskləri sahibkarların çiyinlərinin üzərinə düşür. Bununla əlaqədar olaraq
bazarın subyektlərinin meydanda qalması və onların iqtisadi təhlükəsiz-liyinin təmin olunması
problemləri birinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb edir.
İqtisadi təhlükəsizliyə olan tələbat, həm ayrı-ayrılıqda hər bir fərd üçün və müəssisə üçün, həm də
region üçün və bütövlükdə dövlət üçün əsas məsələdir. Son vaxtlar iqtisadi təhlükəsizlik
problemlərinin xüsusi əhəmiyyət kəsb etməsinə baxmayaraq, tədqiqatların böyük hissəsi dövlət
səviyyəsində iqtisadi təhlükəsizliyə aiddir. Müəssisə, iqtisadiyyatın əsas həlqəsi olduğuna görə,
müəssisə səviyyəsində iqtisadi təhlükəsizlik məsələləri kifayət qədər öyrənilməlidir.
İstehsal-kommersiya fəaliyyətinin mürəkkəbliyi, daxili və xarici təhlükələrin təsirinə reaksiyanın
olmaması neqativ hallara və hətta müəssisənin müflisləşməsinə gətirib çıxara bilər. Bütün bunlar
müəssisəni idarə edən subyektlərdən, iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasından ötrü bazar
subyektlərinin iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş kompleks sistemin qurulmasını
tələb edir.
Beləliklə, iqtisadi təhlükəsizliyin yuxarıda sadalanan bütün problemləri tədqiqat mövzusunun
aktuallığını şərtləndirir.
Sistemli yanaşma nöqteyi-nəzərindən dövlətin, regionların və müəssisələrin iqtisadi təhlükəsizliyinin
metodoloji və metodik təminatının işlənib hazırlanmasından ibarətdir.
Tədqiqatın məqsədlərinə nail olunmasından ötrü:
- dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin nəzəri əsaslarının tədqiq edilməsi (beynəlxalq və milli aspektlər);
- qloballaşma və beynəlxalq sabitliyin olmaması şəraitində dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin
xüsusiyyətlərinin aşkara çıxarılması;
- dövlətin, regionların və müəssisələrin iqtisadi təhlükəsizliyinin səviyyəsinin qiymətləndirilməsinə
metodik yanaşmaların işlənib hazırlanması;
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- dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin göstəricilərinin sistemli təhlilinin aparıl-ması;
- iqtisadi təhlükəsizliyin göstəriciləri sisteminin təhlilinin regional xüsusiyyət-lərinin aşkara
çıxarılması;
- müəssisələrin iqtisadi təhlükəsizliyinin göstəricilərinin monitorinqinin apa-rılması;
- iqtisadiyyatın sahələrinin iqtisadi təhlükəsizliyinin tədqiq olunması, onların yol verilə bilən
səviyyəsinin müəyyən edilməsi;
- maliyyə sisteminin iqtisadi təhlükəsizliyinin tədqiq olunması, investisiya fəaliyyətinin yol verilə
bilən səviyyəsinin göstəricilərinin müəyyən edilməsi;
- xarici və daxili ticarətin iqtisadi təhlükəsizliyinin idarə olunması strategiya-sının hazırlanması,
onların yol verilə bilən səviyyəsinin müəyyən edilməsi məsələ-lərinin həlli qarşıya qoyulmuşdur.
müasir mərhələdə dövlətin, regionların və müəssisələrin dayanıqlı inkişafı kontekstində onların
iqtisadi təhlükəsiz-liyinin metodoloji və metodik təminatının işlənib hazırlanmasındadır.
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KOMPUTERLƏŞDİRİLMİŞ SENSORLU MƏİŞƏT QAZ SİQNALİZATORU
Sadayev Anar Saday oğlu
Odlar Yurdu Universteti magsitrant,
Magistratura şöbəsi, idarəetmədə
informasiya
texnalogiyaları ixtisasi,1- ci kurs
e-mail:anar.sadayev2016@gmail.com
Komputerləşdirilmiş sensorlu qaz siqnalizatoru amoniak(NH3),karbonmonoksid(CO),yanacaq
,etilen oksid(C2H4O),hidrazin,hidrogensulfid(H2S) və.s qazları aşkarlamaq üçün istifadə edilir.Bəzi
qazlar üzvi həyat,heyvanlar və həmçinin də insanlar üçün zərərlidir.Bir sıra qazlarda vardırki onların
yanğın və partlayış yaratma ehtimalı böyükdür.Məlumdur ki insanlar və ətraf mühüt bu səbəblərdən
böyük təhlükələrə məruz qalmışdır.İnsanların duyğu üzüvlərinin aşkarlaya bilmədiyi qazlar təhlükə
yaradır və zəhərlənmə verir. Komputerləşdirilmiş sensorlu məişət qaz siqnalizatoru insanların həyat
təhlükəsinin , zavodlara böyük madi ziyan və işçilərin həyati riskinin qarşısını almaq həmçinin ətraf
mühütün təhlükəsizliyini üçün çox əlverişlidir.
Sensorlu qaz detektorları.Elektro kimyəvi,katalitik diyircək(catalytic bead),bərk hal,infraqırmızı və
foto ionlaşmış detektorlar.Bunları ümumiləşdirən cəhət onların hava təmizliyinin və ətraf mühütün
qorunması məqsədi ilə istifadə edilməsidir.
Sensor kiçik və möhkəm hazırlanmalıdır.Sensor təhlükəli yerlərdə və sərt mühütlərdə həmçinin
bartlayışa davamlı olmalıdır.
Uzağdan bağlantı(Remote-link) sistemi haqqında ümumi məlumat.Uzağdan bağlantı sistemi,
texnologiya möcüzəsi(state-of-the-art),kompüter nəzarət və qaz monitorin sistemidir.Hansı ki,bir
məlumat yolu üzərində remote-link kompüterlərlə sensorların əlaqəsinə imkan yaradır.Remote-linkin
güclü monitorinq xüsusiyyətlərinə daxildir:bazanın aktivləşdirilməsi və hesabatı əyri
planlaşdırma(curve plotting),həyacan prosesi və səhv monitorinq (fault monitoring).Əlavə olaraq
qrafiklər zavodun qrafikasını və sensorların zavodda yerləşdiyi yerləri göstərir.Mausu hərəkətə
gətirib hər hansı bir sensorun üzərnə basmaqla,cari oxuma və həyacan statuslarını görmək olar.Ayrıca
bir sensor bütün sensorların eyni zamanda oxunmasına imkan verir. Həyacan hadisəsi baş
verdikdə,eşidilə və görülə bilən əlamətləri kompüter ekranında təmin olunur və qrafiklər hadisənin
harda baş verdiyini göstərir. Həyacan səyahət şetpurun(trip horns) və işıqların(trip lights) aktiv edir.
Remote-link sisteminin işlmə prinspi. Şərti monitorinq sistemində, hər sensorun fərdi məftillərini
idarəetmə otaqna göndərməlidir.xüsusən böyük yerlərdə quraşdırmaq həm əziyyət həmdə qiymət
baxmından əsassız məftillərin sayında həll ola bilər.
Remote-link sisteminin sensor siqnallarnının kodlaşdırılmasında və onların AC güc xətti üzərindən
commanderə ötürmək üçün istifadə edilən cihazlarına communikatorlar deyilir.Hər bir communikator
8 sensor ötrücüləri və bir neçə communikatoru bir sistemdə istifadə edə bilər.Commander sahə
qurğuları və remote-link komputeri arasında əlaqə “ife line” icra edən idarəetmə otaq qurğusudur.
Comander sorğu communicatorları baza sensorları və remote-link komputernə keçici baza
üçündür.Rmote-link komputeri həyacan siqnalın müəyyəmlişdirən vaxt o geri tranzilyasiya
səyahət(trip) həyacanı contactorlarına əlaqə göndərir.Hər contactor tamamilə proqramlana bilən
tranzilyasiya saxlayır.Hansılar ki,şeypurları(horn) ,işıqları və s. aktiv edə bilir.Communicatorlar kimi
çox sayda contactorlarla bir sistemdə istifadə oluna bilər.
Dünyada ehtiyatsızlıq zəmnində qaz sızma və böyük yanğın hadisələri ilə hal hazırki dövrdədə
qarşılaşılır.Bunun nəticəsi olaraqda insan itkiləri olur və ətraf mühütə böyük zərər gəlir.Buna görədə
Komputerləşdirilmiş sensorlu məişət qaz siqnalizatoru yaşayış və iş yerləri üçün cox vacibdir
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Üçölçülü statik səhnələrin işıqlandırma metodlarının işlənməsi
Həsənov Arzu Ənvər oğlu
Odlar Yurdu Universiteti
İdarəetmədə informasiya sistemləri ixtisası,
I kurs, magistrant
e-mail: arzu.hesenov.95@mail.ru
Səhnələrin işıqlandırması , televiziya çəkilişləri və kinofilmlərin çəkilişlər zamanı mühüm rol
oynayır. Peşəkar işıqlandırma təkcə tələb olunan aydınlıq səviyyəsini təmin etmir. O, tələb olunan
əhval ruhiyəni yaratmaq imkanını verir, eləcə də, işıq dizaynerləri tərəfindən hazırlanmış
kompozisiya və konsepsiyaları dəstəkləyir. İşıqlandırma çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu zaman
mühüm amillər qismində rənglərin mükəmməl ötürülməsi, sabit rəng temperaturları və rənglərin
maksimal dəqiq təqdim olunması çıxış edir. Heç bir tamaşanı, konsert proqramını işıqsız
təsəvvür etmək mümkün deyil. İşıq effektləri uğurla dizayn edilməklə tamaşanın, konsertin baxımlı
alınmasına səbəb olur. Bu baxımdan teatr və konsert zallarının dünya standartlarına uyğun
qurulması, ən müasir texniki avadanlıqlarla təmin olunması ilə yanaşı, bu avadanlıqlarla işləyə
bilən peşəkar texniki heyətin olması da çox mühümdür.
Səhnə işıqlandırma sistemlərinin geniş diapazonunu var: studiyaların işıqlandırılması ,
teatr işıqlandırması, konsert – əyləncə işıqlandırma sistemləri və s.
Studiyaların işıqlandırılması televiziya çəkilişləri və kinofilmlərin çəkilişləri zaman səhnələrin
yaradılmasında mühüm rol oynayır. Peşəkar işıqlandırma təkcə tələb olunan aydınlıq səviyyəsini
təmin etmir. Üçölçülü işıqlandırma çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu zaman mühüm amillər
qismində rənglərin mükəmməl ötürülməsi, sabit rəng temperaturları və rənglərin maksimal dəqiq
təqdim olunması çıxış edir.
Teatr işıqlandırması yüksək tələblərə cavab verməlidir. Televiziya və kinodan fərqli olaraq teatr
qoyuluşu kameraların yerləşmə bucaqlarını yazmaq, redaktə etmək və dəyişmək imkanlarını vermir.
Teatr işıqlandırması üçün istifadə olunan işıq mənbələri çox dəqiq olmalı və səhnədə bu və ya digər
rejissor quruluşunu nəzərə alaraq, rəng qammasını yaratmalıdır. Belə olan hallarda sabit rəng
temperaturları, yüksək aydınlıq və müasir, idarə olunan qaldırıcı sistemlər tələb olunur.
Arxitektur işıqlandırma effektiv olmalıdır, arxitektur həllərə diqqət çəkməli və eksklyuzivliyi
qeyd etməlidir. Yaradılan effekt xarakteri göstərməli və evin və ya küçənin xarici görünüşünə təsir
etməlidir, beləliklə də, kompleksin cəlbediciliyini artırmalıdır.
Üçölçülü səhnə işıqlandırma sahəsində ən vacib kriteriya, işıqlandırmanın ön plana keçməməsidir.
İşıq sistemi bütün görünüş və ümumi qavrayış üçün köməkçi bir aktyor kimi çıxış etməlidir və gözə
dəymədən bütün atmosferi dəyişməlidir. Üçölçülü təəssürat oyatmaqdan ötrü üç vəzifə həll
edilməlidir: formanı sezdirmək (rəsmləyici işıq); çəkiliş obyektini fondan ayırmaq (əks işıq);
rəsmləyici işığın (doldurucu işıq və ya köməkçi işıq) yaratdığı qatı kölgəni seyrəltmək. Bu üsul üç
nöqtədən işıqlandırma adlanır. Üç nöqtədən işıqlandırmaya dair ideal anlayışı şəkildə göstərmək,
illüstrasiya etmək asandır, ancaq gerçək şəraitdə işığın qurulması ideal haldan çox fərqlənə bilər.
Dünyada səhnə işıqlandırılmasında müxtəlif cihazlar tətbiq olunur:
HE-74497- İkili qırmızı lazer top
HE-75104 – Kəskin qırmızı, yaşıl və ağ işıq şüaları. Bir sahəyə əks oluna biləcək işıq şüaları.
HE-74511_17 - Səsə həssas və enerjiyə qənaətli
HE-74500_12 -288 rəngli LED və səsə qarşı həssas
İşıqlandırma ofislərin daxili dizaynınada dərin təsir göstərir.. İş mühitini ideallaşdıraraq
məhsuldarlığı artırır və yaradıcılıq işində mühüm rol oynayır. Dunyada qabaqcıl texnologiyaların
təmin etdiyi çoxsaylı vasitələrin,
səhnələrin işıqlandırılmasında tətbiqi böyük uğurlarla
nəticələnmişdir. 2013cü il “Üçölçülü işıqlandırma dizaynı” mükafatının sahibi Venture Capital
370

ofis binası, “İşıqlandırma dizaynı”yarışında ən yaxşı ofis binası mükafatının sahibi SİAB Bank,
2014-cü il Edison mükafatları arasında yer alan “Square İnc. Headquarters” layihəsi bunlara
misal ola bilər.
Beləliklə, uğurlu nəticənin alınması üçün düzgün tətbiqetmənin rolunun böyük olması aydın nəzərə
çarpır.

Ədəbiyyat:
http://mediatech.az/az/ishiq/
http://elibrary.bsu.az/books_460/N_389.pdf
http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/I%C5%9F%C4%B1k%20Uygu
lamalar%C4%B1.pdf
https://technotoday.com.tr/3d-sahne-aydinlatma-yontemleri
http://www.hedefaydinlatma.com/sahne-disco-aydinlatma/led-isiklar/gondra-ball_HE-74497
http://www.atempo.com.tr/tr/ne-yapiyoruz/profesyonel-sahne-aydinlatma-ve-isiksistemleri/17
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ELEKTROMAQNİT SAHƏSİNİN ƏTRAF MÜHİTDƏ PAYLANMASI
Arzuman Salamov
Odlar Yurdu Universiteti
Elektromaqnit sahəsinin ətraf mühitə təsiri çoxtərəfli və müxtəlifdir. Bu vacib və çətin
problemin öyrənilməsi üçün çoxlu sayda mütəxəssislərin, bioloqların, həkimlərin, geofiziklərin,
biofiziklərin və s. iştrakı ilə kompleks yanaşma tələb olunur. Şübhəsiz günəş – yer əlaqəsi bu yer
ətrafı fəzada təbii fon yaradan və canlı orqanizmlərə əsaslı sürətdə təsir edən zəncirin bir həlqəsidir.
Digər tərəfdən başqa bir mübahisəsiz hal da vardır. Belə ki, antropogen fəaliyyət nəticəsində ətraf
təbii mühitin ümumi elektromaqnit fonu nəinki kəmiyyətcə, hətta keyfiyyətcə də artır. Müasir
istehsalatda və texnologiyada elektromaqnit sahələrinin və başqa fiziki sahələrinin istifadə edilməsi
nəticəsində təbii mənbələrdən tamamilə fərqlənən texnogen mənşəli mənbələr meydana çıxmışdır.
Belə texnogen mənbələr təbii fonu əsaslı sürətdə dəyişdirə bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, qarşılıqlı
təsir zamanı texnogen fiziki sahələrdə təbii fonun sadəcə toplanması deyil, onlar arasında daha
mürəkkəb qarşılıqlı təsirlərin olması mümkündür ki, bu da ekosistemin dayanıqlığına ciddi sürətdə
təsir edə bilər.Elektromaqnit dalğalarının mövcud olduğu 180 il ərzində demək olar ki, insan
fəaliyyətinin bütün sferasına daxil olaraq tədricən daha böyük əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Qeyd
etməliyik ki, elektromaqnit şüalandırıcıların növləri, sayı və gücü daim artmaqdadır. Xüsusi ilə də
məişətdə işlədilən elektron avadanlıqlar – radiotelefonlardan, telefonlardan, kampüterlərdən,
mikrodalğalı sobalardan və s. digər məişət cihazlarından istifadə etmə çox yüksək həddə gəlib
çatmışdır. Bu avadanlıqların hər biri müəyyən tezliyə və gücə malik elektromaqnit şüalanmalrı
yaradaraq insan orqanizmi üçün müəyyən təhlükə və problemlər yaradır. Bu səbəbdən də müasir
dövrün əsas problemlərindən biri, bəşəriyyəti ionlaşdırıcı və qeyri ionlaşdırıcı şüalanmalardan
mühafizə etmək məqsədilə müxtəlif xüsusi tədbirlərin işlənib hazırlanması böyük əhəmiyyət kəsb
edir.
Elektromaqnit şüalanma spektrində ən böyük bioloji təsirə malik olan diapazonlar –
radiotezlik və ifrat yüksək tezlik diapazonlarıdır. Bu diapazonlarda baş verən şüalanmaların
intensivliyi və davametmə müddətindən asılı olaraq orqanizmdə kəskin və xroniki dəyişmələr baş
verir. Kəskin təsi elektromaqnit şüalanmasının istilik təsiri nəticəsində baş verir. Bu təsir əsasən
təhlükəsizlik texnikası qaydaları pozulduqda baş verir. İstilik təsiri lokal xarakter daşıyır. Bu təsirin
simptomları şüalanmaya məruz qalan hissənin topoqrafiyası ilə təyin olunur. Şüalanma zamanı
zərərçəkən şüalanmaya məruz qalan hissəsində istiləşmə hiss edir, bu da Günəş şüasının təsirinə
oxşayır. Bir sıra hallarda bu təsir nəticəsində baş ağrısı, baş gicəllənməsi, ürək bulantısı, qusma,
qorxu hissi, susuzluq, zəiflik, əl və ayaqlarda ağrılarla səciyyələnir. Zərərçəkənin temperaturu qalxır,
ürək fəaliyyəti pozulur və qan təziqi yüksəlir. Üç-dörd gün keçdikdən sonra göstərilən simptomlar
yox olur. İnsanın iş qabiliyyəti tam bərpa olunurş Əgər şüalanma güclü olarsa, orqanizmdə müəyyən
lokal dəyişikliklər, yanıq yeri, göz kataraktası və s. qala bilər. Radiotezlik və ifrat yüksək tezlikli
elektromaqnit şüalanmasının digər əsas təsiri orqanizmin əsəb sistemində baş verən dəyişikliklərdir.
Bu təsirin xüsusiyyəti obyektiv və subyektiv amillərdən asılı olaraq özünü müxtəlif cür biruzə verir.
Təsirin effektivliyi əsasən elektromaqnit şüalanmasının intensivliyindən asılı olur.
Radiotezlik və ifrat yüksək tezlikli şüalanmalar görmə və eşitmə sistemlərinə də ciddi təsir
göstərirlər. Görmə orqanlarına təsir özünü ən çox hallarda – katarakta xəstəliyində göstərir. Yəni,
şüalanma təsirindən göz büllurunun rəngi bulanır və onun görmə funksiyası itir. Mütəxəssislər göz
kataraktanın yaranma səbəbləri içərisində elektromaqnit şüalanmasını 5-ci səbəb – ionlaşdırıcı
radiasiya kimi göstərirlər. XX-ci əsrin 60-cı illərindən etibarən elektromaqnit şüalanma mənşəli
kataraktanın olması artıq sübut olunmuşdur. Eşitmə prosesində pozuntular isə əsasən impuls formalı
elektromaqnit şüalanması müşahidə olunur. Bunun təsir mexanizmi mütəxəssislər tərəfindən hələki
tam aydınlaşdırılmasa da, aeron effekt bir növ akustik küylərdə baş verən effektə oxşayır.
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İnsan orqanizmi elektromaqnit şüalanmasına hər hansı bir qoruyucu reaksiya verməyə bilməz.
Lakin bu təsirin müxtəlif xəstəliklərə səbəb olması üçün müəyyən şərtlər ödənilməlidir. İlk növbədə
şüalanmanın səviyyəsi güclü olmalı və təsiri uzunmüddətli olmalıdır. Buna görə də aşağı səviyyəli
elektromaqnit şüalanması yaradan məişət cihazları əhalinin əksər hissəsinə təsir göstərmir. Təhlükə
əsasən o şəxslər üçün mövcud olur ki, elektromaqnit şüalanması bu şəxslərdə allergiya yaradır.Digər
tərəfdən müasir təsəvvürlərə görə sənaye tezlikli maqnit sahəsi bu şüalanmaya məruz qalan əhali
üçün o zaman təhlükəli olur ki, maqnit induksiyasının səviyyəsi 0.2 mkTl-dan böyük və təsiri
uzunmüddətli olsun.
Sənaye tezlikli elektrik sahəsinin qiyməti E=6-8 kV/m olduqda yönəlmiş istiqamətə malik, 90
– 120 mkA olan cərəyan yaradır. Bu cərəyan torpağa keçməyə cəhd göstərir ki, bunun da nəticəsində
yer ilə insan bədəni arasında potensiallar fərqi yaranır. Əgər insan torpaqdan izolə olunubsa,
torpaqlanmış məftiə toxunduqda öz elektrik cərəyanının boşalmasını hiss edəcək. Bioloji nöqteyi
nəzərindən bədəndən keçən elektrik cərəyanının qiyməti 500 mkA-yə yaxın olduqda insan bunu hiss
edir.
Müəyən olunmuşdur ki, elektrik ötürücü xəttlərindən yaranan, istiqamətlənmiş cərəyanın
qiyməti məişət cihazlarından istifadədə yaranan cərəyana ekvivalentdir. Sənaye tezlikli elektrik və
maqnit sahələri, şüalanma zonasına daxil olan bütün obyektlərə təsir göstərir. Məsələn, elektrik
ötürücü xətlərin təsiri zonasına düşən böcəklərin həyat tərzində dəyişikliklər yaradır. Məsələn,
balıqlarda aqressivliyin arması, narahatlıqlarını biruzə verirlər, onların iş qabiliyyəti və
məhsuldarlığı aşağı düşür, onların hərəkət istiqaməti əsasən sahənin azalması istiqamətində olur.
Bitkilərdə bu təsir – onların formalarının, güllərinin ölçülərinin dəyişməsində və əlavə yarpaqların
əmələ gəlməsində göstərir.
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Yanğın əleyhinə Ardiuno əsaslı alov qeydedici qurğu
İskəndərova Aygün Murad qızı
Odlar Yurdu Universiteti
İdarəetmədə informasiya
sistemləri fakültəsi, I kurs, magistrant
e-mail: iskenderova.aygun93@mail.ru
Müasir insan həyatında təhlükəsizlik və texnologiyanın öyrənilməsi və tətbiq olunması ən vacib
biliklərə çevrilib. Təhlükəsizlik, müxtəlif mənbəli təhlükələrdən və zərərli hərəkətlərdən qorunması
üçün tətbiq olunan qaydalar toplusudur. Texnologiya isə, insanın təhsil yolu ilə qazandığı bilik və
bacarıqları daha yaxşı, daha məhsuldar şəkildə tətbiq etməsinə kömək edir
Hər yeni texnologiyanın icadı və inkşafı bizi müxtəlif təhlükələrlə qarşı-qarşıya qoyur. Məsələn,
Azərbaycan ərazisində 2017-ci ildə baş vermiş yanğınların aradan qaldırılması üçün daxil olmuş
müxtəlif çağırışların sayı 12911 olmuşdur; çoxmənzilli yaşayış binalarında və fərdi yaşayış evlərində
yanğınlar - 2337 çıxış;açıq sahələrdə yanğınlar – 7763 çıxış; nəqliyyat vasitələrində yanğınlar – 343
çıxış;meşə və meşə talalarında yanğınlar –9 çıxış; digər yanğınlar üzrə - 2459 çıxış təşkil etmişdir.
Yanğın hadisələri zamanı 51 nəfər həlak olmuş, 225 nəfər xəsarət almış, bu da ötən ilin müvafiq
dövrü ilə müqayisədə yanğından həlak olanlar üzrə 3 nəfər və ya 6% az, xəsarət alanlar üzrə 79 nəfər
və ya 54% çoxdur. Bu statiska bizi təhlükəsizliklə bağlı ciddi addımlar atmağa məcbur edir. Hər gün
ölkəmizdə yüzlərcə insan sırf təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmədiyi üçün vəfat edir.
Ümümiyyətlə, Yanğın nədir? Yanğın - Maddi nemətlərin məhv olması ilə nəticələnən, idarə oluna
bilməyən, insan həyatı üçün təhlükəli yanma prosesidir. Yanğında baş verən əsas fiziki-kimyəvi
hadisələr yanar maddələrlə hava oksigeni arasında kimyəvi reaksiya getməsi, çoxlu istilik ayrılması
və yanma nəticəsində əmələ gələn qazların intensiv mübadiləsidir.
Təhlükəsizlik ilə bağlı yaranan yeni problemlərin aradan qaldırılması üçün ənənəvi həll yollarının
axtarılması artıq düzgün deyil. Yeni texnologiya yaradan problemləri elə özləri həll etməyirik. Yəni,
son texnologiya ilə həll etməyirik.Məsələn, Arduino alov qeydedən qurğu ilə yaranan yanğın
təhlükələrini həll etmək mümkündür. Ümümiyyətlə, Arduino, Processing / Wiring dilini istifadə
edərək ətraf işçiləri ilə əsas giriş-çıxış tətbiqlərini reallaşdıran açıq qaynaqlı fiziki proqramlaşdırma
platformasıdı. Bu qurğu ilə siz qapalı sahələrdə yanğın 'alovu' aşkar edə bilərsiz. Yəni, “alov” qoxusu
qaz sensora daxil olan kimi alarm işə düşür. Və istifadəçi rahatlıqla uzaq məsafədə alarmın səsini
eşidən kimi öz təhlükəsizliyini tam qoruya bilər. Ofis və evdə təhlükəsizlik üçün asanlıqla istifadə
edilə bilər.
Alov qeydedici Arduinonun müsbət cəhətləri;
 Ucuz qiymət,
 Rahat və Sadə olması,
 Dəyişilə bilən detalların olması,
 Yüksək səsə malik olan alarm ilə təşkil olunması,
 Yığcam ölçüyə sahib olması
Azərbaycanda təhlükəsizliklə bağlı, əsasən yanğın qurğuların minumum qiyməti 105 manatdan
başlayır. Quraşdırılması, çatdırılması və bərpası qiymətləri üstünə gəlsək ən ucuz mühafizə qurğunun
qiyməti 150-200 manat arası dəyişir. Arduinonun isə hazırlanmsı və alınması təqribən 20-30 manat
arası dəyişir. Əgər bu ofis üçün nəzərdə tutulubsa, yanğın nişanları, yanğın söndürmə balonları,
yanğına qarşı vasitələr alınmalıdır. Bu xərc artıq qat-qat daha baha olacaq.
Hal-hazırda dünya pratikada həmin qurğuya elektromaqnit klapan əlavə edib, su təchizatı ilə yanğının
qarşısı alınır. Avtomatik su təchizatı sistemli anbarlarda, qarajlarda və ofis sahələrində insanlar
yanğın əlamətləri dərhal fərq edə bilməyən yerlər üçün çox faydalıdır. Hər şey avtomalaşdırılmış
şəkildə baş verir.
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Kompüter dəstəkli təhsil, internet dəstəkli təhsil, distant təhsil, telekonferanslar və başqa texnoloji
metodlar təhsil və tədris sahəsini zənginləşdirir. Artıq respublikamızda açılan yeni kiçik
texnoparklarda Arduinoya çox böyük maraq var. Gənclər hər gün Arduinodan müxtəlif qurğular
hazırlayıb, öz təcrübələrini genişləndirərək yeni yarana biləcək problemlərin həll yollarını axtarırlar.
Məsələn, 2017-ci ildə Qərbi Kaspi Universiteti (Western Caspian University) məktəblilər
arasında LEGO Sumo robototexnika olimpiadasına keçirtmişdir. Bu ildə həmin yarış keçirildi.
Həmin yarışda uşaqlar arduino və digər qurğulardan robot hazılayaraq döyüşdürdülər.
Ümumiyyətlə, texnologiya, müxtəlif elementlərin müəyyən bir nizamda birləşməsiylə meydana
gələn və elm ilə tətbiq arasında körpü rolunu oynayan bir intizamdır. Texnologiya problemlərə həll
axtaran, elmin çıxardığı məlumatları insanlar üçün yararlı hala gətirən açardır. Biz bu açardan çox
yaxşı istifadə etməyirik.
Məncə, hər gənc ən son texnologiyadan istifadə edərək öz təhlükəsizliyini qorumağı bacarmalıdır.
Beləliklə, məlum oldu ki, yeni texnologiyaların yarandığı təhlükələri elə yeni texnologiyaların
köməyi ilə aradan qaldırmaq olar.
Ədəbiyyat:
http://www.debet.az/az/products.php?cat=15&subcat=48,
http://xeberler.az/new/details/mektebliler-arasinda-robototexnika-olimpiadasi-baslayir--19541.htm,
http://www.fhn.gov.az/index.php?aze/pages/150,
http://www.teknur.az/index_en.html,
http://arduino-tv.ru/catalog/id/pojarnaya-signalizatsiya-na-arduino,
http://www.projehocam.com/arduino-alev-sensoru-uygulamasi/,
https://az.wikipedia.org/wiki/Kateqoriya:T%C9%99hl%C3%BCk%C9%99sizlik,
https://www.hackster.io/mrmodder/diy-arduino-fire-alarm-system-at-home-c70970,
https://az.wikipedia.org/wiki/Texnologiya,
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Proqramlaşdırılmış nəzarət – idarəetmə ozonizatoru
Hacıyev Emin Abbas oğlu
Odlar Yurdu Universiteti
Komputer Mühəndisliyi fakultəsi,
I kurs, magistrant
e-mail: haciyev_emin96@mail.ru
Ozonator ozon əldə etmək üçün bir cihazdır ( ). Ozon molekulyarda üç oksigen atomunu ehtiva
edən oksigenin alotrop dəyişməsidir. Çox hallarda, ozon sintezi üçün başlanğıc maddəsi molekulyar
→ 2
tənliyi ilə təsvir edilir. Bu reaksiyalar endotermik və
oksigen ( ) və prosesin özü 3
asanlıqla geri çevrilir. Buna görə praktikada, onun balansının hədəf məhsula doğru maksimum
keçməsini təmin edən tədbirlər tətbiq edilir.
Meyvə və tərəvəzlərin təmizlənməsi üçün təhlükəsiz cihaz "Ozonizator Tiens" mikrobiologiya,
elektronika, mexanika və digər elmlərin biliklərini birləşdirir. Nəticədə unikal xüsusiyyətlərə malik
olan "canlı" oksigen ( ) əldə edilmişdir. "Canlı" oksigen hava keyfiyyətinin problemini,
bakteriyaların böyüməsini və evdə və ofisdə gündəlik həyatda yaranan problemləri effektiv şəkildə
həll edir. Antibakterial və antiseptik xüsusiyyətlərə malikdir, kirdən təmizləyir, təzəliyini qoruyur,
xoşagəlməz odunları söndürür və buna görə də insan sağlamlığının və həyat keyfiyyətinin artmasına
kömək edir.
Sakit elektrik cərəyanının təsirində qaz oksigenindən sintez edir. Bu məqsədlə hava və ya saf oksigen
yüksək gərginlikli qaynağa bağlı elektrodlar arasındakı boşluqdan keçir. Elektrodlara tətbiq olunan
gərginlik adətən bir neçə mindən bir neçə on minlərlə volt arasındadır. Ən yaxşı performans, təmiz
oksigen, mümkün olan ən az qaz temperaturu və pulsator birbaşa cərəyan tətbiq etməklə əldə edilir.
Elektrodlar və elektrodların effektiv sahəsi arasındakı boşluq oksigen tərkibli qazın işləmə zonası və
çatdırılma dərəcəsi ilə müəyyən edilir. Metal elektrodları özləri ilə təmasda olan ozonun katalitik
şəkildə parçalanmasını təmin edə bilər, beləliklə onlar tez-tez nazik bir şüşə qabığına yerləşdirilir.
Bəzən bir növ elektrod kimi, məsələn, sülfürik turşusu olan bir iletken maye ilə doldurulmuş
borulardır. Cihazın məhsuldarlığını artırmaq üçün elektrodun cütləri tez-tez böyük sularda yığılır, su
ilə soyudulur.
Bu reaktorlardan çıxan ozonun konsentrasiyası (ilk qarışıqda onların dizaynına və oksigen tərkibinə
görə) adətən bir neçə faizdən çox deyil və atmosfer havasından istifadə edərkən yalnız bir faizi təşkil
edir. Bundan əlavə, atmosfer havasından sakit bir şəkildə boşaldılmış ozon tərkibli qaz qarışığı çoxlu
texnoloji proseslər üçün qəbuledilməz olan yüksək reaktivliyə malik olan azot oksidlərinin
əhəmiyyətli bir hissəsini ehtiva edir. Buna görə təmiz oksigenin ozon sintezi üçün xammal kimi
istifadə edilməsi (asanlıqla bərpa edilə bilən) atmosfer havasının istifadəsinə nisbətən daha xeyli
xərclidir.
Ozon elektroliz ilə əldə edilə bilər. Bir elektrolit kimi, məsələn, perklor turşusunun güclü bir həllindən
istifadə edilə bilər. Proses ən az mümkün temperaturda sınaqdan keçirilir ki, bu da cihazın ozon
həcmini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Elektroliz metodu ilə oksigen-ozonun çox yüksək ozon tərkibli
qarışığı əldə etmək mümkündür. Elektrolit metodlarının bir dezavantajı, adətən qiymətli metallardan
hazırlanan elektrolit, və elektrodların yüksək qiymətidir.
Sintez ultrabənövşəyi radiasiya təsiri altında həyata keçirmək daha asandır, lakin daha az
məhsuldardır. Bu oksigen tərkibli qaz soyutma keçərək (məsələn, kvars) reaktor, süalanmış UV işıq
müvafiq sıra olan ultrabənövşəyi şüalarına şəffaf etməkdən ibarətdir. Bir qayda olaraq, saf oksigen
adətən istifadə olunur. Evdə çəkilmiş, alət rahat məhrum silindr yüksək təzyiq civə lampa (DRL növü)
üçün mənbə kimi bir UV-qəbulu istifadə verən ozon kommersiya mövcud cihazlardır, belə ki, bu
üsul adətən baş vermir.
Aşağı təzyiqli birləşmə lampalarının istifadəsi ozonun məhsuldarlığını artıra bilər.
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Ozon istehsal olunduqda, yay axını da istifadə etmək mümkündür. Molekulların termal ayrışması
artan temperaturla kəskin şəkildə artır. Beləliklə, T = 3000 K'de atomik oksijen miqdarı ~% 10'dur.
Belə temperatur (bir neçə min dərəcə) atmosfer təzyiq axıdılması qövs əldə edilə bilər. Lakin, yüksək
temperaturda qeyri-mümkün formalaşması
ozon sürətli molekulyar oksigen ayrışmasıdır, lakin
tarazlıqda olmayan şərait yarada bilər.
Ozon molekulyar oksigen keçid
+ O qarışığı bir ara kimi əldə edilir. Bu tənzimləmədə
maksimum konsentrasiyası plazma məşəl ozonizerləri üçün bal gücündə müqayisə səssiz axıdılması
(adətən maneə) istifadəsi əldə edilir, üstəlik, bir çox sənaye məqsədləri üçün kifayət deyil, 1%
çatır.Bu metodun aşkar mənfi cəhətləri, onun əsasında qeyri-sabit yanma axıdılmasını isitmək, çox
təzyiq, böyük enerji istehlakı, böyük ölçülü qurğular daxildir.
Enerji şüaları ilə oksigenin radiasiya əsasında ozonizatorlar yaratmaq üçün təkrarlanan cəhdlər
edilmişdir. elektronların enerji monoxromatik şüası ~ 6 eV uyğundur, çünki ozon belə formalaşır Αhissəciklər, γ-şüalarının, və s ..: elektron, X-şüaları və belə cihazlar, ozon müxtəlif hissəcik axını
molekulunun ayrışması sonra formalaşır. Bu, ozon meydana gəlməsinin mövcud
oksigen
mexanizmini təsdiqləyir. Bu üsulların ümumi mənfi cəhətləri avadanlıqların mürəkkəbliyi, aşağı
enerji çıxışı, yüksək enerji şüaları, yüksək enerji hissəcikləri havaya məruz qalan zaman formalaşır
.Bu prinsipə uyğun olaraq inşa edilən ozonizatorlar laboratoriyaların hüdudlarından kənara çıxmadı
və sənayedə tətbiq olunmadı.

Ədəbiyyat
1.
2.
3.
4.

Ю. В. Филиппов, В. А. Вобликова, В. И. Пантелеев. Электросинтез озона // МГУ им. М.
В. Ломоносова. — Москва: Издательство МГУ, 1987.
↑ В. Г. Самойлович, В. И. Гибалов, К. В. Козлов. Физическая химия барьерного
разряда. — Москва: Издательство МГУ, 1989. — ISBN 5-211-00415-9.
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B7%D0%BE%D0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
%D1%
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Təlim Tədris Sahələri üçün Hava Rütubət Ölçü Cihazı
Həmzətov Gündüz Aydın oğlu
Odlar Yurdu Universiteti
Komputer Mühəndisliyi fakultəsi,I kurs, magistrant
e-mail: gunduz.aydinoglu@gmail.com
Rütubət ölçən Higrometr, havadakı kankret rütubəti və rütubət ölçən cihazdır. Yunancadan gələn
higro, rütubət və metr sözlərindən yaranır. Meteorologiya həssas məhsulları və vasitələrini, xüsusilə
də saunalarda, istixanalarda, sənaye sahələrində, istehsal sahələrində, saxlama sahələrində və
nəqliyyat vasitələrində qorunmaq üçün rütubəti nəzarət etmək üçün geniş istifadə olunur.
Rütubət havada su miqdarına verilən addır, lakin üç şəkildə qiymətləndirilir: mütləq rütubət, nisbi
rütubət və xüsusi rütubət. G / m3 vahidi nəm ölçmələri üçün istifadə olunur.
Mütləq rütubət - ətraf mühitdə bir kubmetr havada su buxarının qramı içindədir. Nisbi rütubət - hava
mühitindəki rütubətin cari mühit temperaturu ilə eyni miqdarda hava ola biləcəyi ən aşağı rütubətin
nisbətidir. Xüsusi nəm - orta kütləsindəki qazda olan su içərisindəki su buxarının kütləsinə nisbətlə
uyğun olan dəyərdir.
Nisbi rütubət üçün rütubət hava ölçüsü hava və ətraf mühitin rütubətini ölçməsini həyata keçirir.
Burada bir rütubət hava ölçüsünü və ya birləşmiş istilik cihazını (cihazda istilik və rütubət ölçmə
qabiliyyəti) tapa bilərsiniz. Rütubət hava ölçüsü (nisbi rütubət üçün) tez-tez müəyyən bir nəm
kontentinə DIN tələblərinə uyğun olaraq baxılmalıdır və ofislərdə və ya fabriklərdə istifadə olunan
məhsulların xüsusiyyətlərində müəyyən bir nəm kontentinə riayət edilməlidir.
Bu rütubət ölçüsü sayəsində mütləq və ya nisbi rütubəti rahat və asanlıqla ölçə bilərsiniz. Rütubət
ölçən kalibrləmə üçün əlavə aparat ola bilər (cihaz uyğun olduqda digər aksessuarlar da mövcuddur).
Ən əsas higrometr, hermetik qabin içərisində iki termometrdən biri ilə ölçü alan psixometr adlanan
bir cihazdır. Yaş örtüyündakı termometr buxarlanma nəticəsində yaranmış istilik itkisindən daha az
temperatur dəyərlərini göstərir və nəticədə çıxan ətraf mühitin temperaturu normal qapaqdakı
termometrlə göstərilən temperatur dəyərləri ilə müqayisə edilir. Bu metod bu şəraitdə istifadə edilə
bilməz, çünki su sıfır dərəcədən aşağı və bəzi təzyiq şəraitində dondurulmasına səbəb olur.
Digər bir higrometr diapazonunda havadakı su buxarı sıxılmış və ətraf mühitdə rütubət mövcuddur.
Ortada müəyyən bir hava miqdarı hava soyuducu yardımı ilə havada su buxarını yuymaq üçün
soyudulur. Qalınlaşma zamanı sərbəst buraxılan temperatur dəyərləri rütubəti hesablamaq üçün
istifadə olunur.
Atmosferdəki nisbi rütubətdə üzvi maddələrin uzanması halında yoldan çıxaraq hazırlanan
higrometrlər çox yayğın deyil. Ümumiyyətlə, saçlar və bənzər cisimlərdən istifadə olunur, bu
strukturlar genişləndikdə, rütubət dərəcəsinə uzanma miqdarını təyin edən mexanizm çatır.
Kimyəvi maddələr istifadə edən iki növ higrometr vardır. Birincisi - ağır materiallar havanın su
buxarını çəkərək istifadə olunur, bu kütlə fərqi havadakı su buxarı kütləsini tapmaq üçün istifadə
olunur.İkincisi - higrometrlər kimyəvi rütubətə məruz qalan metal tellərin elektrik müqavimətinin
hava rütubəti ilə dəyişdiyi prinsiplə işləyirlər.
Hidrometrlərin bütün bu növlərində məlumatları məntiqi dəyərlərə çevirən ara mexanizmlər var. Bu
dəyərlər pointer, ekran və ya printer vasitəsilə oxunur. Daha texnoloji higrometrlər yaddaşda xüsusi
vaxt intervalı ilə məlumatları qeyd edirlər
Rütubət ölçmə cihazları ekoloji dəyərləri və ya hava rütubətini ölçmək üçün istifadə olunur. Bu
cihazların iş mühitləri olduqca böyükdür. Rütubət ölçən cihazları zavod və bazarlarda belə yaşayış
sahələrində də istifadə olunur. Rütubət balansının çox əhəmiyyətli olduğu bilinsə, nəm tarazlığı çox
əhəmiyyətli bir məsələdir. Qurğular havanın temperaturu və rütubətini qeyd etmək qabiliyyətinə görə
təlim və tədris sahələrində istifadə olunur.
Bir kompüter köməyi ilə proqramlaşdırıla bilən bu qurğular istifadəyə veriləcək proqramlar
sayəsində istənilən vaxt başlana və dayandırıla bilər. Bu zaman rütubət balansı istənilən vaxt
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aralığında kompüter mühitində qeyd olunacaq və bu dəyərlər istənilən şəkildə izlənilə bilər. Bəzi
modellərdə sensor xüsusiyyət var. Bu sensorlar sayəsində, “Data-Hold” funksiyası sayəsində
temperatur və rütubətin ölçülməsi ekranda izlənilə bilər. Minimum dəyərlər və maksimum dəyərlər
asanlıqla bu ekranda izlənilə bilər.
Bu cihazların istifadəsi bu sahədə geniş yayılmışdır. Fabrikalarda, maşındakı bəzi qurğular nəm
tarazlığı istənilən nisbətdən çıxdıqda ani məlumat verir. Bundan əlavə, bəzi baca sistemləri bu
cihazları istifadə edir. Rütubət ölçən cihazları gündəmdə istifadə edilən texnoloji qurğulardan biridir.
Havadakı rütubət miqdarını ölçərkən, sağlam bir nəfəs alma imkanı verir.
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Об операторе преобразавания для одного
класса уравнений Щтурма-Лиувилли
Университет «Одлар Йурду»
к.ф.м.н.Мубариз Велиев, Илхам Джабраилов
1. Операторы преобразования имеют важные применения в исследовании спектральных
характеристик дифференциальных операторов. В частности, с помощью этих операторов
решаются обратные задачи спектрального анализа дифференциальных операторов.
Пустъ
и
линейные операторы определенные в некотором функциональном
пространстве Х. Линейный оператор К определенный в пространстве Х называется оператором
преобразования для пары операторов
и если 1)
=
; 2) cушествует обратный
.
оператор
Операторы преобразования примечательны тем, что они переводят решение уравнения
=
в решение уравнения
= .
Рассмотрим пару дифференциальных операторов
=

"

+

( ) ,

=−

"

+[ ( )+ ( ) ,0≤

< +∞, где

( ) и ( ) непрерывные на [ , +∞) функции. Оператор преобразования
будем искать в виде
= ( )+

( , ) ( )

для этой пары

(1)

в пространстве функций, удовлетворяющих условиям:
a)
( ) имеет производную
"( )
непрерывную
b) ( ) , ′( ) и "( ) ограничены на полуоси [0, +∞).

на

полуоси

[0, +∞);

Условия 1) оператора преобразования эквивалентна условиям (см [1 )
−

= ( ) ( , )+[ ( )−

( , )=

lim

→

( )

( , ) = lim
→

( )

( , )

,

(2)

,

( , )

(3)

=0

(4)

Задача (2)-(3)-(4) приводится к некоторому интегральному уравнению и для некоторых
классов функций (x) допускающих разделение переменных это интегральное уравнение
решается методом последовательных приближений.
Имеет место
( )
Теорема - Пусть ( ) непрерывна на полуоси [0, +∞),
( , +∞) и (x) одна из
,
+
+ , ≥0
функций sin
, cos ,
Тогда существует оператор преобразования вида (1), который переводит каждое
ограниченное решение ( , )уравнения
=
в решение ( , ) возмущенного уравнения
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=
при
≥ 0 , ведущее себя при → +∞ так же, как ( , ). Для ядра
производных справедливы оценки аналогичные оценкам из монографии [2

( , ) и его
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İNFORMASIYA SISTEMLƏRİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ PAYLANMASI VƏ
TƏŞKİLİÇ ŞƏBƏKƏLƏRİN QURULMASI
İ.H.Hüseynli
Odlar Yurdu Universiteti
Bakı şəh. Koroğlu Rəhimov küç. 13,
e-mail: isak.huseynli@gmail.com
Açar sözlər: informasiya, IP-ünvan,informasiya resursları, tədqiqat, Domen – DNS
Key words: information, IP address, information resources, research, domain - DNS
Ключевые слова: информация, IP-адрес, информационные ресурсы, исследования,
домен - DNS
İnformasiya texnologiyalarının inkişafı informasiya resurslarının yaradılması və fəaliyyəti ilə
sıx bağlıdır. Genişmiqyaslı informasiya məkanına inteqrasiya, dünya ictimaiyyətini təmin edən daxili
informasiya resurslarının inkişafı ilə yanaşı yaxşı işləyən telekommunikasiya mühitinin
mövcudluğunu nəzərdə tutur. DNS, Domain Name System sisteminin qısaldılmış versiyasıdır.
Domain Name System (DNS) İnternet, yaxud xüsusi şəbəkəyə qoşulan kompüterlər, xidmətlər və ya
digər resurslar üçün hiyerarşik bir mərkəzləşdirilmiş adlandırma sistemidir. Bu, müxtəlif məlumatları
iştirak edən hər bir şəxs üçün təyin edilmiş domen adları ilə birləşdirir. Ən görkəmli olaraq, daha
asanlıqla yadda qalan domen adlarını əsas şəbəkə protokolları olan kompüter xidmətləri və
qurğularının yerləşdirilməsi və müəyyən edilməsi üçün lazım olan rəqəmli IP ünvanlarına çevirir.
Dünya miqyasında yayılmış bir kataloq xidməti təmin edən Domain Name System, 1985-ci ildən bəri
istifadə edilən İnternetdə funksionallığın vacib bir komponentidir.İnternetdə hər
bir kopmpüter təkrarolunmaz (unikal) ünvana malikdir. Kompüterin identifikasiyası, yəni
müəyyənləşdirilməsi üçün provayder tərəfindən ona IP-ünvan təyin edilir.
IP- Nədir?
Əvvəla, DNS-nin nə olduğunu qısa bir şəkildə izah edək. DNS (Domain Name System) brauzerinizin
ünvan barına sitenizin adını çevirən çox faydalı bir sistemdir. Bu, həqiqətən, daxil olan IP ünvanına
daxil olmaq və internetə baxmaq üçün istədiyiniz səhifəni tərcümə etmək mümkün qədər asanlaşdırır.
Məsələn, heç kim hazırda brauzerdə 74.125.224.83 Google-ın yaşayış ünvanını yazır. Bunun əvəzinə,
www.google.com yazarı və DNS server bu ünvanı IP ünvanına çatdırır.
IP-ünvan hər ölkədə internet provayderi (ISP-İnternet Service Provider) tərəfindən verilir
İnternet Protokolunun ünvanı (IP ünvanı) hər bir qurğaya təyin olunmuş ədədir. IP-ünvan, hər birisi
səkkiz ikilik rəqəmdən və çox zaman onluq şəkildə yazılan dörd qrupdan ibarətdir. Məsələn:
208.220.230.14. Burada axırıncı (dördüncü) rəqəmlər qrupu şəbəkədə kompüterin nömrəsini, üçüncü
qrup isə şəbəkənin nömrəsini göstərir. Bu cür ünvanlar IP-ünvan (IP internet protokol) adlanır.
Rəqəmli nömrələri yadda saxlamaq çətin olduğundan domen adlarından istifadə olunur. Ünvanın bir
şəkildən başqa şəklə çevirilməsi xüsusi Domen Adları xidməti (DNS) tərəfindən yerinə yetirilir.
Məsələn, 62.212.230.18 əvəzinə - www.elm.az yazmaq olar. Burada www (world wide web) serverin
lokal şəbəkədə adını, elm serverin məxsus olduğu təşkilatın (və ya şirkət adı, domen), .az isə birinci
səviyyəli domendir (adətən serveri işlədən təşkilatın coğrafi yerini bildirir). Deməli, İnternetdə hər
bir resurs xüsusi domen ada malikdir.
DNS, 256 simvola qədər IP-yə qədər böyüyə biləcək adları tərcümə etmək üçün istifadə
olunan bir sistemdir. Ev sahibi adı həmçinin tam adı ilə tanınır və kompüterin adı və həmin
kompüterin yerləşdiyi internet domeni barədə məlumat verir. Məsələn, murat.anadolu.com.tr. Bu
adda? Isak..com.az ?? ifadə internet domainini, ?? isax ?? ifadə bu hakimiyyətdə bir maşın olduğunu
göstərir. DNS, bir maşın adının IP adresini şifrələməklə maşınların İnternetdə host adları ilə ünsiyyət
qurmasına imkan verir.
Domen nədir?
Domen İnternetin məntiqi səviyyəsidir, yəni xüsusi ada malik, xüsusi stansiyalar tərəfəindən idarə
olunan şəbəkə resursları qrupudur. Başqa sözlə, Domen – DNS-də domen adları fəzasının
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mərkəzləşdirilmiş inzibatlaşdırılan sahəsidir.Digər bir konsepsiya olan DNS server, sayt adlarını IP
ünvanlarına yönəldən bir verilənlər bazası olan bir kompüter serveridi
Elmi bir qurum öz şəbəkəsində aşağıdakı informasiya xidmətlərini təmin etməyə çalışmalıdır:
1. Tədqiqat istiqamətləri, işin nəticələri və s. barədə məlumat verilməsi
Bu xidmətdə son bir neçə ildə elmi müəssisələrdəki elmi-tədqiqatların strukturu haqqında
sıxılmış formada məlumat yerləşdirilmiş olur. İnformasiya serverdə yerləşdirilir. Hər bir istifadəçinin
serverlə bağlantıları olmalıdır və istifadəçi bu tədris müəssisəsinin serveri ilə əlaqə quraraq
məlumatları əldə edə bilməlidir.
2.Tədqiqatçıların işi üçün vahid informasiya məkanının təqdim edilməsi
Elmi-tədqiqat institutları şəbəkəsi yaradılan zaman qurumun tədqiqat heyətinin mümkün sayı
qədər şəbəkəyə girişi təmin etmək lazımdır. Bundan başqa, ehtiyac yarandıqada həm də
müəssisələrin digər şəbəkələrin istifadəçiləri ilə həmin şəbəkə daxilindəki istifadəçilər arasında azad
informasiya mübadiləsini təmin etmək mümkün olmalıdır. Bu xidmət vasitəsilə bütün dünyada
sərbəst paylanmış elmi informasiyaları əldə etmək istəyən istifadəçilər üçün internet bağlantısı və ya
elmi müəssisə daxilində korporativ şəbəkə tələb olunur. Mövcud internet texnologiyası e-poçt
vasitəsilə faktiki olaraq bütün xidmətləri təmin edir. E-poçt vasitəsilə hər hansı bir məlumatı almaq
və hər hansı bir kompüterə fayl transfer etmək mümkündür. Lakin bəzən internetə çıxışın olmaması
müəyyən problemlər yaradır. Bunun üçün də elmi təşkilatların kompüterlərini birləşdirən bir yol
olmalıdır ki istifadəçi internet bağlantısı olmadan belə bu məlumatları əldə edə bilsin.
3. Araşdırma aparmaq və məqalələr hazırlayıb dərc etmək üçün lazım olan
proqramlara girişin təmin edilməsi
Elmi araşdırmalar zamanı müəssisənin şəbəkə istifadəçiləri üçün internetdə proqram axtarışı
müəyyən vaxt tələb edir və bu hər zaman sərfəli olmur. Elmi müəssisələrində internetə daxil olmadan
ən ümumi müştəri proqramlarının yerləşdirilməsi üçün FTP-server şəbəkəsi təşkil etmək lazımdır.
Bunun nəticəsində istifadəçilər özlərinə lazım vəsaitlərdən istənilan zaman istifadə edə bilər və
məlumatları digər istifadəçilərlə də paylaşa bilər. Eyni zamanda şəbəkə istifadəçiləri xüsusi proqram
məhsullarını FTP serverinə yerləşdirə bilməli və FTP serverində yerləşdirilən proqramların
versiyaları müntəzəm olaraq yenilənməlidir.
Elmi tədqiqat apararkən hər bir tədqiqatçı elmi məlumatlar ədlə edərək onlar üzərində
araşdırma aparmağa çalışır. Elmi məlumatlar onun əldə edilməsi və istifadəsi sahələri (texniki,
iqtisadi, tibbi, mədəni və s.) üzrə növlərə bölünür:
1. Texniki məlumat- orijinal komponentlərdən məhsullar yaradan zaman müxtəlif
obyektlərin fiziki proseslərini xarakterizə edir.
2. İqtisadi məlumatlar- obyektlərin qiyməti, onların istehsalına olan əmək haqqı, onların
işinin effektivliyi və s. barədə məlumatları ehtiva edir.
3. Tibbi, mədəni, ictimai məlumatlar- bütövlükdə tədqiqat və idarəetmə obyekti kimi
məlumat və faktlardan ibarətdir.
Beləliklə, elmi və texniki məlumat elmi, texniki, sənaye və ictimai fəaliyyətlər zamanı əldə olunan
sənədlər və faktlar haqqında olan informasiyalardır.
Elmi məlumatlar həmçinin məzmuna dair siniflərə bölünür:
- elmi həqiqətlər haqqında məlumat (A sinfi);
- elmi hipotezlər, konsepsiyalar və nəzəriyyələr haqqında məlumatlar (B sinfi);
- müəyyən bir elm və ya bilik sahəsinin təməlini təşkil edən bir sıra elmi faktlar, hipotezlər,
konsepsiyalar, nəzəriyyələr və qanunları birləşdirən məlumatlar (C sinfi);
- ətraf mühitin dünyasını tanıma və ölçməyə ümumi yanaşma əks etdirən məlumatlar (D sinfi).
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Nəticə
İnformasiya texnologiyaları insanlar arasında ünsiyyət vasitəsi kimi sosial və sənaye
əlaqələrini, eləcə də maddi dünyanın müxtəlif təzahürlərini əks etdirir. Tədqiqatçılar arasında
kommunikasiya kanalları və ya seminarlarda, konfranslarda birbaşa ünsiyyət vasitəsilə informasiya
mübadiləsi elmi və texnoloji inkişafa nail olmağa kömək edir. Əvvəllər elmi tədqiqat aparmaq istəyən
bir şəxs bunun üçün mütləq kitabxanalara getməli, uzaq məsafələrdə yerləşən mənbələri əldə etməyə
çalışmalı, tapdığı materialları analiz və ya müqayisə etmək üçün çox vaxt sərf etməli idi. Amma
informasiya texnologiyalarından istifadə edərkən artıq daha çox elektron mənbələrdən, kitablardan,
məqalələrdən istifadə etməklə məlumatlar toplamaq və onları analiz etmək daha asandır. İnformasiya
texnologiyaları həyatımızın böyük bir hissəsində yer aldığı kimi elmi-tədqiqat proseslərində də
tədqiqatçılar üçün çox böyük bir üstünlük təşkil edir.

THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN SCIENTIFICRESEARCH PROCESS
S.A.Ibragimova

SUMMARY
The development of information technology is closely linked to the creation and functioning
of information resources. Integration into the large-scale information space suggests the existence of
a well-functioning telecommunication environment, along with the development of internal
information resources providing the world community. The development of internal information
resources increases productivity and is considered as a key component of network development.
Information resources can be used to solve a number of scientific and practical problems by allowing
for the search of the necessary information

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ПРОЦЕССЕ
С.А.Ибрагимова

РЕЗЮМЕ
Развитие информационных технологий тесно связано с созданием и
функционированием информационных ресурсов. Интеграция в крупномасштабное
информационное пространство предполагает наличие хорошо функционирующей
телекоммуникационной среды наряду с развитием внутренних информационных ресурсов,
предоставляющих мировое сообщество. Развитие внутренних информационных ресурсов
повышает производительность и рассматривается как ключевой компонент развития сети.
Информационные ресурсы могут быть использованы для решения ряда научных и
практических проблем, позволяя искать необходимую информацию
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İşıq-rəng parametrlərinin avtomatik idarə olunması vasitəsiylə kompüter
istifadəçilərinin işinin optimallaşdırılması
Nəsibova Nərmin Aqil qızı
Odlar Yurdu Universiteti
Kompüter mühəndisliyi fakültəsi, I kurs, magistrant
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Açar sözlər: Rənglər, İşıqlanma, Psixoloji təsir, Tədris, Mikroiqlim parametrləri, Proqram
təminatı, Kompüterləşdirmə
Ətrafımızda gördüyümüz hər şey öz rəngini işıqdan alır, yəni əslində varlıqlar rəngsizdir. Bu
səbəbdən də qaranlıqda rəngləri görmək mümkün olmur, rənglər ancaq zəruri işıqlanma olduqda
görünür. Göz tərəfindən ayırd edilən işıq, tor qişada neyron siqnallara çevrilib buradan optik sinir
vasitəsilə beyinə göndərilir. Göz üç təməl birləşdirici olan, qırmızı, yaşıl və mavi rənglərinə reaksiya
verir və beyin, digər rəngləri bu üç rəngin fərqli kompazisyasından alır.[1]
Rənglər istər tək-tək, istərsə də göy qurşağında olduğu kimi bir yerə gələrək, sadəcə baxmaqla
davranışlara təsir edə, həmçinin əhval ruhiyyəni dəyişə, sevindirə, duyqusallaşdıra, əsəbləşdirə,
sakitləşdirə bilər, hətta ac olmayan adamda belə iştah aça bilər. Rənginlərin insanda yaratdığı
psixoloji və duyqusal təsir o qədər önəmlidir ki, məsələn, günümüzdə milyonlarca dollar pul bir
şirkətin nə rəng logo istifadə edəcəyini müəyyən etmək üçün xərclənə bilir. Həmçinin, rənglər insan
ruhunu əks etdirmək və ona təsir etmək baxımından əhəmiyyətlidir. Bununla yanaşı onlar, sağlamlığa
və enerjiyə də təsir edirlər. Bu səbəblə də ümumi müalicənin yadımçı faktoru kimi rənglərlə müalicə
yüzillərdir istifadə olunur. Məsələn, ənənəvi olaraq ürək problemi və vərəm şikayəti olanlara
sakitləşdirici və dinclik verən yaşıl rəng tövsiyyə olunur. Deməli, biz rəng parametrlərindən istifadə
edərək insanlara lazımi istiqamətdə təsir edə, davranışlarını yönəldə bilərik.[2]
Bir çox böyük kompaniyalar - öz mallarının satış bazarını genişləndirmək, alıcıların
ehtiyaclarını daha dolğun təmin etmək üçün rənglərin, xüsusən şagird və tələbələrə təsirinin
tədqiqatlarına vəsait ayırırlar. Misal olaraq, rəngli boya istehsalçısı Filli Boya kompaniyası psixoloji
tədqiqatlara böyük vəsait yatırır, bu sahədə çoxlu çalışmaları olan psixoloq Ayben Ertemlə iş birliyi
həyata keçirir. Onun bu istiqamətdə apardığı elmi araşdırmalarında rənglərin beynin yalnız üst
təbəqəsinə deyil, bütün mərkəzi sinir sisteminə təsiri incələnir.
EEQ1 və nəbz dərəcələrini ölçən qurğular qadınlar və kişilərin rənglərə fərqli münasibətini
dərindən aşkarlamağa imkan yaratmışdır. Hiperaktiv, enerjili bir uşağın mavi yaxud çəhrayı rəngli
otaqda nəbzinin yavaşladığı məlum olmuşdur. Rəng, gözdən beyinə göndərildiyində beynin
duyğuları zehinsəl aydınlığına və enerji səviyyəsinə təsir edən hormon ifraz edir.[3]
Aparılan bir sıra araşdırmalara görə,
Sarı - insana sevinc ve coşqu verir. Bu rəng iham vericidir.
Qara - kədəri, yalnızlığı sıxıntıları və problemləri xatırladaraq narazılıqları artırıcı təsirlər göstərir
Yaşıl - insana sakitlik və rahatlıq verir
Mavi - gözləri və sinirləri rahatladır.
Ağ - güvən verir, düşüncə gücünü artırır
Qırmızı – hərəkət və həyacan verir və. s. [3]
Əslində, belə nəticələr müxtəlif səbəblərlə fərqli ola bilər. Real, konkret mühit üçün yeni tədqiqata
ehtiyac olduğu üçün müvafiq qurğu işlənib müxtəlif kompüter istifadəçiləri qrupları üzərində
məlumat bazası toplannmışdır.
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__________________________________________________________________
1
EEQ – elektroensefaloqrafiya – baş beyinin summar elektrik aktivliyini qeydə almaq və
qiymətləndirmək üçün istifadə olunan nevroloji müayinə metodudur
Şəkil 1. I mərhələ tədqiqat kompleksi
1. Rəng stimulyatoru, 2. Optik ötürücü, 3. Sorğu obyekti, 4. Əks əlaqə, 5. PC, 6. Fərdin
göstəriciləri, 7. Verilənlər Bazası

No Ad.soyad Yaş Bölgə İxtisas Qirmızı Yaşıl Göy

Sarı

Qara

Şəkil 2. Sorğu cədvəli
Burada, I – hazərlıq mərhələsində 60 nəfərdən ibarət yaşına, cinsinə, yaşadığı bölgəyə, ixtisasına görə
yuxarıdakı sorğu formasına əsasən fərqli insanlarla keçirdiyimiz araşdırmalar deməyə əsas verir ki,
bu nəticələr fərqli insan qrupları üçün dəyişikdir. Məsələn, qırmızı rəngə 15-19 yaş və 20-25 yaşda
olanların cavablarına nəzər yetirək:
Qorxu
9%

15-19 yaş

Fəaliyyət
İştah
0% 0%
Qıcıq
17%

Aktiv
əyləncə
35% Passiv
əyləncə
39%

İştah
14%
Fəaliyyət
4% Qıcıq
14%

20-25yaş
Qorxu
0%

Aktiv
əyləncə
18%
passiv
əyləncə
50%

Şəkil 3.Fərqli yaş qruplarının rəngə münasibəti
Göründüyü kimi, fərqli yaş qruplarına rənglərin təsiri fərqlidir. Rənglərin bu təsirlərini nəzərə alaraq
işiq-rəng parametrlərindən istifadə etməklə insanların işini daha səmərəli qurmaq mümkündür. Bu
istiqamətdə tədqiqatlar əsasən psixologiya sahəsində və insan sağlamlığının korreksiyası yönümündə
aparılmışdır. Hazırda bu istiqamət pedaqogika və erqonomika sahələrində getdikcə daha çox yer alır.
Bu qism tədqiqatların dərinləşməsi, obyektivliyinin və operativliyinin artırılması yalnız tədqiqatın
avtomatlaşdırılası və kompleksləşdirilməsi yolu ilə mümkündür. Bura uyğun avadanlığın yaradılması
və proqram vasitələrinin işlənməsi aiddir. Tədqiqatda 2 istiqamətə: a) iş (dərs) şəraitini
optimallaşdırmaq üçün zəruri fərqli rənglərin təyin edilməsi b) işçi və öyrəncilərə təsir edən rənglərin
operativ idarə olunması məsələlərinə baxılır. Təqdim olunan işdə meydana çıxardığımız bir sıra alt
problemləri nəzərə almaq lazımdır. Belə ki,
1.
Ədəbiyyatdan məlum olan rəng təsirləri müraciət edilən obyekt üzərində yenidən
dəqiqləşdirilməlidir. Burada yerli, iqlim, mentalitet kimi faktorların təsiri rol oynadığından
yuxarıda gətirilmiş təsirlər dəqiqləşdirilməlidir.
2.
Məlumdur ki, müxtəlif mövsümlərin, hətta eyni gün ərzində ətraf mühit parametrlərinin
dəyişməsi, bir tərəfdən öyrəncilərin psixoloji durumunu dəyişdirir, digər tərəfdən tədris
otaqlarının rəng seçiminin nəzərdə tutulmuş parametrlərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqləndirir.
Beləliklə, tələbəyə təsir edən rəngləri seçib istifadə etdikdə onların sabit qalmadığını, işıqlanma,
rütubət, və bu kimi parametrlərdən asılı olaraq dəyişməsini nəzərə almaq lazımdır. Bu da öz
növbəsində ətraf mühit parametrlərinin daim nəzarətdə saxlayıb operativ analiz olunmasını
zəruri edir.
3.
Təcrübədən məlum olduğu kimi tədris otaqlarının və predmetlətin rəngləri uyğun göstəricilərin
təsiri altında (temperatur, günəş şüaları və.s) keyfiyyətcə dəyişir və öz ilkin funksiyasına
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4.

5.

tamlığıyla xidmət edə bilmir. Vəziyyətdən çıxmaq üçün işıqlanma parametrlərinin cari
ehtiyaclara uyğun idarə olunmasını tədbiq etmək lazımdır. Bir çox publikasiyalarda bənzər
texnologiyanın tədbiqi zamanı belə idarə etmənin müəllim və ya müvafiq əməkdaşlar tərəfindən
icra olunması nəzərdə tutulur. Bu da öz növbəsində subyektiv amilin təsirini ortaya çıxarır.
Bizim hazırladığımız metodikaya görə işıqlanma və rəng parametrlərinin avtomatik idarə
olunmasını həyata keçirən texniki-proqram kompleksi dərs saatları ərzində kənar parametrlərin
təsirini minimuma endirir və öyrənciyə tələb olunan istiqamətdə təsir göstərən rəng çalarlarını
yaradır. Belə proqramda istifadə olunan rəng parametrlərinin miqdarı təhsil prossesinin
effektivliyinin artması ilə düz mütənasibdir. Növbəti mərhələdə proqram kompleksi əlavə ilkin
parametr kimi səsin şiddətini də istifadə edəcək. Belə ki, dərs otağında səs paramtrlərinin
qiyməti müəyyən həddən artıqdırsa bunu uşaqların arzuolunmaz aktivliyi kimi
qiymətləndirmək olar və müvafiq rəng seçimi üçün əsas ola bilər.
İşin növbəti mərhələsində tədbiq olunan metodun tədris prosesinə (offis işinə və s.) təsirinin
əhəmiyyətlilik dərəcəsini, metodun düzgünlüyünü yoxlayacağıq. Bunun üçün
layihələndirdiyimiz proqram texniki kompleksi qurmaq lazımdır. Belə kompleksin tətbiqi
tədrisin keyfiyyətini yüksəldəcək müəllimlərin işlərini yüngülləşdirəcək, uşaqların psixi
durumuna və sağlamlığına müsbət təsir göstərəcək.
Məsələnin optimal həlli prossesə cəlb olunmuş parametrlərin çox cəhətli və böyük miqdarda
olmasını zəruri edir. Bu da öz növbəsində müvafiq istiqamətlərdə tədqiqat işinin aparılması
zərurətini ortaya çıxarır. Toplanmış ilkin baza subyektiv amillərə əsaslanır. Obyektiv nəticələr
almaq üçün müxtəlif rəng çalarları olan otaqlarda və gün ərzində fərqli işıqlanma parametrləri
daxilində müşahidələr aparmışıq və bu iş mütəmadi davam edir. Hər iki istiqamətdə aparılmış
tədqiqat işıq-rəng parametrlərinin (iş prossesi üçün) əhəmiyyətli olduğunu deməyə əsas verir.
II mərhələ nəticələri əsasında idarəedici proqram-apparat kompleksi yaradılacaq.
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Doç. Dr. ODABAŞI Aslan Hatice, Grafikte Temel Tasarım, Cem Ofset, Mayıs İstanbul 1996

Summary
The effect of light-color parameters on people is a traditional subject of a few sciences. It is a new
and urgent problem to manage this effect in a desirable way. Various approaches and solutions to the
problem have been investigated and a comparative analysis has been developed. Relevant research
technology has been developed and the device has been applied. The results obtained in Phase I on
the model should be the basis for future complex development of production significance.
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Paylanmış informasiya sistemlərinin təhlili və tədqiqi
Qədirov Veysəl Tofiq oğlu
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komputer mühəndisliyi fakultəsinin
I kurs magistrantı
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Müasir dövrdə İnternetə qoşulmuş kompüterlər əsasında yaradılan yüksək məhsuldarlıqlı
paylanmış informasiya sisteminə daha perspektivli sistemlər kimi baxılır. Etibarlılığın yüksəlməsi,
əlaqə kanallarında məlumatın ötürülmə sürətinin artması, informasiya texnologiyaları və şəbəkə
avadanlıqlarının sürətli inkişafı şəbəkələrdə cəmlənmiş kompüterlərin hesablama gücünün artmasına
gətirib çıxarmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, elmin müxtəlif sahələrində meydana çıxan böyük
hesablama və yaddaş resursları tələb edən mürəkkəb məsələlərin həllində fərdi kompüterlərin
hesablama gücü kifayət etmir. Göstərilən məsələlərin həllində yüksək hesablama məhsuldarlığına və
böyük yaddaşa malik olan superkompüterlərdən geniş istifadə edirlər. Strateji məhsul sayılan
superkompüterlərin qiymətlərinin baha olması bir çox ölkələrin onları əldə etməsinə və elmi-texniki
tədqiqat işlərində istifadə etməsinə imkan vermir. Bununla yanaşı şəbəkəyə qoşulmuş yüz milyonlarla
kompüterlərin hesablama və yaddaş resurslarından səmərəli istifadə olunmur. Aparılan tədqiqatlar
göstərir ki, hər bir istifadəçi fərdi kompüterlərin imkanlarının 25-30%-dən istifadə edir. Belə olan
təqdirdə, fərdi kompüterlərin istifadəsiz qalan hesablama və yaddaş resurslarından mürəkkəb
məsələlərin həllində istifadə etmək daha məqsədə uyğun olardı.Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə
alaraq, dünyada mürəkkəb məsələlərin həllində ucuz başa gələn az vəsait hesabına yaradılan
paylanmış hesablama sistemlərindən geniş istifadə olunur. Yüksəksürətli əlaqə kanallarının
köməyilə verilənlərin emal mərkəzlərinə (VEM) uzaqdan müraciətin əlyetərli olması istifadəçilər
üçün gündəlik fəaliyyətlərində yeni imkanlar yaradır. Bu isə istifadəçilərin informasiyanı əldə etməsi
imkanlarının kəmiyyətcə artmasına və eləcə də, hesablama sistemlərinin təşkili prinsiplərinin
keyfiyyət dəyişikliyinə səbəb olmuşdur.
Aktuallıq- Hazırkı redaksiyada istifadə edilən "informasiya cəmiyyəti" anlayışı 1960-cı
illərin əvvəllərində yapon sosial elmlərində istifadə olunmağa başlayıb və artıq 50 ildən çoxdur ki,
elmi-nəzəri tədqiqat obyektinə çevrilib.Ümumiyyətlə, informasiya cəmiyyətinin əsas fəlsəfi mənası
bütün insanların informasiya, bilik tələbatını ödəməkdən, onların arasında sosial kommunikasiya
mühiti yaratmaqdan, bilik və düşüncələrini, istədikləri məlumatı ictimaiyyətə çatdırmaqdan ibarətdir.
Onun əsas məqsədi informasiya bolluğunun yaradılması və bu prosesin köməyi ilə bir tərəfdən
bəşəriyyətin qarşısında duran problemləri həll etmək, digər tərəfdən isə cəmiyyətin inkişafını təmin
etməkdir.Yəni informasiya cəmiyyəti elə bir cəmiyyətdir ki, burada əhalinin böyük hissəsi müasir
informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə informasiyanın, ən əsası isə onun ali forması olan
biliyin istehsalı, saxlanması, emalı və ötürülməsi ilə məşğul olur. Son dövrlər Azərbaycanda
informasiya texnologiyalarının kütləviləşməsi, bu sahənin inkişafı üçün nəzərəçarpacaq addımlar
atılıb, dövlətin ciddi dəstək və qayğısı nəticəsində uğurlar əldə olunub. Ölkəmizdə informasiyakommunikasiya texnologiyalarının (İKT) inkişafı yeni mərhələyə qədəm qoyub. Son zamanlar
ölkəmizdə dövlət orqanları, biznes qurumları və vətəndaşların qarşılıqlı fəaliyyətində İKT-nin
imkanlarından geniş şəkildə istifadə olunur. İKT sektoru neftdən sonra ölkə iqtisadiyyatında ikinci
prioritet sahə hesab olunur. Təsadüfi deyil ki, İKT-nin ölkə iqtisadiyyatı üçün nə qədər əhəmiyyətli
olduğu Prezident İlham Əliyev tərəfindən də dəfələrlə bəyan edilib.
Hazırda ictimai şüurda İKT-dən biznesdə, siyasətdə, idarəetmədə, səhiyyədə, mədəniyyətdə,
elmdə, təhsildə, sənayedə və digər sahələrdə istifadə məsələlərinin aktuallığı və zəruriliyi tam qəbul
olunmuşdur. Müasir dövrdə məlumat almaq imkanı güclü olan vətəndaş cəmiyyətinin qurulması
gələcək bəşər sivilizasiyasına doğru mühüm addımdır. Hazırda İKT-dən geniş istifadə hər bir ölkənin
sosial-iqtisadi inkişafına kömək edir və yoxsulluğun azaldılmasında səmərəli vasitə rolunu oynayır.
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Azərbaycanda informasiyalaşmış cəmiyyətin əsas xüsusiyyətlərinə qlobal informasiya mühitinin
yaradılması, sosial və iqtisadi fəaliyyətin yeni formalarının (distant təhsil, elektron ticarət, tele iş,
elektron demokratiya, elektron hökumət və s.) meydana gəlməsi, informasiya və bilik bazarının
yaradılması, müxtəlif səviyyədə informasiya mübadiləsi sistemlərinin inkişafı, vətəndaş və
təşkilatların istənilən məlumatı almaq, onu yaymaq və ondan istifadə etmək kimi hüquqlarının tam
təmin edilməsi və s. aiddir.
Cəmiyyətin informasiyalaşdırılması ölkə iqtisadiyyatının bütün sahələrində səmərəliliyin
artırılmasına, qiymətlərin endirilməsinə, dövlət orqanlarında elektron sənəd mübadiləsinin, elektron
ticarət sistemlərinin tətbiqinə, məhsul və xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə köməklik
göstərəcəkdir.Müasir dövrümüzdə informasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı, həyatın bütün
sahələrində onların tətbiqi, texnologiyalardan istifadə olunmaqla fərdlər barədə məlumatların
toplanılması və işlənilməsi beynəlxalq səviyyədə fərdi məlumatların mühafizəsinin təmin edilməsinin
vacibliyini ön plana çıxarmışdır. Bu məqsədlə hələ 28 yanvar 1981-ci ildə Avropa Şurası tərəfindən
"Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış qaydada işləməsi ilə əlaqədar şəxslərin qorunması haqqında"
Konvensiya qəbul edilmişdir. Azərbaycan Respublikası 2009-cu ildən etibarən bu Konvensiyaya
qoşulmuşdur.
Ölkədə fərdi məlumatların toplanılması, işlənilməsi və mühafizəsi ilə bağlı münasibətlərin
nizamlanması, milli informasiya məkanının fərdi məlumatlar bölümünün formalaşdırılması, habelə
fərdi məlumatların transsərhəd ötürülməsi ilə əlaqədar məsələlərin tənzimlənməsi, bu sahədə
fəaliyyət göstərən dövlət və yerli özünüidarə orqanlarının, hüquqi və fiziki şəxslərin hüquq və
vəzifələrini müəyyən olunması məqsədilə 2010-cu ilin may ayında “Fərdi məlumatlar haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilmişdir.
Fərdi məlumat dedikdə şəxsin kimliyini birbaşa və ya dolayısı ilə müəyyənləşdirməyə imkan
verən istənilən məlumat başa düşülür. Bu məlumatlar sırsında fərdin adı, soyadı, atasının adı, doğum
tarixi, şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd üzrə digər məlumatlar, həmçinin fiziki şəxsin irqi və ya milli
mənsubiyyətinə, ailə həyatına, dini etiqadına və əqidəsinə, səhhətinə və ya məhkumluğuna aid olan
məlumatları sadalamaq olar. Hazırda fərdi məlumatların mühafizə edilməsi məqsədilə ölkə
səviyyəsində lazımı qanunvericilik bazası formalaşdırılmışdır.
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RADIASIYA NÖVLƏRI VƏ ONLARIN QEYD EDILMƏSI
Xəyal Abdullazadə
Odlar Yurdu Universiteti
Yaşadığımız mühitin radioekoliji vəziyyətinin günbəgün pisləşməsi bu gün təkcə bu sahənin
mütəxəssislərini deyil, həm də geniş ictimaiyyəti narahat edir. Heç kəsə sirr deyil ki, bütün canlılar,
o cümlədən də bizim hər birimiz kosmik radiasiyanın, yer qabığının üst təbəqələrində paylanmış və həm canlı orqanizmlərin, həm də onların qida məhsullarının tərkibinə daxil olan
radioaktiv elementlərin yaratdığı təbii radiasiya fonunun fasiləsiz təsirinə məruz qalır. Əlavə olaraq,
insanların texnogen fəaliyyəti, nüvə partlayışları, AES – lərdə (məsələn, Boyük Britaniyanın
Uindskeyl, ABŞ‐ın Tri Mayl Aylend, Ukraynanın Çernobıl, Yaponiyanın Fukusima AES‐lərində)
və müxtəlif atom sənayesi müəssisələrində baş verən qəzalar planetimizin ayrı–ayrı ərazilərində radiasiya fonunun əhəmiyyətli dərəcədə artmasına səbəb olmuşdur. Ona görə də bu gün əhali
arasında, haqlı olaraq, fəaliyyətdə olan və tikilməsi planlaşdırılan AES‐lərə qarşı açıq‐aşkar etiraz
edənlərin sayı kifayət qədərdir. Həmçinin də atom sualtı qayıqlarında baş verən qəzalar,
nüvə poliqonları ərazilərində yaranmış mürəkkəb ekoloji vəziyyət, radioaktiv tullantıların
daşınması və basdırılmasının yaratdığı problemlər və bu kimi çoxlu sayda digər hallar əhalinin bir
qismində psixoloji gərginlik və bəzən də hətta kiçik radiasiya səviyyəsinə qarşı belə qorxu hissləri
(radiofobiya) yararmışdır.
Qeyd edək ki, yaxın vaxtlara qədər radiasiya səviyyəsinə nəzarət etməyə imkan verən
dozimetrik–radiometrik cihazlar yalnız radisiya ilə əlaqəsi olan az sayda insanları maraqlandırırdısa, bu gün bu cihazlara sahib olmaq istəyində olanlar kifayət qədərdir və əhalinin istifadəsi üçün
müxtəlif tip məişət dozimetrlərinin işlənib hazırlanması və istehsalı ilə onlarla dövlət müəssisələri
məşğul olur.
Əgər ionlaşdırıcı şüalanmanın ekstremal təsirə malik olmasını və ətraf mühitin digər
çirkləndiriclər ilə birgə təsir şəraitində onun sinerqetik effektlər (birgə təsirin ayrı‐ayrı faktorların
təsirinin cəmindən çox olması kimi fenomenlər) yarada bilməsini nəzərə alsaq, onda belə şəraitlərin
canlı təbiətin ekoloji vəziyyətinə və insanların sağlamlığına əhəmiyyətli dərəcədə təsir edə bilməsinə heç bir şübhə qalmaz.
Nəhayət, məlumdur ki, bu gün ionlaşdırıcı şüalanmadan çoxlu sayda xəstəliklərin
müalicəsində, diaqnostik və terapevtik vasitə kimi geniş istiifadə olunur. Ona görə həm sadalanan
halların yaratdığı problemlərin dərk edilməsi, həm də radiasiya terapiyasından geniş istifadəyə və yeni texnologiyaların işlənib hazırlanmasına olan yüksək təlabat əhalinin bu sahədə müəyyən
biliklərə malik olması zərurətini yaratmışdır. Bu baxımdan, hazırlanan vəsait mühüm əhəmiyyət
kəsb etməklə yanaşı, həm də çoxlu sayda elmi və sosial məsələlərlə diktə olunmuşdur.
Radiobiologiya ‐ ionlaşdırıcı şüalanmanın canlı orqanizmlərə təsirini öyrənən elm sahəsidir.
Canlı orqanizmlərin radiasiyaya qarşı həssaslığı, onların radiasiyanın zərərli təsirlərinə qarşı
davamlılığı (radiasiyanın zərərli təsirlərinə müqavimət göstərə bilməsi), həmçinin də radiasiya şəraitinə uyğunlaşması və s. kimi problemlərin mexanizmlərinin aydınlaşdırılması radiobiologiya elminin əsas tədqiqat istiqamətlərindən hesab olunur. Adı çəkilən tədqiqat istiqamətlərində bu
problemlər radiorezistentlik, radioadaptasiya, radiostimullaşma adlandırılır. Qeyd edim ki,
kompleks elm sahəsi olan Radiobiologiya XX əsrin elmi hesab olunur. Bu elm sahəsi fiziklərin,
kimyaçıların, riyaziyatçıların, həkimlərin, biofiziklərin, molekulyar bioloqların, klassik bioligiyanın
müxtəlif sahələrinin mütəxəssislərinin səy və bacarıqlarının birləşdirilməsini tələb edən elm
sahəsidir. Müəyyən olunmuşdur ki, ionlaşdırıcı şüalanmanın təsiri canlı orqanizmlərin molekulyar,
hüceyrə, toxuma və ayrı‐ayrı orqanlar kimi hər bir struktur səviyyəsində bir çox dönən və dönməz
proseslər yaradır. Birinci struktur səviyyəsində orqanizmi təşkil edən molekulların həyəcanlanması,
ionlaşması və dissosiasiyası baş verir. Bu proseslər, öz mahiyyəti etibarı ilə, radiasiyanın sirinin
ilkin təzahür formalarıdır və onlar növbəti proseslər üçün zəmin yaradır. Nəzərə alsaq ki, orqanizmin
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çox hissəsini su təşkil edir və biokimyəvi proseslərdə suyun radiolizi mühüm rola malik olur, onda
molekulyar səviyyədə baş verən bu təsirin bir çox növbəti proseslər üçün başlanğıc ola biləcəyi heç
bir şübhə doğurmur. İonlaşdırıcı şüalanmanın bütövlükdə orqanizmdə, onun ayrı‐ayrı toxuma
və orqanlarında biokimyəvi proseslərin pozulmasına səbəb olması son nəticədə canlı toxuma
hüceyrələrinin uzlaşdırılmış birgə fəaliyyətini tədricən pozur. Xüsusi tədqiqatlarla müəyyən
edilmişdir ki, radiasiyanın təsiri ilə hüceyrələrin təbii bölünmə prosesi pozulur və onlar məhv ola
bilir. Əgər şüalanmış hüceyrələr məhv olmurlarsa və həyat fəaliyyətli qalırlarsa, onda onlar
bədxassəli hüceyrələrin əcdadlarına çevrilir.
Bu gün kiçik dozalı ionlaşdırıcı şüalanmanın bir çox biokimyəvi proseslərin gedişində stimullaşdırıcı rola malik olması və radiasiya zədələnmələrinin reparasiya proseslərinin, yəni hüceyrə və orqanizimlərin şüalanmanın yaratdlğı zədələnmələri ardan qaldıra bilmək qabiliyyətinə malik olması (radiasiya “zədələnmələrini” reparasiya edən sistemin “fəallaşması”) faktlarının
kəşf olunması Radiobiologiya elminin ən böyük nailiyyətlərindən hesab olunur. Bunlar isə,
ionlaşdırıcı şüalanmanın həm kənd təsərrüfatı heyvanlarının və müxtəlif bitkilərin zərərverici
və parazitlərdən zərərsizləşdirilməsi, həm də bu şüalanma növünün seleksiya və mədəni bitkilərin
məhsuldarlığının artırılması kimi praktiki işlərdə istifadəsinə şərait yaratmış olur.
Bundan əlavə, radiohəssaslığa dair müəyyən qanunauyğunluqların aşkar edilməsi və bu
qanunauyğunluqların mexanizmlərinin aydınlaşdırılması müxtəlif orqanizmlərin radiasiyanın zərərli
təsirindən mühafizə tədbirlərinin işlənib hazırlanmasına kömək edir.
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İntellektual ev sensor şəbəkələr
Əliyeva Aliyə Bilal qızı
Odlar Yurdu Universiteti
Mikroelektronikanın müasir nailiyyətləri və naqilsiz rabitə texnologiyalarının tərəqqisi sensor
şəbəkələrinin (SŞ) meydana çıxmasına və inkişafına gətirib çıxarmışdır. Məlumdur ki, sensorlar
temperatur, təzyiq, rütubət, səs, maqnit sahəsi, radiasiya və s. kimi parametrlərin dəyişməsini qeydə
alan vericilərin həssas elementidir. Sənayedə tətbiq edilən sensorlar böyük qabaritlərinə görə geniş
istifadə oluna bilmirdi. Ona görə də onların fiziki ölçülərinin kiçildilməsi və şəbəkə şəklində istifadə
edilməsinə böyük ehtiyac duyulurdu. Hal-hazırda mikrosxemlərin miniatürləşməsi və şəbəkə
texnologiyalarının inkişafı kiçik bir silisium kristalında hesablama bloklarının, həm də naqilsiz
qlobal, lokal, şəxsi şəbəkələri dəstəkləyən bütün lazımi qurğuların cəmləşdirilməsinə imkan verir.
Nəticədə məkanca paylanmış obyektlərin idarə edilməsi və müşahidəsi vasitələrinin yeni tətbiqlərinin
meydana çıxması üçün geniş şərait yaranmışdır. SŞ-nin elementləri müstəqildirlər, yəni tərkibində
şəbəkə üçün lazım olan hər bir vasitəyə malikdirlər. Qurğular xarici qida, kommunikasiya üçün
naqillər, servis xidməti tələb etmir. Onlar elə işlənilir ki, minimal güc tələb etsin, bu da daxili qida
elementlərindən illərlə istifadə etməyə imkan verir. Bütün bunlar qurğuya ölçülərin, verilənlərin ilkin
emalını müstəqil aparmağa və xarici informasiya sistemi ilə əlaqə saxlamağa imkan verir. Sensor
qurğuları vericilər, kompüter və kommunikasiya vasitələrinin imkanlarını özündə cəmləşdirən
platformadır. Buna misal olaraq IEEE-nin spesifikasiyası əsasında layihələndirilən qurğunun
prototipinə baxaq. Bu platformanı həyata keçirmək üçün SŞ-nin əsas elementləri olan sensor
qurğuları fiziki olaraq iki lövhədə yerləşdirilir. Birinci lövhədə temperatur, rütubət, barometrik təzyiq
və infraqırmızı vericilər, ikinci lövhədə isə mikroprosessor (tezliyi 4 mhs), 1 kbayt həcmli operativ
yaddaş, proqram və vericilərin saxlanması üçün flash-yaddaş, qida mənbəyi və 900 mhs tezliyində
işləyən radioverici/qəbuledici yerləşdirilmişdir. Sensor qurğusunda verici və mikroprosessorlardan
başqa vericilərin xarakteristikalarını yadda saxlayan interfeys, ünvan bloku, analoq və rəqəmsal giriş
çeviriciləri kimi köməkçi modullar da vardır. SŞ-nin tipik struktur sxeminə nəzər salsaq görərik ki,
bütün sensor qovşaqları vahid naqilsiz şəbəkə əmələ gətirir və informasiyanı mübadilə etməyə
qabildirlər.Bu zaman informasiyanın şəbəkənin uzaq qovşağından şlüzə ötürülməsi zəncir üzrə, bir
qovşaqdan digərinə ötürmə vasitəsilə baş verir ki, bu da böyük əhatə zonası yaratmağa imkan verir.
İnformasiya şlüz vasitəsilə əsas kompüterə, oradan da peyk rabitəsinin köməyi ilə mərkəzi verilənlər
bazasına ötürülür. Qeyd etmək lazımdır ki, hər bir konkret şəbəkə üçün sensorlar işləmək və istehsal
etmək olduqca bahalı işdir. Lakin belə problemlərin həlli yaxşı məlumdur. Digər şəbəkə
texnologiyalarında olduğu kimi burada da standartlaşdırma həyata keçirilir. Yaponiyanın Mitsubishi
Electric Corp., Amerikanın Motorola və Philips Semiconductors kompaniyalarının yaratdıqları
ZigBee Alyansı tərəfindən SŞ üçün IEEE 802.15.4 standartı işlənmişdir Burada Bluetooth (IEEE
802.15.1) və WiMedia (IEEE 802.15.3) standartları ilə birgə fəaliyyət, məhdud təsir məsafəsi və
verilənlərin mübadiləsi sürəti nəzərdə tutulur (75 m-ə və 250 Kbit/san-yə qədər). SŞ-nin reallaşması
üçün lazım olan tədqiqatlar artıq bu gün aparılır. Bu sahədə lider kimi gələcəyin bütün qabaqcıl
texnologiyalarını dəstəkləyən ABŞ-ın Intel korporasiyası tanınır. Bu korporasiyanın Berkli şəhərinin
(Kaliforniya) universitetində yerləşən tədqiqat laboratoriyası özü-özlüyündə SŞ-nin tədqiqat mərkəzi
sayılır.Laboratoriya başlıca məqsəd kimi yuxarıda xatırlanan naqilsiz inteqrə olunmuş hesablama
platforması - aşağı enerji israflı sensorun yaradılmasını görür və üç əsas istiqamətdə iş aparır: açıq
əməliyyat sisteminin işlənməsi; sensorlardan ibarət özü təşkil olunan şəbəkə texnologiyalarının
yaradılması; onlar üçün tələb olunan proqramların işlənməsi. Artıq belə platformanın prototipi
hazırlanmışdır və bu, tədqiqatçılara sensorların istifadəsinin effektiv yolunun axtarışına imkan verir.
Hələlik bunlar kifayət qədər böyük qurğulardır - sensorun həcmi 5-6 kv.sm-dir, tədqiqatçılar yaxın
gələcəkdə sensorun 1 kub mm həcmdə yerləşdirilməsinə nail olacaqlarına ümid edirlər. SŞ-nin əsas
kriteriyaları tədqiqatçılar tərəfindən aşağıdakı kimi nəzərdə tutulmuşdur: • bu istənilən əhatə zonasına
malik və üzərinə qoyulan istənilən məsələni yerinə yetirən minlərlə sensordan ibarət naqilsiz şəbəkə
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olmalıdır; • sensorlar çох az miqdarda enerji sərf etməlidirlər ki, uzun müddət ərzində batareyaları
dəyişmədən işləyə bilsinlər; olduqca cəld işləməlidirlər; görünməyən, istismarda yüksək etibarlı və
aşağı dəyərə malik olmalıdırlar. Bu gün mövcud olan SŞ-dən az bir hissəsi yuxarıda qoyulan tələblərə
саvаb verir. Belə ki, indiki dövrdə şəbəkələr yalnız yüzədək sensordan ibarətdir, məhdud əhatə
zonalıdır və yalnız dəqiq təyin olunan məsələləri yerinə yetirə bilirlər. Onlarda vericilər müəyyən tip
informasiyanı verilmiş buraxma zolağında ötürməyə qabildirlər. Enerji sərfini çох kiçik adlandırmaq
olmaz, batareyanın gücü yalnız bir nеçə günə çatır. Mövcud sensor vericiləri hələ kifayət qədər
ətalətlidir, yüksək etibarlılıq və istismarda “görünməməzlikdən” söz gedə bilməz. Əlbəttə belə
sensorlar kifayət qədər bahalıdırlar, ona görə də yüz sensordan ibarət şəbəkə baha başa gəlir.
Sensorların təbabətdə tətbiqi xüsusilə çox ümidvericidir – ürək ritminin monitorinqi, həkimlərin
avtomatik xəbərdarlığı üçün qan təzyiqi və bir sıra digər vacib göstəricilərin ölçülməsi və lazım
gəldikdə təxirəsalınmaz köməyin göstərilməsi, xəstə və yaşlı adamların vəziyyətlərinin
yüngülləşdirilməsi, adi həyatın rahatlığının yaxşılaşdırılması və s. Üzgüçülük hovuzu özü sərbəst
olaraq suyun təmizliyinə nəzarət edə bilər. Bundan başqa binalarda olan tüstü detektorları nəinki
yanğını qeydə alır, həm də yanğınsöndürənlərə tüstülənmənin hansı mərtəbə və otaqlarda daha çox
və ya az olduğu haqqında məlumat verir. SŞ intellektual ev şəbəkələrinin tərkib hissəsi kimi də çıxış
edə bilər. ABŞ-ın Intel korporasiyasının texnoloji sərgidə göstərdiyi yeni texnologiyalardan biri də
xəstələrə baxış ev sistemidir. Bu sistemlərin prototipi kiçik yarımkeçirici vericilərin ayaqqabı, mebel
əşyaları və ev qurğuları kimi obyektlərə quraşdırılaraq yaşlı və məhdud fiziki imkanlı adamlara evdə
adi həyat tərzi keçirməyə şərait yaratdığını nümayiş etdirdi. Bu isə bütövlükdə yaşlı nəslin problemini
həll etməyin və yüklənmiş səhiyyə sisteminin işini yüngülləşdirməyin yaxşı həll yolu ola bilər.
Beləliklə, yeni texnologiyalar yaşlı adamları layiqli və sakit həyatla təmin edərək peşəkar baxışa
çəkilən xərcləri azaltmaqla bərabər xidmət personalının və ailə üzvlərinin işini də asanlaşdırır. SŞnin istifadə imkanları ev və ya ofis hüdudlarından daha uzaqlara gedib çıxır. Onların daha aydın tətbiq
sahələri kimi ekologiyanı və xilasetmə xidmətini göstərmək olar.
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İNFRAQIRMIZI DALĞA QEYDEDİCİLƏRİ
Zülfüqar Orucov
Odlar Yurdu Universiteti
İşıq 1025 fərqli dalğa uzunluğunda ola bilər. Bu dalğa uzunluqları müxtəlif enerji səviyyələrinə
malikdir. Bu enerji səviyyələrini araşdırdığımızda, müxtəlif dalğa uzunluğundakı şüaların, maddə ilə
təmas etdiklərində çox fərqli təsir meydana gətirdiklərini görürük. Elektromaqnit şüalar intervalının
qısa dalğa uzunluğuna sahib şüalarının ortaq xüsusiyyəti, çox yüksək enerji daşımalarıdır. Qamma
şüaları, rentgen şüaları və ultrabənövşəyi şüalar kimi tanınan bu şüalar, atomlar və ya molekullarla
qarşılaşdıqları vaxt, yüksək enerjilərindən ötrü onları parçalayarlar. Qarşılarına çıxan maddələri,
mikro səviyyədə, “dəlik-deşik” edərlər.
Eləcə də, daha uzun dalğa uzunluğuna sahib şüalar isə, (belə ki, bunlar infraqırmızı şüalardan
başlayar və radio dalğalara qədər gedib çıxar) çox az enerji daşıdıqları üçün, maddə üzərində mühüm
təsir meydana gətirməzlər.
“Maddə üzərində mühüm təsir” dediyimiz şey isə, kimyəvi reaksiyalardır. Məlum olduğu kimi
kimyəvi reaksiyaların mühüm hissəsi, mühitə enerji daxil olması ilə başlayar. Bu lazımi enerji
miqdarına, “aktivləşmə enerjisi” deyilir. Bu enerji miqdarından daha azı və ya çoxu fayda
verməyəcək.
Məhz elektromaqnit şüalar intervalında yerləşən çox fərqli şüaların yalnız çox kiçik hissəsi, bu
“aktivləşmə enerjisi”nə bərabər enerjiyə malikdir. Dalğa uzunluqları 0,70 mikron ilə 0,40 mikron
arasında dəyişən bu şüaların hansı şüalar olduğunu bilmək istəsəniz, bir qədər başınızı qaldırıb ətrafı
seyr edə bilərsiniz. Çünki bu şüalar, hal-hazırda gördüyünüz “görünən şüalar”dır. Bu şüaların təsiriylə
gözünüzdə kimyəvi reaksiyalar baş verir və onsuz da bu sayədə görürsünüz.
“Görünən şüalar” kimi adlandırılan bu şüalar, elektromaqnit şüalar intervalının 1025-də 1-indən
belə daha kiçik intervalda yerləşmələrinə baxmayaraq, Günəş şüalarının 41%-ni təşkil edirlər.
Tanınmış fizik Uold Corc (George Wald) “Scientific American”jurnalında dərc olunan “life and
light” (“həyat və işıq”) adlı tanınmış bir məqaləsində bu mövzunu ələ almış və “biokimyanın enerji
ehtiyacı ilə Günəş şüaları arasındakı fövqəladə uyğunluğu” vurğulamışdır. Həqiqətən də Günəşin
bu qədər həyat üçün əlverişli şüalar yayması, mühüm yaradılış dəlilidir.
Bəs Günəşin geridə qalan şüaları hansı xüsusiyyətə malikdir?
Bunu araşdırdığımız vaxt, görünən şüalar istisna olmaqla Günəşin yaydığı yerdə qalan şüaların
çox böyük hissəsinin “yaxın infraqırmızı şüalar” adlandırdığımız intervalda yerləşən şüalar
olduğunu görərik. Yaxın infraqırmızı şüalar intervalı, görünən şüalar intervalının bitdiyi yerdən
başlayır və çox kiçik intervalda yerləşir. Bu interval da, yenə elektromaqnit şüalar intervalının 1025də 1-indən belə daha kiçik intervaldır.
Görəsən bu yaxın infraqırmızı şüaların nə faydası var? Bu dəfə isə, bu şüaların nə fayda
verdiyini görmək üçün başınızı qaldırıb ətrafı seyr edə bilməzsiniz, çünki bunlar görülə bilməyən
şüalardır. Lakin görə bilmədiyiniz bu şüaları günəşli bir yay və yaz günündə asanlıqla hiss edə
bilərsiniz. Çölə çıxıb üzünüzü Günəşə tutun, üzünüzdə hiss edəcəyiniz istilik, infraqırmızı şüaların
yaratdıqları təsirdir.
İnfraqırmızı şüalar istilik enerjisi daşıyarlar və dolayısilə Yerin isinməsini təmin edərlər. Yəni
onlar da, həyat üçün ən azı görünən şüalar qədər zəruridirlər. Eləcə də, Günəş, tam da bizim üçün
lazım olan bu şüaları yaymaq üçün yaradılmışdır: Günəş şüalarının çox böyük hissəsi, bu iki növ
şüadan ibarətdir.
Bəs görəsən Günəşin geridə qalan şüaları hansılardır? Eyni zamanda bu şüaların bizə bir faydası
varmı?
Günəşin yaydığı şüalar arasında ən az yeri tutan üçüncü qrup şüalar, “yaxın ultrabənövşəyi”
şüalardır. Ultrabənövşəyi şüalar, əsasən yüksək enerji daşıyan və dolayısilə həyat üçün zərərli
şüalardır. Lakin Günəşin yaydığı ultrabənövşəyi şüalar, ultrabənövşəyi şüaların ən “zərərsiz”
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hissəsində, yəni görünən şüaların tam yanında yerləşən şüalardır. Bu şüalar isə, mutasiya və xərçəng
kimi zərərli təsirlərinə baxmayaraq, çox mühüm bir incəlikdən ötrü həyat üçün zəruridirlər. Bu kiçik
intervaldakı ultrabənövşəyi şüalar, insanda və digər onurğalı canlılarda, D vitamininin sintezi üçün
zəruridirlər. D vitamini bədəndəki sümüklərin formalaşması və qidalanması üçün zəruridir. Bundan
ötrü də, uzun müddət Günəş şüasından uzaq qalan insanlarda D vitamini çatışmazlığı və buna bağlı
olaraq da, sümük xəstəlikləri özünü göstərir.
Bir sözlə, Günəşin yaydığı bütün şüalar, insan həyatı üçün zəruri şüalardır. Günəş şüaları,
elektromaqnit şüalar intervalında yerləşən 1025 müxtəlif dalğa uzunluğundan yalnız kiçik bir intervala
sıxışdırılmışdır və bunlar da, (xeyli maraqlıdır ki,) tam bizim isinməyimizi, görməyimizi və digər
bədən funksiyalarını həyata keçirməyimizi təmin edən şüalardır.
Həyat üçün bütün zəruri şərtlər təmin olunsa belə, təkcə yer səthi 1025-lik ümumi intervalın hər
hansı digər intervalında yerləşən şüalara məruz qalsaydı, həyat yenə mövcud ola bilməzdi. İnsanın
varlığı üçün 1025-də bir ehtimallıq bu şərtin də təmin olunmasının təsadüf məntiqiylə izah olunması,
əlbəttə ki, qeyri-mümkündür.

396

V Bölmə
TƏBİƏT ELMLƏRİ

397

Xəzər dənizinin ekoloji problemləri
Məmmədova Aytən Faiq
Odlar Yurdu Universiteti
Xəzər dənizi problemləri içərisində səviyyə tərəddüdü ilə yanaşı, dəniz suyunun çirklənməsi və
bununla əlaqədar ekoloji şəraitin korlanması son dövrün ən mühüm problemidir. Zəngin təbii
sərvətləri və müalicə əhəmiyyəti tarixən onun ətrafında çoxlu sayda insanların məskunlaşmasına
səbəb olmuşdur. Xəzər dənizinin əsas çirklənmə mənbələri onun hövzəsində, sahillərində və
akvatoriyalarında yerləşən şəhərlərin və sənaye obyektlərinin tullantı suları, dəniz nəqliyyatından və
neft mədənlərindən daxil olan müxtəlif çirkləndiricilərdir. Hazırda Xəzər sahili zonalarda 15 milyona
qədər əhali yaşayır ki, onların da həyat fəaliyyəti bilavasitə bu dənizlə (əsasən də balıqçılıqla)
bağlıdır. Dünyanın ən məhsuldar su sahəsi olan Xəzər yeganə dənizdir ki, nərə balıqlarının böyük
ehtiyatı (təxminən 95 %) burada cəmləşmişdir. Məlumdur ki, nərə balığı dünya bazarında çox
qiymətli sayılan qara kürünün "istehsalçısıdır". Ona görə də, həmin balıqların Xəzərdəki genofondu
ciddi şəkildə qorunur
Lakin Xəzərin varidatı bununla tükənmir. Neft-qaz ehtiyatı potensialına görə də o, dünyanın ən iri
karbohidrogen xammalı mərkəzlərindən biridir. Ekoloji xarakteristikasına görə Xəzər dənizi çox vaxt
digər qapalı hövzələr kimi öyrənilir. Qapalı hövzələrin isə müvafiq problemləri var. Məsələn: təbii
ehtiyatların və kəmiyyətcə tükənməsi, antropogen və torpaqüstü təbii ekosistemlərin tənəzzülü, dəniz
mühitinin çirklənməsi və su ekosistemlərinin tənəzzülü. Belə ki, 1992-ci ildə Volqa hövzəsi və
Xəzərin sahil zonası "ekoloji fəlakət zonası" adlandırılmışdır.
Xəzər dənizini çirkləndirən əsas mənbələr aşağıdakılardır: təmizlənməmiş sənaye tullantı suları və
kənd təsərrüfatı tullantı suları, çay və dəniz gəmiçiliyi, quru və su sahillərində qaz və neft buruqlarının
istismarı, dəniz dibinin dərinləşdirilməsi işləri zamanı ikinci çirklənmə, atmosfer və su vasitəsilə uzaq
zonalardan çirkləndirici maddələrin gəlməsi. Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, çaylar vasitəsilə
hər il Xəzərə 40-45 km3 tullantı su daxil olur ki, onun da 60 faizi Volqa çayının payına düşür. Əgər
bu tullantı suları dənizin üst qatında bərabər paylansaydı, onda il ərzində həmin qatın qalınlığı 10-11
sm-ə çatardı. Xəzər sularının çirklənməsində Kür və Ural çayları da az rol oynamır. Tbilisi və Rustavi
şəhərlərinin və sənaye müəssisələrinin tullantı suları, həmçinin kənd təsərrüfatında işlədilən müxtəlif
toksiki maddələr Kür çayı vasitəsilə Xəzərə daxil olur. Xəzər dənizi sahillərində yerləşən şəhərlərdən
Bakı, Sumqayıt, Mahaçqala, Həştərxan, Türkmənbaşı, Rəşt və Ənzəli şəhərlərindən dənizə axıdılan
tullantı suları onun əsas çirkləndiricilərindən hesab edilir. Bununla yanaşı dəniz neft yataqlarının
istismarı və neft məhsullarının daşınması, dəniz nəqliyyatı da Xəzər sularını xeyli çirkləndirir.
Dənizin ən çox çirklənmiş sahələri eyni zamanda ekoloji böhran sahələridir. Belə sahələrə Bakı,
Sumqayıt, Mahaçqala və Türkmənbaşı şəhərlərinin akvatoriyaları, istismarda olan dəniz neft yataqları
rayonları aid edilir. Xəzər gölünün çirklənməsindən danışarkən aşağıdakı xüsusiyyətlər nəzərə
alınmalıdır: birincisi, çirkabın qeyri-bərabər paylanması dənizin ayrı-ayrı sahələrinin ciddi şəkildə
çirklənməsinə gətirib çıxarır. Ikincisi, sahilboyu yaranan çirklənməni bir zonadan başqasına aparır və
oranı da çirkləndirir. Nəzərə alsaq ki, tullantılar əsasən suyun üzərində - üst qatında toplaşaraq "suatmosfer" zonası yaradır, onda məhz burada yığılmış çirkablar hesabına daha çox dənizin bioloji
əhəmiyyətli sahələrinin çirkləndiyini qeyd etmək lazım gəlir. Xəzər dənizi üçün ən təhlükəli
çirklənmə tərkibində zərərli kimyəvi maddələr olan tullantılarla çirklənmədir. Bunlardan neft
karbohidrogenlərini, karbohidrogenləri, karbonukleidləri, xlor üzvi birləşmələrini və ağır metalları
göstərmək olar. Dənizin çirklənməsində neft karbohidrogenləri böyük rol oynayır. Söhbət Abşeron
yarımadası və Manqışlağın yarısını əhatə edən dəniz neft sənayesi və sualtı neft borularından
gedir. Xəzərin ekoloji problemləri onun səviyyəsinin vaxtaşırı dəyişməsilə də əlaqədardır. 1978-ci
ildən tranqressiv mərhələyə keçən dənizin səviyyəsi tədricən qalxaraq ciddi təhlükəyə səbəb
olmuşdur. Belə ki, suyun səviyyəsinin 2,5 m qalxması sahil zonasının il ərzində 1-2 km sahəsinin
dənizin altında qalması ilə nəticələnmişdir. Xəzərə yalnız bir ölkənin yox, 5 sahilyanı ölkənin qayğı
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göstərməsi vacibdir. Hər bir Xəzərsahili ölkə dənizə öz şəxsi prizmasından yanaşsa, onun sonrakı
taleyi daha tutqun ola bilər. Xəzərin statusu tam müəyyənləşmədikcə dənizin nərə balığı ehtiyatı,
canlıların rəngarəngliyi, ekosistemi tənəzzülə uğrayacaq.

Magistrant Məmmədova Aytən Faiq qızının
“Azərbaycanda Ekoloji təhsil və tərbiyənin öyrənilməsi”
adlı tezisinə elmi rəhbərin
Rəyi
Tezis aktual bir mövzuya həsr olunmuşdur. Ölkəmizin və millətimizin siyasi, iqtisadi və
stratejik əhəmiyyətinə görə əvəzedilməz sərvəti olan Xəzər dənizi, bu gün dünyada karbohidrogen
ehtiyatlarının cəmləndiyi böyük mənbələrdən biridir. Lakin, bununla yanaşı zəngin flora və fauna
ehtiyatına malik Xəzər ilə bağlı gündəmdə olan ən önəmli və təxirəsalınmaz məsələlərdən biri onun
ekoloji problemlərinin aradan qaldırılmasıdır. Ekologiya, canlılar və onu əhatə edən ətraf mühit
arasındakı əlaqədir və məhz bu qarşılıqlı əlaqə Ekologiya elmi tərəfindən öyrənilir. Bu elm, bu əlaqə
ilə yanaşı qarşılıqlı vəhdətdən meydana çıxan problemləridə öyrənir və onların aradanqaldırılasına öz
töhfəsini verir.
Bütün bu deyilənlər tezisdə savadlı şəkildə, elmi surıətdə şərh edilmiş və əsaslandırılmışdır.
Magistrant, Aytən Məmmədova onun qarşısında qoyulmuş tapşırığı düzgün qavramış və
yetkin bir tezis ərsəyə gətirmişdir.
Deyilənləri nəzərə alaraq təqdim olunmuş tezisin çap olunmasını məqsədəuyğun sayıram.

Odlar Yurdu Universitetinin
“Kimya, Bialogiya və Ekologiya”
kafedrasının müdiri, dosent

Kərimova T. H.
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Biologiyanın tədrisində didaktik oyunlar sistemi
Kazımova Aynurə Heydər
Odlar Yurdu Universiteti
Açar sözlər: Didaktik oyun, fəal təlim, məntiqi təfəkkür, rollu oyun, təhsil.
Key words: Didactic games, active learning, logical thinking, role-playing, education.
Ключевые слова: дидактические игры, активное обучение, логическое мышление, ролевая
игра, образование.
Didaktik oyunları üzrə tədqiqatlar və qabaqcıl təcrübələrin təhlili göstərir ki, düzgün təşkil edilmiş oyun,
ilk növbədə şagirdlərdə psixi prosesləri formalaşdırır, fiziki inkişafı təmin edir və onlarda bir sıra mühüm
əxlaqi keyfiyyətləri formalaşdırır. Oyun onların duyğularını, qavrayışının təsəvvürü və təxəyyülünü
zənginləşdirir. Bəzi nəzəriyyəçilər hisslərə şüurun obyektiv həyat şəraitindən asılı olmayan subyektiv hal kimi
baxırlar. Guya onlar başda olaraq duyğuların aşağı forması ilə əlaqədar olub, davamsızdır, həmin anların
təsirindən asılıdır. Hisslər fizioloji əhəmiyyətə malikdir. Hisslər həyat tərzinin və tərbiyənin təsiri ilə inkişaf
edir. Emosiyalar artıq erkən yaşlarda sosial xarakter daşıyır və yaşlılarla, öz yaşıdları ilə ünsiyyətdə olmaq
cəhdi, rəqabət hissi özünü göstərir. Keçirilən bütün oyunlar şagirdlərdə böyük maraqla qarşılanır. Oyunda
onların qarşılıqlı münasibətləri aydın təzahür edir və özünəməxsus şəkildə cərayan edir. Onları fikir birliyi,
birgə hisslər yaxınlaşdırır. Oyunda şagird, öz fəaliyyətini yoldaşlarının fəaliyyəti ilə uyğunlaşdırmaq,
yaranmış qaydalara tabe olmaq zərurəti ilə qarşılaşır. Müəllim didaktik oyunlar vasitəsilə şagirdlərdə həyati
bacarıqları inkişaf etdirir, yoldaşlarına diqqəti və xoş niyyətli yanaşmağa, onların hüquqları, istəkləri ilə
hesablaşmağa alışdırır və uşaqlarda tapşırılmış rolu yerinə yetirmək üçün yoldaşları qarşısında məsuliyyət hissi
tərbiyə edir. Oyunun gedişində müəllim şagirdlərə əxlaqi hisslər və ictimai davranış normaları haqqında
bilikləri verir. Ümumiyyətlə, əxlaqi hisslərin və marağın inkişaf etdirilməsində oyunların əhəmiyyəti çöx
böyükdür. Aparılan tədqiqatların təhlili və müşahidələr əsasında demək olar ki, oyunda müvəffəqiyyətsizlik
baş verdikdə belə şagirdlərdə oyunu davam etdirmək , qələbəyə can atmaq həvəsi sönmür.
Məğlub olmuş dəstənin nöqsanlarını müəllim onların iştrakı ilə təhlil edir, hansı hazırlıqlar aparılmasını başa
salır . Onlar qələbə qazanmaq üçün daha çox çalışırlar. Bu hal isə şagirdlər arasında sağlam rəqabətin
formalaşmasına təkan verir.
Oyunda qalib olan şagirdlərdə daha müsbət hisslər yaranır və bu hal digər psixi proseslərin və şən əhvalruhiyyənin yaranmasına təsir göstərir. Oyunların keçirilməsi prosesində qarşıya bəzi çətinliklər çıxa bilər. Bu
çətinliklərə şagirdlərin münasibəti fərdi xüsusiyyətdən asılı olaraq müxtəlifdir. Onlarda inamsızlık,
özünüitirmə, köməksizlik, qüssə əmələ gəldiyi kimi, bunların tam əksini təşkil edən özünə inam, öz qüvvəsini
dərk etmək, gümrahlıq, coşğunluq kimi hisslərin də əmələ gəlməsinə səbəb olur. Müəllimin ən mühüm
vəzifələrindən biri uşaqlarda yaranabilən inamsızlıq, ruhdan düşmə kimi mənəvi hisslərin qarşısını almaq,
onlarda çətinliyi aradan qaldırmaq əzmi, özünütərbiyə və bu əsasda gümrah ruh yüksəkliyi yaratmaqdır. Ən
zəruri anlardan biri oyunu təşkil edən müəllimin oyunu gedişində iştirakı məsələsidir. Şagirdlər, xüsusilə öz
müəllimlərinin oyunda iştirak etmələrindən dərin həzz alırlar. A.C.Makarenko təlim xarakyerli oyunlardan
bəhs etdiyi çıxışında demişdir: “Mən müəllim olmaq etibarilə ilə özüm də onlarla az-çox oynamalıyam. Əgər
mən təkcə öyüd vermək, tələb, israr etməklə məşğul olsam, onda kənar qüvvə olaram, bəlkə də yaxşı qüvvə
ola bilmərəm, mən şagirdlərlə bir qədər oynamalıyam, bunu mən bütün yoldaşlarımdan tələb edirəm.
Biologiyanın tədrisi metodikası pedaqogikanın bir bölməsi olub, müəyyən səviyyədə biologiyanın
tədrisinin qanunauyğunluqlarını öyrənir. Bu qanunauyğunluqların öyrənilməsində şagirdlərin fəallığının
artırılması vəzifəsi mühüm bir məsələ kimi qarşıda durur. Biologiya tədrisində fəallıq dedikdə təlim
prosesində canlı orqanizmlərdə baş verən prosesləri öyrənmək, həmçinin əqli gerçəkliyə can atma, iradəli
olmaqla məqsədə nail olmaq nəzərdə tutulur. Şagirdlərin zehni iradəsini, diqqətini, dəqiq və ardıcıl düşünmək
qabiliyyətini inkişaf etidrmək, onlarda fənnə maraq oyatmaq məqsədi də sinifdə və sinifdənxaric müəyyən
tədbirlərin həyata keçirilməsini tələb edir. Hazırkı tədris proqramının tələblləri baxımından belə tədbirlərdən
biri də təlimin oyunlar şəklində təşkil edilməsidir. Daha doğrusu, didaktik oyunlardan geniş istifadə
olunmasıdır. Məşhur pedaqoq K.D.Uşinski oyunu uşaqların müstəqil yaradıcılığı hesab edərək, onları əvəz
edən heç bir şeyin olmadığını göstərir.
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Müasir dövrün təlim prosesində belə didaktik oyunlardan geniş istifadə edilir. Oyun elə təşkil olunmalıdır ki,
təlim prosesini rəngarəng etsin, onun qarşrsında duran vəzifələrə xidmət göstərsin, onun ayrılmış hissəsinə
çevrilsin. Aparlmrş məqsədli araşdırmalara əsaslanıb demək olar ki, didaktik oyunlar şagirdlərin mənimsəmə
qabiliyyətlərini yüksəldir, təlim fəaliyyətlərini aktivləşdirir və idrakın inkişafına müsbət təsir göstərir. Bu
mənada təlim prosesində didaktik oyunların təşkili mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Şagirdlərin təlim materialını
möhkəm mənimsəmələrində, təfəkkür və nitqinin inkişafında didaktik oyunlar əhəmiyyətli yer tutur. Didaktik
oyunlar təlim xarakterli oyun olub şagirdləri düşünməyə, düşündüklərini ifadə etməyə məcbur edir. Didaktik
oyunlar özündə iki elementi – təlimi və oyunu birləşdirir. O, təlim prosesində müəyyyən məqsədlə təşkil
edilmiş elə oyundur ki, təlim prosesinin səmərəliyinə, onun yüksək səviyyədə keçirilrnəsinə, təlim materilının
daha dərindən mənimsədilməsinə, yadda qalmasına xidmət edir. Beləliklə, didakdik oyunlar müəyyən mənada
təlim vəzifələrini yerinə yetirir və səciyyəvi xüsusiyyətlərə malikdir. Onun oyun olması, qısa vaxt ərzində
təşkil edilməsi bu və ya digər fəaliyyəti sürətləndirməyə xidmət etməsi belə xüsusiyyətlərdəndir. Didaktik
oyunlar şagirləri bu və ya digər biliklər sisteminə nəzər yetirməyə məcbur etməlidir. Oyunun qarşısında
qoyulmuş didaktik vəzifə özü bu tələbi yaratmalıdır. Burada iş elə təşkil edilməlidir ki, təhlillər, axtarrşlar
zamanı şagirdlər özləri nə isə tapsınlar, “kəşf” etsinlər yəni nəticəyə gəlsinlər. Didaktik oyunlar, həmçinin
sinifdəki şagirdlərin hamısının bir məqsəd ətrafında birləşdirilməli, eyni maraq və meyil ətrafında fəaliyyət
göstərməyə sövq etməlidir. Oyun elə təşkil edilməlidir ki, o şagirdlərin diqqətini özünə cəlb etsin, oyunun
şərtlərini icra etməyə, oradakı məsələləri həll etməyə məcbur etsin. Təbiət və cəmiyyət hadisələrinə aid
bilikləri, məlumatları sistemə salmaq, dəqiqləşdirmək işində də didaktik oyunlar əhəmiyyətli yer tutur. Belə
ki, bu və ya digər elmi sahəyə aid olan bir məlumatı tapmaq üçün ona aid olan, uyğun olan məlumatları
müqayisə edir, qoyulmuş suala düzgün və dəqiq cavab tapmağa çalışırlar. “Tapılmış” məlumat müxtəlif fənnə
aid olsa da, ümumiləşdirilir və sisitemə gətirilir. Bu fəalivyət, bu axtatış həm də idraki fəaliyyətdir. Şagirdlər
əslində bağçada, hazırlıq qruplarında da didaktik oyunlar, onun, təşkili və keçirilməsi ilə tanış olmuşlar. Ən
çox aşağı sinif dərslərini oyun şəklində qurmağa imkan və ehtiyac olduğundan, burada didaktik oyunların
təşkilinə daha geniş yer verilir. Sonrakı siniflərdə şägirdlərin didaktik oyunlara münasibəti, müəyyən mənada
əvvəlki siniflərdə işin təşkili və keçirilməsindən asılıdır. Didaktik oyunlardan həm də şagirdlərki dalğınlığı,
yorğunluğu aradan qaldırmaq, onlarda təlim fəaliyətini yenidən gücləndirmək üçün mühüm bir vasitə kimi
istifadə edilməlidir. Müəllim şagirdlərə bu şəkildə yanaşmalıdır ki, istər-istəməz şagirdlərin hamısı, özlərindən
asılı olmayaraq, diqqətlərini tələb olunan istiqamətə yönəltsinlər. Belə təşkil olunmuş didaktik oyun şagirlərin
əhval-ruhiyyəsini yüksəldir, yorğunluğunu aradan qaldırır, onlarda iradi keyfiyyətlərin tərbiyəsi və inkişafı
üçün də imkan yaradır. Deməli, şagirdlərinin hərtərəfli inkişafında da didaktik oyunlar əhəmiyyətli yer tutur.
Belə ki, didaktik oyunlar prosesində şagirdlərin tərbiyəsinə, psixoloji nkişafı, dünya görüşünün
formalaşdırılmasına təsir etmək üçün geniş imkanlar yaranır. Didaktik oyunların gedişi prosesində şagirdlərə
nisbi sərbəstlik, azadlıq verilir.
Belə cəhət həm şagirdlərin, həm də müəllimin diqqətini cəlb edir. Müəllim bu imkandan istifadə edərək
şagirdlərin xarakterindəki müsbət cəhətlərin daha da inkişaf etdirilməsinə, nöqsan cəhətlərin isə aradan
qaldırılmasına çalışmalı, uyğun tərbiyə tədbirləri görməlidir.
Didaktik oyunlar o zaman əhəmiyyətli olur ki, o şagirdlərin psixoloji inkişafına və tərbiyəsinə təsir göstərsin.
Şagirdlərin cəlb edildiyi hər bir didaktik oyunda mütləq bu və ya digər idraki tanışlıq olmalıdır. Şagirdlərin
fəaliyəti didaktik vəzifəni icra etmək ətrafında cəmləşdirilib istiqamətlənməlidir. Onlar idraki tapşırığı icra
etmək üçün düşünməli, bildiklərinin hamısını təsəvvürlərində canlandırmalıdırlar. Şagirdlər gəldikləri nəticəni
ifadə etmək üçün düşünür, söz axtarır, cümlə qurub fikirlərini ifadə edirlər ki, bu da məntiqi fikirlərin inkişafına
imkan yaradır. Oyunlar vasitəsilə şagirdlərlə onları əhatə edən mühitə, əməyə, insanlara, həyat hadisələrinə,
insanların qarşılıqlı münasibətlərinə, böyüklərə, ailə üzvlərinə məhəbbət tərbiyə olunur. Bu əxlaqi
keyfiyyətlərin şagirdlərdə vərdişə çevrilməsi üçün də oyun prosesinin imkanları çoxdur. Məsələn, ümumi
maraq ətrafında şagirdlər ünsiyyətə girir, qarşılıqlı oyun tələblərini yerinə yetirərkən bir-birinə, kömək edir və
ümumi müvəffəqiyyətə birgə sevinirlər. Tələblərin yerinə yetirilməsinə oyunların hamısı nəzarət edir.
Qaydaların pozulduğu halda isə hər kəs düzgün və ədalətli mövqe tutur ki, bu da şagirdlərdə həmin hisslərin
formalaşmasına kömək göstərir.
Didaktik oyunlar elə təşkil olunmalıdır ki, öz məzmununa görə şagirdlərin əqli fəaliyyətini gücləndirsin, amma
ağırlıq, yorğunluq, qorxu yaratmamalıdır.
Yeni bilik verən dərslərdə müəllim elə didaktik oyunlar seçməlidir ki, bu öyrədilən materialın daha da yüksək
səviyyədə mənimsədilməsinə, şagirdlərdə aydın təsəvvür yaradılmasına kömək etsin. Belə oyunlar vasitəsi ilə
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əşya və hadisənin bu və ya digər xassələrinə aid ayrı-ayrı məlumatlarda möhkəmləndirilir. Oyun prosesində
şagirdlər qarşısında qoyulmuş tapşırıq, məsələ mütləq onları düşünməyə və cavab tapmağa məcbur etməlidir.
Oyunun təşkilində elə situasiya yaradılmalıdır ki, şagird axtardığı məsələ üzərində düşünməli olsun və cavabı
müstəqil tapa bilsin.
Oyunlardan istifadə edilməsi biliklərin öyrədilməsi keyfiyyətini qat-qat artırır, şagirdlərin fəallığını yüksəldir,
fənnə marağını gücləndirir. Bütün bunlar təlimin keyfiyyətinə müsbət təsir göstərir.
Oyun fəaliyyətli dərslərin çox faydalı və maraqlı olmasına baxmayaraq bütün mövzuların tədrisində
onlardan istifadə etmək düzgqn deyil. Beləki bu oyunlar mövzulara, dərsin tipinə uyğun olaraqseçilməli
və həyata keçirilməlidir.
Oyun fəaliyyətli dərslərin təşkilində müəllim bir sıra şərtləri gözləməlidir.
1. Oyunların bir qismi biliyin təkrarlanıb möhkəmləndirilməsinə, digər qismi isə bilik və bacarıqların
vərdiş halına keçməsinə xidmət edir.
2. Yeni bir birindən fərqli oyunlar tərtib edilməli və şagirdlərə tapşırılmalıdır.
3. Əyləncəli oyunlar, oyun fəaliyyətli dərslər illik iş planında öz əksini tapmalıdı.
4.Fəaliyyətli oyunlar cazibədar, maraqlı, məzmunlu olmalı, şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərinə uyğun
olmalıdır.
5. Oyunlar şagirdləri yormamalı, səhhətinə mənfi təsir etməməlidir.

SUMMARY
How could the lesson be more intense, more interesting and attractive? How to set up our lessons
to make students more active, more flexible in thinking, knowledge, and skills, and how to achieve
goals that meet standards. I use various interactive methods and games in my class as a teacher to
engage in classroom work, more agile thinking. Practice shows that such a course does not extinguish
the students, but on the contrary, they absorb their knowledge by taking more active and enthusiastic
participation in the lesson.

РЕЗЮМЕ
Как урок мог быть более интенсивным, интересным и привлекательным? Как настроить
наши уроки, чтобы сделать учащихся более активными, более гибкими в мышлении, знаниях
и навыках, а также в достижении целей, соответствующих стандартам. Я использую
различные интерактивные методы и игры в своем классе в качестве учителя, чтобы заниматься
работой в классе, более гибким мышлением. Практика показывает, что такой курс не гасит
студентов, а наоборот, они поглощают свои знания, принимая более активное и восторженное
участие в уроке.
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BİOLOGİYA FƏNNİNİN TƏDRİSİNDƏ DƏRSDƏNKƏNAR İŞLƏR
Məmmədova Aysel Mübariz qızı
Odlar Yurdu Universiteti
Tədris sisteminin aşağıdakı formaları var:

Dərs

Dərslə əlaqədar aparılan ekskursiyalar.

Ev tapşırıqları.

Dərsdənkənar məcburi işlər .

Sinifdənkənar könüllü məşğələlər .

Məktəbdə və ondankənar görülən ictimai – faydalı işlər.
Dərsdənkənar işlər – Bunun üçün ayrıca canlı obyekt və cihazlar lazımdır. Dərsdənkənar işlərə
aşağıdakılar daxildir:
canlı güşədə iş;
tədris- təcrübə sahəsində iş;
yay tapşırıqları üzrə təbiətdə iş;
Canlı güşədə və biologiya kabinetində aparılan işlər qabaqcadan nəzərdə tutulur. Şagird tərəfindən
aparılan təcrübə müəllim yaxud ən yaxşısı isə şagird tərəfindən nümayiş etdirilir.
Tərdis – təcrübə sahəsindəki iş isə bütün kurs üzrə il boyu aparılır. Onun nəticələri isə dərsdə istifadə
olunur
Yay tapşırıqları da dərsdə müəllim tərəfindən verilir. O, müəyyən sistemlə və ardıcıllıqla konkret
olaraq verilir. Dərsdənkənar işlər məcburi olduğu üçün onun icrasına qiymət verilir. Dərsdənkənar
işlərdə həmçinin şagirdlər ölkəmizin flora və faunası ilə daha yaxından tanış olurlar. Azərbaycan
Respublikasının ərazisinin zəngin floraya malik olduğunu praktiki sürətdə qavrayırlar. Belə ki,
Azərbaycan florasının tərkibində bütün areal tiplərinin nümunələrinə,yəni qədim meşə, boreal,
bozqın , kserofil, səhra, Qafqaz və adventiv bitki tiplərinə rast gəlinir. Şagirdlər dərsdənkənar işlərdə
bu bitki tiplərindən herbarilər hazırlayır və onları nümayiş etdirirlər.Bitkiləri dərman bitkilər - birillik,
ikillik ,çoxillik , alaq ot ,kol bitkilər,i birləpəli, ikiləpəli, xarici formasına görə, kök sisteminin
quruluşuna görə qruplaşdırırlar.
Magistrant Məmmədova Aysel Mübariz qızının
‘’Biologiya fənninin tədrisində sinifdənkənar işlər ‘’
adlı tezisinə elmi rəhbərin

Rəyi
Tezis aktual bir mövzuya həsr olunmuşdur. Biologiya fənninin tədrisində dərsdənkənar işlərin
məzmunu dərsin məzmununu təkrar etməməlidir, o mədudlaşdırılmamalıdır. Lakin şagirdin
təfəkkürünü, bilik dairəsini genişləndirməlidir. Dərsdənkənar işlər üçün canlı guşə,tədris təcrübə
sahəsi,ayrıca canlı obyektlər və cihazlar olmalıdır. Dərsdənkənar işlər müəyyən sistemdə və
ardıcıllıqda konkret şəkildə verilməlidir.Dərsdənkənar aparılan
işlər qabaqcadan
planlaşdırılmalıdır.Dərsdənkənar işlər məcburi olduğu üçün onun icrasına sonda qiymət verilməlidir.
Bütün bu deyilənlər tezisdə savadlı şəkildə, elmi surətdə şərh edilmiş və əsaslandırılmışdır.
Magistrant Məmmədova Aysel onun qarşısında qoyulmuş tapşırğı düzgün qavramış və yetkin bir
tezis ərsəyə gəlmişdir.
Deyilənləri nəzərə alaraq təqdim olunmuş tezisin çap olunmasını məqsədə uyğun sayıram
Odlar Yurdu Universitetinin
‘’Kimya, biologiya və ekologiya’’
kafedrasının müdiri,dosent

Kərimova T.H.
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Biologiya Fənninin Tədrisində İnformasiya Texnologiyalarının rolu.
Xanbutayeva Aytən Rasim
Odlar Yurdu Universiteti
Müasir dövrdə İKT
cəmiyyətin inkişafına güclü təsir göstərən əsas amillərdən birinə
çevrilmişdir.İKT-nin tətbiqinin səviyyəsi hər bir ölkənin intellektual və elmi potensialının,sosial
vəziyyətinin və iqtisadi inkişafının əsas göstəricilərindən biridir.Tədris prosesində təlimin
keyfiyyətinin artırılmasında interaktiv metodlardan geniş istifadə olunur və bu İKT və digər
vasitələrdən istifadə dərslərdə əhəmiyyətli rol oynayır.İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaların
tədris prosesinə tətbiqi müxtəlif dərs formalarının həyata keçirilməsinə imkan verir.İKT-dən səmərəli
istifadə etmək üçün müəllim ilk növbədə bu sahə üzrə müəyyən bacarıq və vərdişlərə malik
olmalı,internet resurslarına və multimedia vasitələrinə uyğun olan təhsil şəraititnin yaradılmasına
çalışılmalı və tədris etdiyi biologiya fənninin məzmunun şagirdlərə müfəssəl şəkildə çatdırılmasına
nail olmalıdır.Təlimdə texniki vasitələr və İKT-dən istfadə şagirdlərin tədris olunan mövzunun ətraflı
mənimsəməsi,lazımi bacarıq və vərdişlərə yiyələnməsinəstimul verməklə yanaşı,müəllimin sərf
etdiyi əməyi də,qismən yüngülləşdirən yüksək tədris situasiyası yaratmağa qadir olan müasir
vasitələrdir.Bu vasitələrdən istifadə şagirdlərdə informasiya bazasının çoxalmasına və mövzunu
asanlıqla dərk etmələrinə şərait yaradır.Hazırda biologiya elminin müasir inkişafı ilə əlaqədar olaraq
məktblərdə eksperimentlərə,təcrübələrə,müşahidələrə geniş yer verilir,kompyuterlərdən istifadə
olunur.İnternet resurslarından istifadə isə şagirdlərin dünya elmlərinin son yeniliklərini
öyrənmələrinə əsaslı şərait yaradır.Biologiya dərslərində tədris filmləri effektli təlim vasitələrindən
biri olduğundan şagirdlərin diqqətini inkişaf etdirir və əyaniliyi qoruyub saxlıyır.Təlim prosesində
texniki vasitələrdən istifadənin dinamikliyi, kütləviliyi,mütəhərriliyi,külli miqdarda informasiya
daşıya bilməsi onu digər əyani və informasiya vasitələri ilə uzlaşdırmağaimkan verir.Ona görədə
həmin vasitələr orta ümütəhsil məktəbləri`eləcədə ali məktəblərdə də təlim-tərbiyə işində
əvəedilməzdir.Hazırda respublikamızda təhsil müəssisələrinin kompyuterləşdirilməsi,elektron
lövhələrlə təmin edilməsi qənaətbaxş səviyyədə olduğundan,orta məktəb müəllimlərinin yeni təlim
texnologiyalarından istifadəni öyrənməsi və tədris prosesində İKT-dən istifadə etməsi zərurətini
yaradır.Əsas təhsil pilləsində şagirdlər təbiət hadisələrini dərk edib,onları interaktiv şəkildə izah
etməli,texnikadan baş çıxarmaq üçün təbiət fənlərinin mühüm anlayışlarını öyrənməli və beləliklə də
ən vacib bilik və bacarlqlar qazanmalıdırlar.Bununlada şagirdlərin gündəlik yaşayışlarında lazım olan
ən mühüm texnoloji bacarıqları yerinə yetirmək qabiliyyətləri aşılanır.Bütün bunlar əsas təhsil
pilləsində qəbul olunan məzmun standatlarında öz əksini tapır.Yeni təlim texnologiyalarından istifadə
edərkən aşağıdakı şərtlər nəzərə alınmalıdır:
1.İnkişafetdirici texnologiyalar,hər şeydən əvvəl şagirdlərin əqli inkişafına zəmin yaratmalı,bilik və
zəruri məlumatların mükəmməl mənimsənilməsini təmin etməlidir.Buna görədə,müəllim
çalışmalıdırki,təlim prosesində texnologiyalardan vaxtında və maksimum dərəcədə səmərəli istifadə
etsin.
2.Yeni pedaqoji texnologiyalar əslində öz mahiyyəti və məqsəd etibarilə inkişafetdirici
texnologiyalarla sıx bağlıdır.
İnkişafetdirici texnologiyalardan müntəzəm istifadə olunmasının əsas məqsədi intellektual
zənginliyə,milli və bəşəri dəyərləri layiqincə qiymətləndirməyə qabi şəxsiyyət yetişdirməkdir.
İnkişafetdirici texnologiyalardan və təlim metodlarından istifadə fənn müəllimlərinin şagirdlərə hər
hansı anlayışı əvvəlcədən izah etmək meylini aradan qaldırır.Hər hansı mövzu daxilində olan
anlayışların mənasının tapılması şagirdlərdə təfəkkürünü və onlarda müstəqil mühakimə etmə
bacarığını inkişaf etdirir.İnkişafetdirici texnologiyalardan istifadənin səmərəliyini artırmaq üçün
aşağıdakı prinsiplər diqqət mərkəzində olmalıdır.
1.İnkişafetdirici təlimin olması üçün şagirdlərə fəal qavrama şəraiti yaradılmalı.
2.Dərslərdə şagirdlərin fəallığı və informasiyaları şüurlu şəkildə qəbul etmələri təmin edilməli.
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3.Təlim prosesində müəllimin ortaya qoyduğu problemli sualların həllinə şagirdlərin dərrakəli şəkildə
qoşulmasına şərait yaradılmalı.
4.Öyrənilən mövzular əsasında təlim prosesində şagirdlərin mühakimə yürütmək,təhlil etmə və
nəticə çıxartmaq bacarıqları formalaşdırılmalıdır.
5.Tədris zamanı müəllim çalışmalıdıki`şagirdlərdə tədqiqatçılıq,yaradıcılıq və qazanılmış biliklərin
həyatda müstəqil şəkildə tətbiqetmə bacarıqları inkişaf etdirilsin.
6.Təlim prosesində millilik və bəşəri dəyərlər öz əksini tapmalıdır.
Hazırda müasir pedaqoji praktikada daha geniş tətbiq olunan inkişafetdirici pedaqoji texnologiyalar
aşağıdakılardır:
1)Əməkdaşlıqla təlim texnologiyası
2)layihələr metodu ilə təlim texnologiyası
3)modullu təlim texnologiyası.
Bütün bunlar şagirdlərin dünyaya baxışını dəyişir,onları kamil bir şəxsiyyətə çevirir.Bioloji elmlər
planetimizdə unikal hadisə olan həyatın qanunlarının açmaqla məktəblinin ekoloji mədəniyyətini
formalaşdırır. Təlim prosesinin daha yaradıcı olmasına,şagirdlərin müzakirə,mühakimə qabiliyyətlərinin formalaşmasına stimul yaradan bu üsul və vasitələr eyni zamanda şagirdlərin təlim prosesinə
daha maraqla və həvəslə yanaşmasını təmin edir.
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ASPERGILLUS NIGER BDU-44 KIF GÖBƏLƏYININ TURŞ
PROTEAZALARI
Səfərova A.X., Şəfiyeva S.M., Babayeva İ.T.
Odlar Yurdu Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti
Aspergillus cinsli göbələklərin nümayəndələri geniş enzimatik spectra malik olduğu üçün
onlardan müxtalif hidrolitik enzimlərin, o cümlədən proteazaların produsentləri kimi istifadə olunur.
Proteazalar molekulyar, hüceyrə və toxuma səviyyəsində müxtəlif bioloji proseslərin tənzimində
mühüm rol oynayırlar. Bu enzimlər yeyinti sənayesində ətin yumuşaldılması üçün, məişətdə yuyucu
maddələrin komponenti kimi, təbabətdə irinli yaraların və yanıqların müalicəsində, həzmin
yaxşılaşdırılmasında dərman preparatları kimi istifadə olunur.
Təqdim olunan işin məqsədi turş proteazanın Aspergillus niger BDU-44 kif göbələyi vasitəsilə
biosintezinin öyrənilməsi olmuşdur.
Aspergillus niger BDU-44 kif göbələyi ştamı Azərbaycanın Astara rayon ərazisindən götürülmüş
torpaq nümunəsindən təmiz kultura şəklində alınmışdır.
Turş proteazlar pH 2,5 və pH 5,5 göstəricilərində özünü göstərir. Bu enzimlərin aktivliyi kazein
zülalı ilə spektrofotometrik metodla təyin olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, pH 2,5 göstəricisinə
malik turş proteaza göbələyin inkişafının 32-ci saatında, pH 5,5 göstəricisinə malik turş proteaza isə
inkişafın 24-cü saatında sintez olunmağa başlayır. Lakin hər iki turş proteazalarin maksimum
biosintezi göbələyin inkişafının 72-ci saatında müşahidə olunur. Bu da göbələyin ensponensal
fazasının sonuna uyğun gəlir. Turşuluqun pH 2,5 göstəricisində olan turş proteaza aktivliyi
eksponensial fazanın sonunda 30 dəfə, pH 5,5 göstəricisində olan turş proteazanın aktivliyi isə 14
dəfə artmış olur. Bununla belə turşuluğun pH 5,5 göstəricisində olan turş proteazanın aktivlik
səviyyəsi, pH 2,5 göstəricidə olan turş proteazon aktivlik səviyyəsdən 1,2 çox olmuşdur.
Qeyd etmək lazımdır ki, göbələyin inkişafının stasionar mərhələsində hər iki proteazanın
biosintez zəifləşmiş və stasionar mərhələnin sonunda 3,8 və 3,2 dəfə azalmışdır.
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Biologiya fənninin tədrisində istifadə edilən əyani vəsaitlərin təsnifatı
Bağıyeva Bənövşə Fizuli qızı
Odlar Yurdu Universiteti
Əyani vəsait əqli inkişafın vasitələrindən biridir. Onlar şagirdin təhsilində müəyyən yer tutur,
lakin tədrisin bütün gedişini müəyyən etmir. Müasir müəllim əyani vəsaitlərin böyük seçiminə
malikdir. Bundan əlavə, əyani vəsaitlər getdikcə təkmilləşir və müəllimin qarşısına qoyduğu
tapşırıqların yerinə yetirilməsi üçün daha səmərəli və effektli olur. Tədrisin müasir şəraiti müəllim
təkcə əyani vəsaitləri tətbiq etməyə eyni zamanda qarşıya qoyulan tapşırıqların yerinə yetirilməsinə
nə qədər kömək etdiyini düşünməyə vadar edir.
Əyani vəsaitlər biologiyanın tədrisinin bütün mərhələlərində : yeni materialın izahında,
biliklərin möhkəmləndirilməsində, bilik və bacarıqların formalaşmasında, ev tapşırıqlarının yerinə
yetirilməsində tədris materiallarının mənimsənilməsinin yoxlanılmasında istifadə edilə bilər. Tədris
vəsaitləri təkcə dərs zamanı deyil, eyni zamanda biologiyanın tədrisinin digər formalarında da istifadə
edilə bilər. Orta məktəbdə biologiyanın tədrisinin əsas metodu müşahidədir. Lakin əşya və ya
hadisələri təbiətdə həmişə müşahidə etmək olmur. Bu zaman lazım olan təsəvvür və anlayışlar
tədrisdə əyani vəsaitlərin köməyi ilə formalaşdırıla bilər. Biologiyanın tədrisində əyani vəsaitləri
onların xarakterinə və əhəmiyyətinə görə 2 qrupa bölmək olar: əsas və əlavə.
Əsas əyani vəsaitlər içərisində real (natural), işarəli (təsviri), verbal (şifahi) vasitələr xüsusi
əhəmiyyət daşıyır. Köməkçi vasitələrdən tədrisin texniki vasitələri və laborator avadanlığı çox
önəmlidir. Natural (təbii) əyani vəsaitlər öz növbəsində canlı və cansız və ya preparatlaşdırılmış
vəsaitlərə ayrılır.
Təsviri (işarəli) vəsaitlər hamar (rəsm edilmiş) və həcmli olmaqla 2 yerə bölünür.
Təbii vəsaitlər: Təbii canlı vəsaitlərə misal kimi tədris prosesində istifadə edilən bitkilər (
otaqda olan, ekskursiya və məktəbyanı sahədən gətirilən bitkilər), akvariumda, insektariyada,
terrariumda, canlı güşədə, qəfəsdə yaşayan heyvanlar aiddir.
Təbii preparatlaşdırılmış vəsaitlərə herbarilər, yaş preparatlar, mikropreparatlar, kolleksiyalar,
onurğalı heyvanların skeleti və ya onların ayrı – ayrı hissələri, müqəvvalar, praktiki işlər üçün
paylama materialları aiddir. Paylama materialı kimi istifadə ediləcək canlı bitki və heyvanların
nümayişi öncədən hazırlıq tələb edir. Bu obyektlərin seçilməsi tədris proqramı yerli şərait və təbiətin
mühafizəsi üzrə tələblərlə müəyyən edilir.
Təbiətdə yaşayan obyektlərin toplanmasından başqa, bitkiləri məktəbyanı sahədə əkmək olar.
Bu bitkilərdən paylama materialı hazırlamaq mümkündür. Məktəbin tədris – təcrübə sahəsində
bitkilər üzərində yaşayan zərərvericiləri kolleksiya üçün, zoologiya üzrə paylama materialları
hazırlamaq mümkündür. Herbari və kolleksiyalar üzərində işləyərkən, nəzərə almaq lazımdır ki, bu
materiallar canlı orqanizmlər haqqında tam təsəvvür yaratmırlar. Bu məqsədlə belə materialları
öyrənilən orqanizmin xüsusiyyətlərini başa düşməyə kömək edən digər vasitələrlə birlikdə kompleks
şəkildə istifadə etmək vacibdir.
VI sinifdə qurudulmuş təbii obyektlər herbarilər, kolleksiyalar ( toxum, çiçək qrupları, meyvə,
qozalar), VII sinifdə həşərat kolleksiyası, heyvanların müxtəlif hissələri ( lələklər, sümüklər,
pulcuqlar) əyani vasitə kimi istifadə edilməklə bərabər yaş bioloji preparatları 2 şüşə lövhə arasında
bərkidib içərisində konservasiyaedici məhlul olan şüşə qabların içərisinə yerləşdirmək olar. Belə
üsulla hazırlanan yaş preparatlar orqanizmlərin daxili və xarici quruluşunu onların təbii ölçüsündə
öyrənməyə imkan verir. Onlara aşağıdakı preparatları misal göstərmək olar: “paxlalı bitkilərinin kök
yumruları ilə birlikdə kökləri”, “Qurbağanın inkişafı”, “Həşəratların inkişafı”, “Xərçəngin daxili
quruluşu” və s. Belə preparatlar məhlulda olduqda, təbii rənglərini göstərən əyani vəsaitlərdən də
istifadə olunmalıdır.
Təbii tədris vəsaitlərindən biri də mikropreparatlardır. Onlar orqanizmlərin hüceyrə
quruluşunun və digər mikroskopik ölçülü kiçik təbii obyektlərin (bakteriya, kif göbələkləri, göbələk
sporları, mamırlar, qıjılar, çiçək tozcuqları, qan hüceyrələri və s.) öyrədilməsində əvəzolunmazdır.
Mikropreparatların 2qrupu vardır:
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Daimi – təlim məqsədi ilə xüsusi fabrik yolu ilə dərs üçün hazırlanmış
Müvəqqəti – müəllim tərəfindən dərs üçün hazırlanan dərs zamanı şagirdlər tərəfindən
hazırlanan
Daimi preparatlar orqanizmlərin toxumalarından, onların orqanlarından hazırlanmış çox nazik
kəsiklərdir. Hüceyrələr çox hallarda rəngsiz olduqları üçün adətən mikroskopun ən böyüdücü
hissələri ilə onların hüceyrədaxili quruluşlarını, həmçinin nüvələrini görmək olmur. Bu məqsədlə
hüceyrə mikropreparatları daha yaxşı əyanilik məqsədilə xüsusi rənglərlə rənglənir. Müəllim mütləq
şagirdlərə izah etməlidir ki, preparatın rəngləri onun təbii rəngi deyil. Bu məqsədlə orqanizmlərin
hüceyrə quruluşunu göstərən diafilmlərdən istifadə olunmalıdır.
Müvəqqəti preparatlar daimi deyildir. Mikroobyektlə tanışlıqdan sonra preparat əşya
şüşəsindən yuyulur.
Mikropreparatların hazırlanması VI sinifdən başlayaraq biologiya fənninin tədrisində
şagirdlərin bacarıqlarının biri kimi əhəmiyyətlidir. Biologiya dərslərində çox zaman müəyyən
mövzuları birləşdirən natural obyektlərin montajını əks etdirən kolleksiyalardan istifadə olunur.
Məsələn, kolleksiyalar orqanizmlərin xarici quruluşlarının və ya onların hissələrinin öyrənilməsi
zamanı istifadə edilə bilər (“Meyvə və toxumların kolleksiyası”, “Cücülərin dəstələrinin
nümayəndələri” və s). Belə kolleksiyalar morfoloji kolleksiyalar adlanır. Onlar obyektlərin
müqayisəsi, oxşar və fərqli cəhətlərinin aşkar edilməsi məqsədilə istifadə olunur.
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İnteraktiv təlimin mahiyyəti və məzmunu
Kərimova Cəmilə Vaqif qızı
Odlar Yurdu Universiteti
Mənə de – mən yaddan çıxarım.
Mənə göstər – mən yadda saxlayım.
Məni cəlb et – mən öyrənim.
(çin məsəli)
Yeni pedaqoji texnologiyaların tədrisə tətbiqində əsas məqsəd şagird fəaliyyətinin
interaktivliyinin ön plana çəkilməsidir. Yeni texnologiyalar hər bir fənnin və ya mövzunun tədrisi
zamanı yeni təlim metodlarına, xüsusən interaktiv təlim metodlarına müraciət olunmasını tələb edir.
İnteraktiv təlimin mahiyyəti, onun formaları, mexanizimləri, fəal dərsin xüsusiyyətləri,
mərhələləri, planlaşdırılması və s. haqqında elmi metodiki ədəbiyyatlarda geniş məlumatlar və şərhlər
verilmişdir. Bu sahədə aparılan tədqiqatlardan psixoloq Z.Veysova, professor A.Mehrabov, görkəmli
pedaqoq Ə.Ağayevin araşdırmaları daha çox diqqətə layiqdir.
“İnteraktiv” sözünün lüğəvi mənası ingilis dilində “içəridən çıxartmaq”, “daxilini tanıtmaq”,
“üzə çıxartmaq”, “özünü tanıtmaq” və “şərait yaradıb inkişaf etdirmək” anlamındadır. Digər
mənbələrdə isə interaktiv “qarşılıqlı fəaliyyətə əsaslanan” , “əməkdaşlıq şəraitində fəaliyyət” kimi
göstərilir.
Ə.Ağayevin fikrincə interaktiv təlim dedikdə dərsdə yaranan, təlim prosesində meydana çıxan
şagirdlərarası öyrənmə ünsiyyəti və əməkdaşlığı, müəllim-şagird birliyi nəzərdə tutulur. İnteraktiv
metodlar isə həmin prosesdə öyrənmək və anlaşmaya, eləcə də irəlidə qeyd edilənbacarıq və
keyfiyyətlərə şagirdlərin yiyələnməsini həyata keçirən üsullar, tərzlər, işlər, yanaşmalar, vasitələrdir.
Professor A.Mehrabov qeyd edir ki, təlim prosesində öyədən və öyrənənin qarşılıqlı
münasibətininformalarını əks etdirən müxtəlif üsul və yanaşmaların məcmusu təlim metodlarını
müəyyənləşdirir. Müasir anlamda təlim prosesi öyrədən və öyrənən arasındakı qarşılıqlı təsirin elə
münasibətlərini nəzərdə tutur ki, bunun nəticəsində öyrənənlər qazansılar.
İnteraktiv təlim- “daxildən öyrətmək” deməkdir, yəni təhsil şagirdin imkan və bacarığının
aşkara çıxarılamsına yönəldilməlidir. Ona elə bir şərait yaradılmalıdır ki, hər hansı bir nəticənin dərk
edilməsi prosesini özü keçsin, özü də bunu qrupun və özünün təcrübəsinə əsaslanaraq etsin. Bəzi
mənbələrdə isə bu metod fəal təlim metodu kimi səciyyələndirilir. Fəal və interaktiv təlim özündə
klassik təlim üsullarının bəzi cəhətlərini də əks etdirir.
İnteraktiv təlim metodları və üsullarının tətbiqi tədris prosesini, xüsusilə də biologiya
fənninin tədrisini xeyli intensivləşdirir, onu hər bir şagird üçün əhəmiyyətli və maraqlı fəaliyyət
sahəsinə çevirir. Dərsdə, məşğələdə fəallığın maksimum artmasına zəmin yaradır, bununla da təlimin
inkişafetdici aspektini nəzərə çarpacaq dərəcə də gücləndirir.
İnteraktiv təlim metodu şagirdlərin əqli inkişafını maksimum dərəcə də təmin edən, fənn üzrə
bilikləri şüurlu surətdə mənimsəmələrinə səbəb olan vətədris işində onlarda müstəqillik fəaliyyətinin
tərbiyə olunmasına köməklik göstərən inkişafetdirici təlim və onun əsas elementi hesab edilən, müasir
şagirdlərin təfəkkürünün və digər əqli keyfiyyətlərinin inkişaf etdirilməsini, onların idrak
fəaliyyətinin və müstəqilliyinin artırılmasını, biliyin şüurlu mənimsənilməsinə nail olmasını təmin
edən problemli təlim priyomunun praktikada tətbiqinin nəticəsi kimi yaranmağa başladı.
İnteraktiv təlim, şagirdlərin fəal fəaliyyətini təmin etməklə problemli şəraitin yaradılmasına,
əməkdaşlığa, təfəkkürün müstəqilliyinə, sərbəstliyə, şagirdlərin fəal dərketmə mövqeyinə, biliklərin
müstəqil əldə edilməsinə, yaradıcı tətbiqinə, sərbəst fikir söyləməsinə, sübuta yetirilməsinə əsaslanır.
Bu təlimin tətbiqi prosesində müəllimin fəaliyyəti, biliklərin əldə edilməsi üçün sinifdə işgüzar,
əlverişli psixoloji mühitin yaradılması, biliklərin axtarılması prosesinin təşkili və şagirdlərin biliyini
obyektiv qiymətləndirilməsi ilə xarakterizə olunur.
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İnteraktiv təlimin konkret tərifini belə verirlər: İnteraktiv təlimin şagirdlərin fəal idrak
fəaliyyətinə əsaslanan və təhsil prosesinin digər iştirakçılar ilə əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirilən
təlimdir. İnteraktiv təlimdə əsas məqsəd şagirdi təlimin subyekti etmək, onu oxumağa qabil insan
kimi tərbiyə etməkdir. Bu prosesdə fəallıq mühüm yer tutur. Hər şagirdin öz fikri, ideyası olur, zəif
şagird də fəallaşır.
İnteraktiv təlim şagirdlərə bilikvermə prosesində həm də onların iradi, əxlaqi, əqli, estetikmədəni, hüquqi, ekoloji, iqtisadi və digər dəyərlər yönümündə inkişaf etdirir, formalaşdırır.
İnteraktiv təlim prosesində şagirdin mövqeyi – “kəşf edən”, “tədqiqatçı”, araşdırıcı”
mövqeyidir; o, gücü çatdığı məsələlər və problemlərlə üzləşərkən, bunları müstəqil tədqiqat
prosesində həll edir. Şagirdlər təlim prosesində passiv dinləyici deyil, fəal düşünən, danışan, fikir
söyləyən, münasibət bildirən, bir subyekt, təlim prosesinin tamhüquqlu iştirakçısı, tədqiqatçısı kimi
çıxış edir və bilikləri fəal axtarış və kəşflər prosesində mənimsəyirlər. Müəllimin mövqeyi –
fasilitator ("bələdçi", "aparıcı") daha çox istiqamətverici mövqeyindədir. O, problemli vəziyyətləri
planlı və istiqamətlənmiş surətdə təşkil edir, şagirdlər qarşısında tədqiqat məsələlərinin meydana
çıxmasına şərait yaradır və onların həllinə metodiki kömək göstərir. İnteraktiv metodlarla qurulan
dərs ənənəvi dərsdən onunla fərqlənir ki, burada uşaqlar özləri biliyi əldə edir, müstəqil çalışaraq,
axtararaq bilik qazanır. Şagirdlər təlim prosesinə fəal cəlb olunurlar. Müəllim isə daha çox istiqamət,
məsləhət verir, o bələdçi rolunu oynayır. Sinifdəki iqlim uşaqların sərbəstləşməsinə, müstəqilliyinə,
fəallığına səbəb olur, uşaqlar öz fikirlərini sərbəst söyləyə bilirlər. İnteraktiv dərsin dəqiq strukturu
var və qarşıya qoyulan məsələləri həll etməyə imkan verir, uşaqlar biliklərə yiyələnir, tədris proqramı
zərər çəkmir. İnteraktiv təlimin əsas üstünlüyü - real idrak motivasiyasının (biliklərə yiyələnmək
həvəsinin) yaranmasıdır. Bu da idrak fəaliyyətinin gedişində şagirdlərin təfəkküründə gerçək
ziddiyyətlərin həlli imkanlarına əsaslanır. Real ziddiyyətlərdən yaranan emosiyalar əqli ehtiyatların
səfərbərliyini təmin edir, idrak fəaliyyətini şövqləndirir, diqqəti uzun müddət cəmləməyə imkan
yaradır. Bilgilər “hazır” şəkildə deyil, onların müstəqil surətdə kəşfi prosesində mənimsənilir, yəni
mənimsəmə prosesi passiv deyil, fəal xarakter daşıyır.
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ПРЕПОДАВАНИЕ БИОЛОГИИ НА ПРЕДВУЗОВСКОМ ЭТАПЕ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
ИСКЕНДЕРОВА ЛЯМАН
ОДЛАР ЮРДУ УНИВЕРСИТЕТИ
Процесс обучения иностранных студентов биологии на русском языке сложен и многообразен;
он представляет собой педагогическое взаимодействие пре- подавателя и студента,
направленный на достижение общей цели теоретического и практического усвоения
биологического материала. Переход студента на более высокую ступень профессиональнокоммуникативного развития, приобретение профессиональных знаний, умений, навыков и
опыта являются результатом совместной деятельности преподавателя и студента. При
обучении биологии содержание учебного процесса формирует у студента научное
представление об эволюционном развитии животного и растительного мира, законах его
развития, строении, происхождении, функциях отдельных его представителей, взаимосвязях
между ними, взаимодействии живого и неживого в свете современных научных достижений
биологических наук. Изучение (проведение лабораторных и практических занятий) помогает
студенту получить начальные научные представления, сформировать навыки и умения,
необходимые для его обучения на основном факультете. Основными регламентирующими
документами, регулирующими учебный процесс, являются программы, рабочие учебные
планы, которые и определяют продолжительность учебного года, длительность семестров,
количество часов по предмету в год и неделю. Годовой учебный план при изучении биологии
составляет 148 часов, которые распределены по двум семестрам. Первые занятия по биологии
начинаются через 10 недель изучения русского языка. Первый семестр — это 40
академических часов, в конце этого семестра студенты сдают зачет. Во втором семестре у
студентов 108 часов, данный семестр завершается зачетом и экзаменом. Изложение учебного
материала по биологии в иностранной аудитории возможно по нескольким схемам: 1)
линейной, при которой изучаемый материал базируется на принципах последовательности,
системности, историзма (ботаника и зоология); 2) концентрической, при которой знания по
изучаемым вопросам постепенно углубляются, расширяются на основе уже выученных
положений (анатомия, физиология); 3) спиральной, при которой студенты базируются на
ранее изученномматериале, возвращаясь к нему, расширяя и углубляя полученные знания по
вопросам строения, функций, особенностей жизни, развития и экологии растительного и
животного мира. Педагогическая система обучения биологии — это объединение множества
составляющих, которые остаются устойчивыми при изменениях. Эта система может быть
изменена как за счет внутренних резервов (новые открытия позволяют рассмотреть тот или
иной процесс с новых позиций), так и за счет привлечения дополнительных мощностей
(нового оборудования, новых информационных технологий и т.д.). Педагогика воспитывает
интеллектуально и нравственно развитых, самостоятельно думающих, действующих
личностей, способных успешно решать стоящие перед ними задачи дальнейшего обучения на
основном факультете. Существенное значение для процесса преподавания биологии имеют
оптимизация и новаторство — прогрессивные нововведения, возникающие на научной базе и
продвигающие вперед теорию и практику знаний в изучаемых областях. Оптимизация должна
включать не только сложную, многоплановую иерархическую систему, но и разработку новых
средств и форм учебного процесса. Преподаватель должен отыскать тот единственный путь,
который обеспечивает эффективное и качественное решение задач и быстро приводит к
намеченной цели. Одним из способов оптимизации процесса обучения является
взаимосвязанная деятельность преподавателя и студента, которая заранее ориентирована на
получение системы биологических знаний. Процесс оптимизации должен включать не только
сложную, многоплановую иерархическую систему различных заданий, но и разрaботку новых
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средств и форм процесса обучения. Главным составляющим процесса обучения биологии
иностранного студента можно считать: достижение каждым студентом полного понимания
материала по биологии на каждом конкретном занятии; затрату определенного усредненного
времени на его усвоение. Кроме того, временная составляющая позволяет судить, насколько
качественно протекает про- цесс преподавания. Новации возникают на основе развития
базисных положений (коллективной активности, сотрудничества преподавателя и студента), в
которые вносятся изменения, коррективы и дополнения. Инновационные технологии ставят
студента в центр процесса познания как сознательного равноправного участника. Функции
преподавателя многогранны, остановимся на некоторых их них: контролирующей, оценочной
и коррекционной. Данные функции необходимы для создания действенных стимулов для
педагогического процесса. Особую значи- мость в процессе обучения биологии приобретает
контроль знаний. В строгом соответствии с этапом обучения применяются устный контроль,
письменный контроль, тестовый контроль, зачеты и экзамены. Контроль строго
регламентирован и представляет собой единую структуру оценки знаний. Контроль не только
позволяет оценить достижения студентов в процессе обучения, но позволяет понять причины
неудач, срывов, недоработок. Собранная информация позволяет скорректировать структуру и
содержание учебного процесса, оценивать используемые стимулы и эффективность
применяемых средств. Как было сказано выше, в процессе обучения осуществляется
взаимодействие преподавателя и студента, направленное на достижение поставленной цели
—овладение основами биологии на русском языке. В деятельность педагога-биолога
включаются следующие звенья: разъяснение и ознакомление студентов с новыми знаниями,
явлениями, законами, проверка и оценка полученных знаний. Деятельность студентаиностранца включает восприятие новых знаний, формирование навыков и умений, анализ и
синтез биологического материала, понимание причинно- следственных связей, познание
биологических законов, приобретение умений и навыков практической работы,
самодисциплины и самоконтроля. Звеньями процесса обучения являются восприятие,
осознание, закрепление, применение и анализ полученных биологических знаний. Чем теснее
совместная деятельность преподавателя и студента на каждом этапе обучения, становления
представлений об изучаемых предметах (одноклеточные и многоклеточные организмы,
понятия о типах, классах, представителях животных и т.д.), тем более успешным у
иностранных студентов становится процесс овладения знаниями. Каждый новый этап
обучения позволяет студенту проанализировать практический и теоретический
биологический материал и, оперируя им, решить возникающие перед ним задачи. Учебная
информация, получаемая студентами на разных этапах обучения, подразделяется на
информацию когнитивную (несущую знания) и информацию управляющую, показывающую,
как лучше усвоить необходимые знания. На начальном этапе обучения биологии иностранный
студент в значительной степени использует управляющую информацию (базу знаний по
предмету на родном языке) для приобретения необходимых знаний. Так, работа с
биологическими текстовыми и табличными иллюстрациями, схемами и рисунками,
представленными на доске, со словарем (накопление специальных терминов, приобретение
фонетической грамотности) занимает порой большую часть времени на занятиях, так как от
уровня и качества представления материала в существенной степени зависит его усвоение.
Необходимо также отметить, что работоспособность учащихся, связанная с режимом труда и
отдыха, контроль и проверка знаний (его частота и объем), тип и структура знаний,
практическое применение полученных знаний, умений, использование новейшего
оборудования в учебном процессе, управление познавательной активностью студентов,
моральный климат, сотрудничество преподавателей и студентов являются существенными
для процесса обучения. Способность к овладению учебным материалом, усвоению знаний,
приобретению умения, навыков, характеристики внимания, мышления, сознательное и
прочное усвоение биологического материала, темп усвоения, возраст обучаемых,
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ответственность и ориентация на будущую профессию определяет обучаемость студентов
биологии. Индивидуальные различия данных характеристик у разных студентов-иностранцев
приводят к необходимости формирования групп студентов, повторяющих обучение на
подготовительном факультете. Особенно важным для усвоения материала по биологии
является время. На аудиторных занятиях студент тратит время на восприятие и первичное
усвоение знаний, закрепление и упрочнение материала, определяет сохранение информации в
памяти, выполнение тренировочных упражнений, применение знаний и умений, подготовку
ответа. Особенно важно при работе в иностранной аудитории добиться на занятии понимания
материала по биологии и «оставить» студенту только домашнее выучивание. Для
иностранных учащихся имеет значение не только выбор методов обучения, но и порядок их
применения. На начальном этапе обучения биологии возникает необходимость работы со
словарем в разноязычной аудитории при строгом соблюдении фонетической и
грамматической четкости построения высказывания. Затем подключается работа с текстом
совместно с преподавателем, а потом и без его помощи. Самостоятельная работа с учебником
дает возможность студентам многократно повторять имеющуюся информацию в доступном
темпе и в удобное время. Демонстрация биологических объектов помогает учащимся
понимать физиологические и экологические механизмы взаимодействий. Начальные лекции
для иностранных студентов строго соответствуют определенным пунктам плана, после
каждого из которых студенты имеют право задать вопросы и получить на них разъяснение
преподавателя. В дальнейшем лекции требуют все меньших и меньших разъяснений, а потом
читаются в обычной, но сокращенной форме. Включение в процесс обучения биологии
иностранных студентов интерактивных методов и приемов существенно оптимизирует
учебный процесс. Так, учебная дискуссия позволяет не только приобретать новые знания, но
и формировать критическое мышление: отстаивать собственное мнение, что существенно
стимулирует учебный процесс. В заключение хотелось бы отметить, что эффективная
совместная работа преподавателя и студента позволяет большинству учащихся успешно
усвоить годовой материал по биологии предвузовского этапа обучения и перейти на основной
факультет.
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Fəal təlim metodlarının tətbiqinin əhəmiyyəti
Ramazanova Günel Fəxrəddin qızı
Odlar Yurdu Universiteti
Fəal təlim metodları şagirdlərin qazandıqları bilik, bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılmasına xidmət
edir. Bu bacarıqlar lazım olan məlumatların axtarışını müvəffəqiyyətlə həyata keçirmək, işi qrupda
və ya fərdi yerinə yetirmək, səmərəli qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək, lazım olan məlumatı işləmək,
seçmək və qiymətləndirmək, əldə edilmiş bilikləri təcrübədə tətbiq etmək, bilikləri müstəqil əldə
etməyə səy göstərmək və s. hesab olunur.
Bu metodlardan istifadə zamanı şagirdlərin hamısı: fəallar, orta səviyyəlilər, həm də zəiflər
problemin həllinə eyni səviyyədə cəlb edilirlər. Bu zaman hər bir şagirdin öz qabiliyyət və
bacarıqlarını həyata keçirmək imkanı olur.Onlara həvəslə öz bilik və bacarıqlarından maksimum
istifadə etmək şəraiti yaradılır.Ən mühümü isə, şagirdlərə bilikləri müstəqil əldə etməyin yolları və
vasitələri öyrədilir.
Fəal təlim metodlarının tətbiqi şagirdlərdə aşağıdakı keyfiyyətləri formalaşdırır:
 müstəqil düşünmək, sərbəst fikir söyləmək;
 öz bilik və təcrübəsini təhlil etmək qabiliyyəti;
 özünü qiymətləndirmək;
 əməkdaşlıq etməyi bacarmaq;
 başqalarını dinləməyi, dözümlü olmağı və hörmət etməyi bacarmaq;
 öz fikirlərini arqumentlərlə izah və sübut etmək;
 kreativ təfəkkürün inkişafı;
 birgə həll yollarını müəyyənləşdirmək və qərar çıxarmağı bacarmaq.
Aşağıda göstərilmiş bir çox metodların mahiyyətinin açıqlanmasından görünür ki, fəal təlim
metodları dərsə qədər hazırlıq prosesində müəllimin, dərsdə isə şagirdlərin fəallığını tələb
edir.Təlimin həm təhsilləndirici, həm inkişafetdirici, həm də tərbiyələndirici funksiyaları
göstərilmiş fəal təlim metodlarının tətbiqi nəticəsində özünü daha qabarıq şəkildə büruzə verir.
Biologiya dərslərində tətbiq oluna biləcək bir sıra metodların müqayisəli şəkildə mahiyyətini
araşdırdıqda müxtəlif problemli situasiyalarda müxtəlif üsulların istifadəsi tələb olunur.
" Əqli hücum "metodu. Bu metod "Beyin həmləsi " də adlanır. Bu strategiya XX əsrin 50-ci
illərindən etibarən ABŞ-da tətbiq olunmağa başlanmışdır.Biologiya fənnində bu metodun tətbiq
edilməsinin məqsədi problemin həlli yollarının araşdırılmasını öyrənmək, şagirdlərin sərbəstliyini,
fikir azadlığını, müstəqil düşüncəsini inkişaf etdirməkdir. Əgər müəllim sualla müraciət edirsə, onda
sual açıq olmalıdır. Məsələn; Siz yosunlar haqqında nə bilirsiniz?Buzaman öyrənənlərin fərziyyələri
tənqid edilmədən qəbul olunur.Əsas məqsəd mümkün qədər çox fikir toplamağa nail olmaqdır.Bu
texnika üçün 5-10 dəq. vaxt ayrılır və seçilmiş təlim formasından asılı olaraq iş birlikdə aparılır. Bu
metoddan dərsin ,əsasən, motivasiya və ümumuləşdirmə mərhələlərində istifadə olunur.
"Blum taksonomiyası" strategiyası. Müəllim tədris prosesində tez-tez belə bir problemlə
üzləşir; dərsdə sorğu və möhkəmləndirmə zamanı istifadə olunan suallar adətən eyni tərzdə qurulur
və çox vaxt şagirdə məlum olan informasiyanı mexaniki yada salmağı nəzərdə tutur. Belə tipdə olan
suallar şagirdlərin mexaniki yaddaşını inkişaf etdirir. Əslində, suallar düşündürücü, inkişafetdirici
olmalıdır və idrak prosesinin bütün diapazonunu nəzərə alaraq qurulmalıdır. Şagirdlərdə tənqidi
təfəkkürü inkişaf etdirmək çox vacib bir məsələdir və sualların düzgün qoyuluşu bunu təmin
edir.Tənqidi təfəkkür əqli inkişafın vacib komponentidir.Tənqidi təfəkkür o zaman inkişaf edir ki,
aldığı, anladığı biliklərin şagird tərəfindən yoxlanılması, qiymətləndirilməsi, inkişaf etdirilməsi və
tətbiqi prosesi aparılır.
Faktların yadda saxlanılması və müəyyən ideyaların anlaşılması prosesi tənqidi təfəkkürün
lazımi ilk şərtlərindən biridir.Tənqidi təfəkkürdə yaradıcı təfəkkürün bir çox elementləri vardır.
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Müəllimlərə bu sahədə, dərsdə istifadə olunacaq sualları variativ şəkildə planlaşdırmaq köməklik
edəcək.
Aşağıda Blum taksonomiyası üzrə, yəni sualların qoyuluşunda idrak prosesinin səviyyəsini
nəzərə alaraq qurulması metodikası təqdim edilir:
1. Hafizəni yoxlayan suallar: -Bunlar formal səviyyəli suallardır. Məlumatın xatırlanmasını nəzərdə
tutur.
2. Qiymətləndirici suallar: -Bu tipli sualların qoyuluşu şagirdlərdə rəy və mühakimə yürütmək
bacarığını formalaşdırır. Qiymətləndirici suallar müəyyən bir fakta, prosesə lehinə, yaxud əleyhinə
mühakimə yürütmək tələb edir."Bu xeyirlidir, yoxsa zərəli? Niyə?" kimi suallar qoyula bilər.
3. Təhliledici,analizedici suallar: -Belə suallar ümumi anlayışın kiçik hissələrinin baxılmasını
nəzərdə tutur. Alınmış informasiyanı hissə-hissə analiz etməyə imkan verir.Məsələn,"Bu hansı
hissələrdən ibarətdir?" kimi suallar.
4. Sintezedici suallar: -Belə suallar qeyri-adi, orijinal formada qoyulmalıdır. Məsələn, "Təsvir et,
müqayisə et. Bu, nə ilə oxşar və ya fərqlidir?" kimi suallar qoyula bilər.
5. Tətbiqi suallar: -Belə suallar problemin həllini, ümumiləşdirmə aparmağa imkan yaradır. Tətbiqi
suallar şagirdlərə problemləri həll etmək imkanı verir. Aldıqları informasiyanı nə dərəcədə qəbul
etdiklərini və əlaqədar problemləri necə həll etdiklərini müəyyən etmək olar."...ondan nə zaman
istifadə edə bilərsiniz?" kimi suallar qoymaq olar
6. Çevirmə və interpretasiya sualları: -Belə tərzdə qoyulan suallar informasiyanın yeni formalara
çevrilməsini nəzərdə tutur.İdeyalar arasında qarşılıqlı əlaqə yaratmaq imkanı verir. Məsələn,"Bu
sizə nəyi xatırladır?" kimi sual qoymaq olar. Çevirmə sualları şagirddən informasiyanın formasını
dəyişməyi tələb edir. İnterpretasiya sualları şagirdlərə faktlar, təriflər, dəyərlər arasında əlaqə
yaratmaq üçün verilir.
Sualların sadədən mürəkkəbə doğru ardıcıllıqlı verilməsi məqsədəuyğundur.Bu cür müxtəlif
tərzdə qoyulan suallardan mütəmadi olaraq istifadə etmək lazımdır.
BİBÖ. Müəllim dərsə "beyin həmləsi" strategiyası ilə başlayır. Şagirdləri cütlərə ayırdıqdan
sonra sinfə sual verir.Məsələn; Viruslar haqqında nələri bilirik?
Cütlər bu sual ətrafında işləyirlər. Bildiklərini vərəqlərdə qeyd edirlər. Həmin vaxt ərzində
müəllim aşağıda göstərilmiş cədvəli lövhədə çəkir. Cütlər verilən sualla əlaqədar müəllimlə öz
fikirlərini bölüşürlər. Ümumi razılığa gəldikdən sonra fikirlər cədvəldə "Bilirəm" xanasında yazılır.
Müəllim yenidən sualla müraciət edir:Viruslar haqqında daha nələri bilmək istərdiniz?
Cütlər öz aralarında ümumi qərara gələrək fikirlərini "İstəyirəm biləm" xanasında qeyd edirlər.
Daha sonra müəllim şagirdləri mətnlə tanış edir. Bu zaman "Fasiləli oxu" metodundan, paylama
materiallarından və ya mühazirə metodundan istifadə etmək olar. Mövzunu mənimsəyən şagirdlər
yeni öyrəndiklərini "Öyrəndim" xanasında qeyd edirlər.
Biologiya dərslərində tətbiq edilən bu metodun məqsədi şagirdlərin öyrənəcəkləri mövzu
barəsindəki əvvəlki bilik və təcrübələrini nəzərdən keçirmək və yeni biliklər verməklə şagirdin
düşüncəsini optimallaşdırmaqdır. Bu metodu motivasiya və yekunlaşdırma mərhələlərində tətbiq
etmək əhəmiyyətlidir.Vaxt maksimum 10-15 dəq., iş forması böyük və kiçik qruplarla və yaxud
cütlərlə aparılır.Həmçinin bu metod həm yeni bilik verən, həm də ümumiləşdirici məşğələlərdə
istifadə oluna bilər. Belə bir nümunə göstərmək mümkündür:
Bilirəm
İstəyirəm bilim
Öyrəndim
Delfinlər məməlilərə aiddir, Hansı dənizlərdə yaşayırlar və Nisbətən şüurlu
təlim olunmağa meyillidirlər.
necə çoxalırlar?
göstərirlər.
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Sabir Durar oğlu Ələkbərov
Baş müəllim
(Sumqayıt Dövlət Universiteti)
e-mail: alekberov.sabir@mail.ru

Xülasə
Təhlükə insan sağlamlığına cəmiyyətə, geniş anlamda araşdırdıqda isə bütün ölkəyə belə zərər
verə bilir. Cəmiyyətin təhlükəsizlik problemləri – həm milli, həm də qlobal səviyyədə hər bir
insanın fərdi təhlükəsizliyi üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir.
Elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinə baxmayaraq cəmiyyət üçün fəaliyyət təhlükəsi
artmaqdadır. Bəşəriyyətin tərəqqisinə mane olan başlıca amillərdən birinin-müxtəlif mənşəli
fövqəladə hadisələrin qarşısının alınması, nəticələrin aradan qaldırılması bütün ölkənin qarşısında
duran ən vacib problemlərdən biridir. Müasir dövrümüzdə Azərbaycan dövlətinin
möhkəmləndirilməsi və inkişafı, dünya birliyində layiqli yer tutmasının başlıca amillərindən biri də
torpaqlarımızın, onun yeraltı və yerüstü sərvətlərinin, ən başlıcası xalqımızın xarici təhlükələrdən,
yad təsirlərdən, təbii və texnogen fəlakət və qəzalardan qorunması və müdafiə edilməsinin təşkili ilə
bağlıdır. Ona görə də ölkəmizdə əhalinin, onun maddi və mənəvi sərvətlərinin təbii fəlakətlərdən,
texnogen qəzalardan, insanların əli ilə törədilmiş müharibə və fəlakətlərdən qorunması müasir dövrdə
dövlət siyasətinin strateji istiqamətlərindən biridir.
Bəşəriyyət özünün inkişafı boyu ətraf mühitlə sıx bağlı olub. XXI əsrdə o, yüksək sənayeləşmiş
cəmiyyətin yaratdığı problemləri daha çox hiss etməkdədir. İnsanın təbiətə kəskin müdaxiləsi, bu
müdaxilənin miqyasının genişliyi və müxtəlifliyi bəşəriyyət üçün qlobal təhlükələrlə nəticələnə bilər.
Praktik olaraq planetimizin müxtəlif guşələrində hər an fövqəladə hadisələr yaranır və bunlar kütləvi
informasiya vasitələri ilə bizə növbəti faciə, təbii falakət, qəza, hərbi münaqişə və terror aktı kimi
çatdırılır.Fövqəladə halların sayı ildən-ilə durmadan artır. Bu isə o deməkdir ki, fövqəladə halla
nəticəsində qurbanların, yaralananların da sayı, vurulan maddi ziyanın miqyasları da daim
artmaqdadır.
Təbii və texnogen fəlakətlər gözlənilməzliyi və böyük əraziləri əhatə etməsi ilə səciyyələnir.
Onlar insanların fəaliyyətinə, sağlamlığına, ətraf mühitə mənfi təsir göstərir və bəşəriyyət üçün böyük
faciələr törədir. Azərbaycan Respublikasında əhalinin həyat fəaliyyəti, iqtisadiyyat və təbii mühit
üçün daxildən təhlükənin mənbələri ölkənin zərərli maddələr ehtiyatlarının, eləcə də zərərli
istehsalatlar, texnologiyalar, enerji və informasiya vasitələrinin həm kəmiyyətcə, həm də miqyasca
təhlükəli səviyyəyə qədər artması sayəsində yaranır ki, bu da texnoloji qəzaların, hətta sosial və təbii
fəlakətlərin törəməsinə təsir göstərir.
Təsadüfi deyil ki, insanları bu faktorlarından qorunması problemi həyat fəaliyyətinin
təhlükəsizliyi adlanan ayrıca bir elmi istiqamətin yaranmasına səbəb olmuşdur. Həyat fəaliyyətinin
mühafizəsi(MülkiMüdafiə) insanın ətraf mühitində təhlükəsizliyi və sağlamlığının qorunması
haqqında elmdir. O, təhlükəli və zərərli amilləri aşkara çıxarmalı və eyniləşdirməli, insanın
mühafizəsinin metod və vasitələrini, yollarını zərərli və təhlükəli amillərin minimum dərəcəyə qədər
azaldılmasını araşdırmalı, dinc və müharibə dövrü baş verən qəza hallarının, fəlakətlərin nəticələrini
aradan qaldırmaq tədbirləri hazırlamalıdır. Həyat fəaliyyəti elmi bir fənn kimi müasir insan üçün son
dərəcə əhəmiyyətlidir. Bəzən insan fərqinə varmır ki, onun fəaliyyəti nə dərəcədə təhlükəlidir.
Təhlükə insan sağlamlığına cəmiyyətə, geniş anlamda araşdırdıqda isə bütün ölkəyə belə zərər verə
bilir. Əlbətdə ki, tam şəkildə təhlükəsizliyi təmin etmək praktiki olaraq mümkün deyil, həmişə hər
hansısa bir risk mövcuddur. Lakin, imkan olduğu qədərincə onu minimuma endirmək lazımdır.
Bunun üçün bu sahədə müəyyən bilgilərin olması vacibdir.
Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində əsas istiqamətlərdən biri də şübhəsiz
ki, əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir. Artıq müasir dünya təcrübəsi insan
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amilinin uca tutulduğu ölkələrdə inkişafın labüdlüyünü çoxdan təsdiqləyib. Bu gün Azərbaycanda
uğurla davam etdirilən hüquqi cəmiyyət quruculuğu prosesi sivil dünya ənənələrini əvəz etməklə və
dərin tarixi köklərə malik milli-mənəvi dəyərlərə söykənməklə Azərbaycan vətəndaşının hüquq və
mənafelərinin ən yüksək səviyyədə təminatına xidmət edir. Ölkə vətəndaşının bir işçi olaraq
hüquqlarının qorunması, əməyinin mühafizəsi, onun sağlam və təhlükəsiz iş şəraitinin təşkili dövlət
siyasətinin prioritet məsələləri sırasındadır.
Əsas ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş və bu gündə Azərbaycan Respublikası
Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi altında qorunub saxlanan ən qiymətli dəyərlərdən biri də
cəmiyyətimizdəki daxili sabitlik və əminamanlıqdır. Bu dəyər Ölkəmizdə əhalinin həyat fəaliyyətinin
təhlükəsizliyinin təmin olunmasının əsas təməl daşlarından biridir.
Hakimiyyətə gəldiyi ilk gündən ulu öndərin elmi cəhətdən əsaslandırılmış strategiyasını və
siyasi xəttini uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyev ölkəyə rəhbərliyinin ilk dövrundən
cəmiyyətin təhlükəsizliyinin qorunmasına və mülki müdafiəsinin təşkilinə müasir standartlarla
yanaşdı. Fəlakətlərə qarşı hazır olmanı, effektiv mübarizəni, ərazinin, təhlükə potensiyallı
müəssələrin vəziyyətinin, təbii fəlakətlərin və texnogen qəzaların mənbələrinin sistemli təhlilinin
aparılmasını gündəliyə gətirdi.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaradılması ulu öndər Heydər Əliyevin uzaq görən ideyalarının,
Azərbaycan Resbublikası Prezidenti İlham Əliyrvin təhlükəsizlik məsələlərinə verdiyi böyük
əhəmiyyətin məntiqi nəticəsidir.
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Fəal təlim metodlarının mahiyyəti və məzmunu
Səmədova Günel Etibar qızı
Odlar Yurdu Universiteti
Təcrübə və müşahidələr sübut edir ki, müəllimin özünün fəallığı ilə şagirdin yaradıcı fəallığa
cəlb edilməsi, şagirdin aktiv fəaliyyəti və bu zaman onlara elementar bacarıqların aşılanması,
müəllimin şagirdlərlə və şagirdlərin bir-biri ilə əməkdaşlığı, hərəkətli, süjetli, musiqili didaktik rollu
oyunlardan istifadə, sosial bərabərliyin və psixoloji şəraitin yaradılması, müəllimin təqdim etdiyi
tematik materialın şagirdin yaradıcı təfəkkürünə və milli düşüncə tərzinin formalaşmasına təsir etməsi
müasir təlim texnologiyaları üçün daha səciyyəvidir.
Müasir dövrdə dərslər şagirdlərə ənənəvi təlimlə yanaşı fəal təlim metodu ilə tədris olunur.
Məhz bu yolla şagirdlərə öz fəaliyyətini təşkil etməyi öyrətmək, tədqiqat apara bilmək, bacarıq və
vərdişlərini inkişaf etdirmək, onların təxəyyülünü, məntiqi və tənqidi təfəkkürünü, yaradıcı
potensiallarını yüksəltmək daha asan və səmərəli olur.
Müasir təlim texnologiyaları şagirdlərə müstəqil düşünmək, sərbəst fikir söyləmək, öz
təcrübəsini və biliyini təhlil etmək qabiliyyəti, özünü qiymətləndirmək, əməkdaşlıq etməyi,
başqalarını dinləməyi, müxtəlif fikirlərə hörmət etməyi və dözümlü olmağı, öz fikirlərini
arqumentlərlə izah və sübut etmək, kreativ təfəkkürün inkişafı, birgə həll yollarını
müəyyənləşdirməyi və qərar çıxarmağı bacarmaq kimi keyfiyyətləri aşılamalıdır. Müasir təlim
texnologiyaları dərsə qədər hazırlıq prosesində müəllimin, dərsdə isə şagirdlərin fəallığını tələb edir.
Müasir təlim texnologiyalarının köməkliyi ilə təlimin həm təhsilləndirici, həm inkişafetdirici, həm də
tərbiyələndirici funksiyaları özünü daha qabarıq şəkildə büruzə verir və təlimin keyfiyyətinin
yüksəldilməsinə səbəb olur [11].
Fəal təlim (interaktiv) şagirdlərin fəal idrak fəaliyyətinə əsaslanan və təhsil prosesinin digər
iştirakçıları ilə əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirilən təlimi nəzərdə tutur. Çox vaxt bu anlayışın
sinonimi kimi ‹‹interaktiv təlim metodları›› anlayışından istifadə olunur. Belə ki, ‹‹interaktivlik››
termini dialoqu, qarşılıqlı təsiri bildirir.
Fəal (interaktiv) təlim – tədrisin və idrak fəaliyyətinin təşkili və idarə olunması metodlarının
məcmusudur. Bu təlim üçün müəllim tərəfindən şüurlu surətdə (iradi olaraq) idraki problem
situasiyasının yaradılması, problemin həlli prosesində şagirdlərin fəal tədqiqatçı mövqeyinin
stimullaşdırılması, şagirdlər üçün yeni və zəruri olan biliklərin müstəqil kəşfi, əldə edilməsi və
mənimsənilməsi üçün şəraitin yaradılması kimi cəhətlər səciyyəvidir.
Yeni yanaşmanın mahiyyəti ondadır ki, təlim şagirdlərin yaddaşının təkcə yeni elmi biliklərlə
(informasiya ilə) zənginləşdirilməsinə deyil, həm də təfəkkürün müntəzəm inkişaf etdirilməsi
əsasında daha çox biliklərin müstəqil əldə edilməsi və mənimsənilməsi, ən mühüm bacarıq və
vərdişlərin, şəxsi keyfiyyət və qabiliyyətlərin qazanılmasına yönəlib. Bu zaman şagirdlər müəllimin
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 [40].
Şagirdin mövqeyi kəşf edən, tədqiqatçı mövqeyidir. O, gücü çatdığı məsələlər və problemlərlə
üzləşərkən bunları müstəqil tədqiqat prosesində həll edir. Şagirdlər təlim prosesinin tamhüquqlu
iştirakçısı olaraq, bu prosesdə tədqiqatçı kimi çıxış edirlər və bilikləri fəal axtarış və kəşflər
prosesində mənimsəyirlər. Müəllimin mövqeyi isə fasilitator (bələdçi, aparıcı) mövqeyidir, problemli
vəziyyətləri planlı və istiqamətlənmiş surətdə təşkil edir, şagirdlər qarşısında tədqiqat məsələlərinin
meydana çıxmasına şərait yaradır və onların həllinə metodiki köməklik göstərir.
Fəal (interaktiv) təlim metodu təlimin subyekt-subyekt xarakter daşıması, şagirdlərin fəal
öyrənmə mövqeyi, təfəkkürün müstəqilliyi və sərbəstliyi, iştirakçıların bütün dərs zamanı fəallığı,
dərsin əvvəlində problemli situasiyanın yaradılması və dərs prosesinin problemin həllinə
yönəldilməsi, düşündürücü və istiqamətləndirici suallar vasitəsi ilə şagirdlərin yeni biliklərin
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müstəqil kəşf edilməsinə yönəldilməsi, təlimin tədqiqat üsulu vasitəsi ilə keçirilməsi, dərsin dialoq
şəklində aparılması, əməkdaşlıq kimi spesifik xüsusiyyətlərə malikdir.
Dünyada gedən qloballaşma həyatın bir çox sahələrinə öz təsirini göstərir. Təhsildə aparılan
islahat məhz həmin zərurətdən yaranmışdır. Təhsilin keyfiyyətini yüksəltmək, yeni pedaqoji
texnologiyaları öyrənib onlardan səmərəli istifadə etmək başlıca vəzifə kimi qarşıda durur [32].
Metod olaraq interaktivlik təlim prosesində müəllim və şagird arasında işin gedişindən –
mövzudan, şərhdən, dialoqdan, rollu oyundan həmin anda meydana çıxan yanaşma, izah, dialoq və
s.-dir. Yəni bu tərz əvvəldən planlaşdırılmır, təlim prosesinin gedişi bu məqamı ortaya çıxarır və daha
çox şagirdin müstəqilliyi, müdaxiləsi ilə baş verir. Digər tərəfdən, interaktivlik şagirdlərin özləri
arasında da ola bilər. Əsas cəhət odur ki, bu prosesdə əməkdaşlıq edən öyrənənlər və öyrədən eyni
hüquqlu mövqedə dayanırlar. Təbii ki, müəllim öyrədən olaraq bələdçi, fasilitator, məsləhətçi
funksiyasını yerinə yetirir. O, şagirdlərin işlərinə müdaxilə etmədən problemləri qoyur, istiqamət
verir, nəzarət edir, axtarış istiqamətlərini hazırlamağa kömək edir, amma təlim tapşırıqları üzərində
uşaqlar özləri birlikdə – öz aralarında tədqiqat aparır, diskussiya apararaq işləyirlər.
Bununla yanaşı, hər bir şagirdin öz fikri, ideyası olur. Mübadilə nəticəsində fikirlər dəyişir,
ideyalar təzələnir. Beləliklə, psixoloji abu-hava dəyişir. Qrupdakı zəif şagirdlər də müzakirədə fəal
iştiraka qoşulurlar: məsələlərin müzakirəsi və kollektiv müzakirənin gedişində bir-birini dinləməyə
alışırlar.
Beləliklə, təlim prosesində şagirdlərarası əlaqə, qarşılıqlı təsir və əməkdaşlıq əsas olur. Təlim
nəticəsi təlim prosesi iştirakçılarının qarşılıqlı qüvvəsi ilə əldə edilir, şagirdlər təlim nəticələrinə görə
öz üzərilərinə qarşılıqlı məsuliyyət götürürlər.
İnteraktiv təlim dərsdə yaranan, meydana çıxan şagirdlərarası öyrənmə ünsiyyəti və
əməkdaşlığı, müəllim-şagird birliyini nəzərdə tutur. İnteraktiv metodlar isə təlim prosesində öyrənmə
və anlaşmaya, bacarıq və keyfiyyətlərə şagirdlərin yiyələnməsini həyata keçirən üsullar, tərzlər, işlər,
yanaşmalar, vasitələrdir [8].
Müasir dərs dedikdə, öyrətmə prosesində müəllimin göstərdiyi pedaqoji məharət, ustalıq
nəzərdə tutulur. Müəllim sinifdə işgüzar şərait yaradıb şagirdlərin müstəqil mühakimələrinə geniş
meydan açırsa, hər mövzunun xarakterinə uyğun priyomlardan, çeviklik və interaktivliyin təmin
edilməsindən, problemli təlimdən istifadə edirsə, deməli o, dərsi müasir tələblər əsasında qura bilir.
Müasir dərsdə uşaqlarda yaradıcı təxəyyülü inkişaf etdirməyə və idraki müstəqilliyə xidmət
göstərən problemli suallara, düşündürücü məsələlərə xüsusi yer verilməlidir. Belə dərs şagirdlərdə
müəyyən bacarıq və vərdişləri formalaşdırır. Müasir dərs müəllimin dərsə ciddi hazırlaşmasını tələb
edir. Buna görə də müəllim hansı priyomlardan necə istifadə edəcəyini qabaqcadan
müəyyənləşdirməli, sinifdə deyəcəyi informasiyanın strukturunu qabaqcadan düşünməli, mövzuya
dair yardımçı fakt və hadisələri əsas məsələnin həllinə yönəltməyi bacarmalı, elmi-texniki
yeniliklərdən, dövrün mühüm ictimai-siyasi hadisələrindən baş açmalı, biliyini müntəzəm olaraq
artırmalıdır. Müasir dərs uşaqların dünyagörüşünü inkişaf etdirməli, onların əqidəcə mətinləşməsinə
şərait yaratmalı, dərsdə əyanilikdən və müxtəlif mənbələrdən alınmış əlavə məlumatlarla onların
dərketmə qabiliyyətini artırmalıdır [41].
Fəal təlim (interaktiv) metodlarının tətbiqi tədris prosesini xeyli intensivləşdirir, onu hər bir
şagird üçün əhəmiyyətli və maraqlı edir, dərsdə fəallığın maksimum artmasına zəmin yaradır,
bununla da təlimin inkişafetdirici aspektini xeyli dərəcədə gücləndirir. Təlim-tərbiyə prosesində
interaktiv təlim metodlarının tətbiqi sürətlə dəyişən və inkişaf edən müasir dövrdə yaşamaq, fəaliyyət
göstərmək, əməkdaşlıq etmək, qərar qəbul etmək kimi bacarıqları əks etdirən kompetensiyaların
formalaşması orta təhsilin məqsəd və vəzifələrinə yeni münasibəti əks etdirir.
Apardığımız müşahidələr göstərir ki, fəal təlim metodunun tədris prosesinə daxil edilməsi
şagirdlərin passivliyinin aradan qaldırılmasına, təffəkkür xüsusiyyətləri və yaradıcılığının
formalaşdırılması və təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsinə şərait yaradır. Şagirdlərin idrak fəaliyyəti
və təlim motivasiyası, təfəkkürə əsaslanaraq biliklərin müstəqil, məhsuldar və yaradıcı şəkildə əldə
edilməsi və mənimsənilməsi sayəsində təlimin səmərəliliyi xeyli artır.
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Fəal təlimin tətbiq edilməsi məktəbdə şəraiti dəyişərək şagirdlərin özünə inamını artırır,
şəxsiyyətlərarası münasibətləri yaxşılaşdırır, məktəbə və oxumağa olan münasibəti daha müsbət edir,
şagirdlər üçün dərsi çox maraqlı və cəlbedici edir, biliklərə müstəqil yiyələnmək və yenilərini əldə
etmək, onlardan həyat məqsədlərinə çatmaq üçün istifadə etmək vərdişlərini formalaşdırır.
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Компетентностный подход в обучении методики биологии
Abbaszadə Zəhraxanım Fərahim qızı
Odlar Yurdu Universiteti
Основу обновления содержания современного образования составляет компетентностный
подход, направленный на деятельностный характер образования, при котором учебный процесс
ориентируется на практические результаты. В качестве результата рассматривается способность
человека самостоятельно действовать в различных проблемных ситуациях, применяя знания, и
фиксируются в виде определённого набора компетенций и компетентностей.
В биологическом образовании актуальными становятся задачи формирования ключевых
компетенций обучающихся и формирования личности, способной адаптироваться в условиях
постоянных изменений и находить решение в любых профессиональных и жизненных ситуациях.
Компетентностный подход предполагает не усвоение учениками отдельных друг от друга
знаний и умений, а овладение ими в комплексе. Компетенция – это готовность человека к мобилизации знаний, умений и внешних ресурсов для эффективной деятельности в конкретной
жизненной ситуации. Если сказать кратко «компетенция» - это готовность действовать в ситуации
неопределенности. Ключевыми называют компетенции, которые являются универсальными,
применимыми в различных жизненных ситуациях. Все ключевые компетенции по своей сути
социальны, они представляют собой универсальные способы социальной деятельности.
Современная биология – учебный предмет, в котором высока доля теоретического
материала, поэтому применение компьютерных технологий в процессе обучения позволяет
повысить его эффективность, сделать занятия более наглядными и интересными.
Предмет «Биология» по своей направленности позволяет учителю практически
безболезненно перешагнуть в новую модель образования. Задача учителя биологии - базируясь на
особенностях предмета, используя современные активные методы и технологии обучения,
построить учебный процесс так, чтобы ученик вполне сознательно и самостоятельно подходил к
тем проблемам, которые возникают перед ним при изучении конкретных вопросов в биологии.
Ботаника и зоология основывается на изучении натуральных объектов, изучении живых
организмов в естественной среде обитания. Однако с помощью информационно коммуникационных технологий можно смоделировать многие сложные биологические процессы
и закономерности, проводить виртуальные работы, не отличающиеся от работ традиционных с
микроскопическими, малодоступными, в силу их биологии, организмами; ИКТ можно
использовать в объяснении и закреплении нового материала, проведении контроля знаний,
организации самостоятельных работ учащихся [14].
В соответствии с концепцией модернизации современного образования качество
образования зависит от компетентностного подхода, который учитывает, что подготовка
выпускника (будущего учителя) в логике компетентностного подхода сводится к тому, что его
профессиональная компетентность:
- на ключевом уровне (или другими словами, ключевая профессиональная компетентность)
развивается на базе сформированных ранее ключевых компетентностей, которыми должен
обладать любой выпускник общеобразовательного учреждения или будущий специалист
современного общества; при применении компьютерных технологий, использовании ЦОР,
современных мультимедийных средств обучения на первое место выдвигаются компетенции в
области информатики;
- на базовом уровне (или базовая профессиональная компетентность) формируется на основе
ключевой профессиональной компетентности, которая формируется при изучении специальных
дисциплин, таких как зоология, экология и т.д., а также при изучении теории и методики
преподавания биологии, педагогики и психологии;
- на специальном уровне (или специальная профессиональная компетентность) происходит
ее становление на основе развитой базовой компетентности; использование ЦОР позволяет
студентам обращаться к различным компетенциям из зоологии, гистологии, методики биологии,
информатики, одновременно развивая и углубляя их и качественно преобразуя; выходя на новый
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уровень анализа предлагаемых программ, учебников по биологии, соответствия структуры и
содержания ЦОР, а также применения новых виртуальных приёмов обучения и контроля качества
знаний [22].
Следует различать ключевые, надпредметные и предметные компетенции (Хуторской А.В.):
-ключевые компетенции предполагают умение ориентироваться в ключевых проблемах
современной жизни (информационных, природоохранных, экологических, здоровьесберегающих
и др.);
- надпредметные компетенции затрагивают сразу несколько предметов, то есть реализуются
в содержании, интегративном для совокупности предметов;
- предметные компетенции связаны со способностью школьников привлекать для решения
ключевых проблем - знания, умения, навыки, формируемые в рамках конкретного предмета [28].
Компетенции, которые должны быть сформированы в школе, должны устанавливаться в
основной образовательной программе образовательного учреждения (ООП) и рабочих
программах учебных дисциплин (в том числе и, по биологии). При формировании биологических
компетенций необходимо учитывать, что компетенции являются не самоцелью организации
образовательного процесса на уроке, а результатом обучения. Биологические компетенции
включают:
-«знание и понимание» (знание того или иного курса «биологии», способность знать и понимать);
-«знание как действовать» (практическое и оперативное применение знаний к конкретной
ситуации);
- «знание как быть» (ценности, являющиеся неотъемлемой часть восприятия и жизни с
другими в социальном контексте).
Новые социальные запросы определяют цели образования как общекультурное, личностное
и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию
образования как «научить учиться».
Компетентностный подход наиболее точно отражает суть модернизационных процессов в
сфере образования и современный педагог должен быть нацелен на овладение технологиями
развития компетенций учащихся, осваивать знания, необходимые для реализации
компетентностного подхода. Компетентностный подход не отрицает, но изменяет роль знаний,
которые полностью подчиняются умениям. В содержание обучения включаются только те знания,
которые необходимы для формирования умений. Все остальные знания рассматриваются как
справочные, они хранятся в справочниках, энциклопедиях, интернете и др., а не в памяти
учащихся. Учащийся должен при необходимости уметь быстро и безошибочно воспользоваться
всеми этими источниками информации для разрешения тех или иных проблем [32].
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